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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฮานา เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ฯ อิสระชั้นนาในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS) บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่
กรุ งเทพฯ และมีฐานการผลิต 5 แห่ ง โดยมีที่ต้ งั อยู่ในประเทศไทย คื อที่ จงั หวัดลาพูนและจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประเทศจีนในเมืองเจียซิ ง และสหรัฐอเมริ กาในรัฐโอไฮโอ บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการขยายฐานการผลิตที่จงั หวัดเกาะกง
ประเทศกัมพูชา ซึ่ งจะประกอบธุรกิจประมาณปี 2558/2559 ตามลาดับ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ แรกเริ่ มจดทะเบียนก่อตั้งในนามบริ ษทั ฮา
นา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 และต่อมาแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั จากัดมหาชน เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2536
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ของบริษทั
วิสัยทัศน์ ของฮานาคือ
เพื่ อก้าวสู่ ความเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าอิ เล็คทรอนิ กส์ โดยสร้ างสรรผลิ ตภัณ ฑ์ซ่ ึ งมี คุณภาพระดับโลกและ
หลากหลาย พร้อมให้บริ การอย่างครบวงจร
ภารกิจของฮานาคือ
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้นอ้ ยที่สุด มีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็ นองค์กรที่ ดี ที่ มีส่วนร่ วมในการ
รักษาสิ่ งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
วัตถุประสงค์ /เป้ าหมายระยะยาวของบริษทั
1. พัฒนาและเสริ มสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสสาหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานของบริ ษทั ฯ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งและระยะยาวกับลูกค้าหลักของเราในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโตอย่าง
ต่อเนื่อง
3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุความความคาดหวังของลูกค้าของเรา
4. ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่ อง ทั้งทางภูมิศาสตร์ และความเสี่ ยงในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของวงจรเศรษฐกิจ
1
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5. สร้างการเจริ ญเติบโตและเพิ่มมูลค่าผูถ้ ือหุน้ ผ่านการปันผลกาไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
6. ดารงไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการและเหตุการณ์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
และการบริ หารงานในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง มีดงั นี้
ปี 2555

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ได้รับเงินชดเชยระหว่างกาลเป็ นค่าประกันความ
เสี ยหายต่อทรั พย์สินจานวนเงิ น 300 ล้านบาทและได้รับเงิ นชดเชยระหว่างกาลเป็ นค่าประกัน
ความเสี ยหายในการหยุดชะงักทางธุรกิจเป็ นจานวน 400 ล้านบาทจากบริ ษทั ประกันภัย เนื่ องจาก
อุทกภัยในปี 2554

ปี 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2556 ได้มีมติอนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ภายใต้
กฎหมายแห่ งราชอาณาจักรกัมพูชาคือ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา) จากัด โดย
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 2 กันยายน 2556
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ได้รับการสรุ ปจานวนค่าสิ นไหมชดเชยจากความ
เสี ยหายของทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,241 ล้านจากบริ ษทั ประกันภัย
เนื่ องจากสัญญาการเช่ าจะสิ้ นสุ ดในต้นปี 2557 อาคารสานักงานใหญ่แห่ งใหม่ของบริ ษทั ฯได้
ดาเนินการก่อสร้างบนที่ดินของบริ ษทั ฯ และพร้อมจะย้ายเข้าไปอยูไ่ ด้ประมาณต้นปี 2557

ปี 2557

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงที่ อยู่ของสานักงานใหญ่กบั กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จากเดิ มที่ อยู่เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี -รั งสิ ต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลัก สี่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง หมดสั ญ ญาเช่ า ในวัน ที่ 28 กุ มภาพันธ์ 2557
เปลี่ยนเป็ น 65/98 ซอยวิภาวดี -รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
โดยที่อยูใ่ หม่น้ ีต้ งั อยูบ่ นที่ดินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ
สรุ ปค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์จากการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากอุทกภัยของ บริ ษทั ฮา
นาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ได้รับจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,750 ล้านบาท ดังนั้นรวมค่าสิ นไหม
ทดแทนจากความเสี ยหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุ รกิ จ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 2,991 ล้าน
บาท
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
กลุ่ ม ฮานาประกอบด้ว ยบริ ษัท แม่ คื อ บริ ษัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส จ ากัด (มหาชน) “บริ ษัท ”
ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยซึ่ งถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้
บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-551-1297-8 โทรสาร 02-551-1299
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์ จากัด
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด
P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท์: (035) 350-803-4, (035) 729-297-301
โทรสาร: (035) 350805-6
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

ลงทุน

จานวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทฯ /
จานวนหุ้นจดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
99,999,994 / 100,000,000 บาท

จัดซื้อ

99,999 / 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ลงทุน

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ลงทุน

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ลงทุน

2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ถือหุ้นโดยบริษัทย่ อยของบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์

69,999,993 / 120,000,000 บาท

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์

5,000,000 / 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
จาหน่าย
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
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จานวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่ อยของบริษัท
/ จานวนหุ้นที่จดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
1,851,283 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

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

ประเภทธุรกิจ

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

ลงทุน

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จากัด
Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18
Macao
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จากัด
No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industries Zone, Ziuzhou
district, Jiaxing city, Zhejiang Province, 314000 P.R. China
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160
โทรศัพท์: (035) 350-803-4, (035) 729-297-301
โทรสาร: (035) 350805-6

ลงทุน

ลงทุน

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์
ตัวแทนจาหน่าย
และบริ การลูกค้า

บริ การด้านลูกค้า

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์
ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์

4

จานวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่ อยของบริษัท
/ จานวนหุ้นที่จดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
709,118 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
100 / 100 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จากัด
437,752 / 437,752 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
1,000 / 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
1 / 1 MOP (Macau Pataca)
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
35,000,000 / 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ถือโดย บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
50,000,001 / 120,000,000 บาท
ถือโดย บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(กรุ งเทพ) จากัด

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

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

100%
บริษ ัท ฮานา
เทคโนโลยี กรุป
๊
จาก ัด

100%

100%

บริษ ัท
โอแมค เซลล์
จาก ัด

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเม้นท์ จาก ัด

100%
100%

บริษ ัท ฮานา
เทคโนโลยี
อินเวสเม้นท์
จาก ัด

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
(เจียซิง) จาก ัด

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

100%

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
่ ั แนล
อินเตอร์เนชน
จาก ัด

100%

บริษ ัท ฮานา มาเก๊า
คอมเมอร์เชียล
ออฟชอร์ จาก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อิงค์ จาก ัด

100%

บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
่ ั แนล
อินเตอร์เนชน
จาก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครดิสเพลย์
เทคโนโลยี่
อิงค์ จาก ัด

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

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

100%
บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
โฮลดิง้ จาก ัด

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อบริษัทย่ อยโดยแบ่ งตามธุรกิจดังนี้

การผลิต
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด

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

การจัดซื้อ
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
จาหน่ าย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

บริการลูกค้ า
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จากัด
ตัวแทนจาหน่ ายและบริการลูกค้ า
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด

นโยบายในการแบ่ งการดาเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธุ รกิ จหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ ประกอบและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
PCBA ผลิตโดยบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยู่ที่จงั หวัดลาพูน และบริ ษทั ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิ คส (เจี ยซิ ง) จากัด โดยมี โรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเจี ยซิ ง ประเทศจี น ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและ
ทดสอบการทางานโดยบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และที่โรงงานเจียซิ ง ผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริ ษทั ฮานา ไม
โครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ จากัด มีโรงงานตั้งอยูท่ ี่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โรงงานผลิต
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีโรงงานซึ่ งใช้เป็ นฐานการผลิต 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานจังหวัดลาพูน - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 32,480 ตารางเมตร
ตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมส่ งออกที่จงั หวัดลาพูน โรงงานนี้ ทาการผลิตชิ้นส่ วนใช้ในกล้องถ่ายรู ป, RFID (Radio-Frequency
Devices), สมาร์ ทการ์ ด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Fiber Optics, Led Assemble, Automotive
Sensors, Flexible Circuit Board, Electronics Part for Interface Device, PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ใช้
ความถี่สูง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
2. โรงงานที่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา - บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีพ้ืนที่ประมาณ 40,300 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่ งนี้ ทาการประกอบและทดสอบการทางาน
ของวงจรไฟฟ้ า (IC)
3. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิ กร์ ส มลรัฐโอไฮโฮประเทศ สหรัฐอเมริ กา - บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ มีพ้ืนที่
ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่ งนี้ ทาการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) และป้ ายฉลาก RFID (RFID
Tag)
4. โรงงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (เจียซิ ง) - ขนาดพื้นที่ 91,151 ตารางเมตร ซึ่ ง
ดาเนิ นการผลิตตั้งแต่เดื อนมิถุนายน ปี 2548 โดยโรงงานแห่ งนี้ ดาเนิ นการการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์
PCBA ซึ่งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเซี่ยงไฮ้
5. โรงงานจังหวัดเกาะกง - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา) จากัด ตั้งอยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมจังหวัดเกาะกง
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะประกอบธุรกิจประมาณกลางปี 2558
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างรายได้
แยกตามผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์

ดาเนินงานโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

2557

รายได้
IC ASSEMBLY
CAPTIVE LINES
PCBA
MICRODISPLAY

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

2556
(ปรับปรุงใหม่)
%

รายได้

2555
(ปรับปรุงใหม่)

%

รายได้

%

100%

6,791

32

5,921

33

5,538

32

100%

0

0

0

0

74

0

100%

14,243

67

11,605

66

11,461

67

100%

193
21,227

1
100

141
17,667

1
100

160
17,233

1
100

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

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

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ ประเภทแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly
การประกอบ PCBA เป็ นการประกอบ IC และ ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นฐาน
สาหรับยึดชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี SMD (Surface Mount Device) การประกอบต้องการความ
ละเอียดแม่นยาสู งในการจับวาง IC และ ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่ งฮานาได้ลงทุนซื้ อเครื่ องจักร Pick
and Place ซึ่ งมีความแม่นยาสูงมาใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลาพูนในประเทศไทย และเจียซิ งในประเทศจีนทาการผลิต โรงงานทั้งสอง
แห่งมีที่ต้ งั ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการส่ งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ฮานา ยัง
ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
การประกอบ COB เป็ นการประกอบ DIE (ชิ้นวงจรไฟฟ้ า) ลงบน PCB โดยตรง โดยไม่ตอ้ งนา DIE มาทาเป็ น
Package ก่อน ซึ่ งทาให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิธีการนี้ จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผงวงจรไฟฟ้ า
น้อยชิ้น เช่น เครื่ องใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าอุปโภคบริ โภคบางชนิ ด อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และเครื่ องมือทางการ
แพทย์ เป็ นต้น
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ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB, PCBA จะถูกใช้เป็ นชิ้ นส่ วนในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เช่น


อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟแวร์



แผงวงจรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK, NETBOOK, TABLET และ
SMART PHONE



แผงวงจรสาหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสาหรับบุคคลที่มีปัญหาการได้ยิน



วงจรเพิ่มหน่วยความจาในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ข) ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY
ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ ใช้ความถี่สูง การประกอบ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่ มีความถี่สูง ต้องการ
ความละเอียดในการประกอบวงจรเป็ นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็ นชิ้นส่ วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง
อุปกรณ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY ได้แก่ ตัวรับและส่ งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิมิเตอร์ เวฟ
ของอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สาหรับสถานีรับส่ งสัญญาณของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ

 ผลิตภัณฑ์ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เป็ นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ที่ใช้
ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถุงลมนิ รภัยในรถยนต์ และอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์สาหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมิเตอร์วดั ความดันต่าง ๆ (น้ า และแก๊ส)
 ผลิตภัณฑ์ FIBER OPTIC DEVICE เป็ นอุปกรณ์สาหรับเชื่ อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กบั สาย FIBER
OPTIC ซึ่ งจะส่ งต่อและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และส่ งผ่านไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ผลิตภัณฑ์ WIRELESS SENSOR PRODUCT เป็ นอุปกรณ์เพื่อรั บส่ งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น OPTICAL MOUSE เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ์ SMART CARD ซึ่ งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิ ง การควบคุม เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ
บัตรประจาตัวพนักงาน นักศึกษา สต๊อกการ์ด ฯลฯ
ง) การประกอบ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD
ผลิตภัณฑ์ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD เป็ นการประกอบ IC หรื อชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ อื่นๆ ลงบน
แผงวงจรแบบอ่อน (Flexible Circuit Board) ที่ มีความยืดหยุ่นอ่อนตัว จึ งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย เช่ น
ผลิตภัณฑ์ RFID Tag ที่มีการประยุกต์ใช้ในงานเชิ งพาณิ ชย์ เพื่อทาการสต๊อกสิ นค้า และการจาหน่าย โดยนามาใช้แทน
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รหัสบาร์ โค้ดแบบเดิม งานในด้านการจราจร ขนส่ ง การใช้ระบุเอกลักษณ์บุคคล งานด้านการรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร
จ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สาหรับ INTERFACE DEVICE
ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สาหรับ INTERFACE DEVICE เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคาสั่ง
ระหว่างผูใ้ ช้อุปกรณ์กบั อิเล็คทรอนิ กส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ แบบพกพา อุปกรณ์เครื่ องเสี ยงแบบ
พกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผูใ้ ช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคาสั่ง
ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แป้ นคียบ์ อร์ด เช่นเลือกข้อมูล เลื่อนตาแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรื อค่าต่างๆ
ฉ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC CONTROL UNIT
ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC CONTROL UNIT เป็ นชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับยานพาหนะ
โรงงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่างๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
COB เป็ นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ดว้ ยการนา Die หรื อไมโครชิพติดบนแผงวงจรและทา
การเชื่ อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ าโดยตรง แทนที่ จะประกอบตามแบบเดิ มหรื อที่ เป็ นแบบ IC อิสระ ซึ่ งเหมาะสาหรั บ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ของหน่วยประมวลผลกลาง เช่นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันการ
คัดลอกซอฟต์แวร์ แผงวงจรในคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เป็ นต้น
ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)
อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรื อสื่ อสาร
กัน ที่ ส ามารถใช้ ช่ ว งคลื่ น ตั้ง แต่ ร ะดับ มิ ล ลิ เ มตรจนถึ ง ไมโครเวฟ เช่ น อุ ป กรณ์ ห ลัก ส าหรั บ สถานี เ ครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ
ค) อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อื่นๆ
 เครื่ องควบคุ มแรงดันอากาศและอุณหภูมิเป็ นอุปกรณ์ อิเล็ คทรอนิ กส์สาหรับควบคุ มความกดอากาศ
ของระบบเบรค ระบบถุงลมนิ รภัยของรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็ คทรอนิ กส์สาหรับการวัด และควบคุม
อุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่นๆ (สาหรับน้ าและก๊าซ)
 อุปกรณ์ Fiber Optic เป็ นอุปกรณ์เชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และใยแก้วนาแสงที่ส่งและรับ
สัญญาณไฟจากใยแก้วนาแสงและส่ งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 Wireless Sensor เป็ นอุปกรณ์ การส่ งและรั บสัญญาณไฟที่ ใช้กบั อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิ กส์ อื่นๆ เช่ น
Optical Mouse เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
 Smart Card เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสื่ อสารโทรคมนาคม บันเทิง การควบคุมเครื่ อง และ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าอื่นๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรี ยน ฯลฯ
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 ผลิตภัณฑ์ LED และแผงไฟ LED สาหรับให้แสงสว่างด้านหลังของรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร
ซึ่ งให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหลอดไฟธรรมดา
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่ องช่วยฟัง เครื่ องมือการทดสอบการตั้งครรภ์
 อุปกรณ์ Card Reader และอุปกรณ์ Embedded Module สาหรับระบบควบคุมประตูเข้า -ออกสาหรับที่
พัก สานักงาน ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่างๆ
ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board
อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คือการประกอบ IC หรื อส่ วนอื่นของชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่นๆ ลงบน
แผงวงจรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag ซึ่ งจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้ในงานเพื่อการ
พาณิ ชย์ การจัดการระบบสิ นค้าคงคลังและการขายซึ่ งจะถูกแทนที่ระบบบาร์ โค้ดแบบเก่า ใช้ในงานจราจร การขนส่ ง
การระบุตวั บุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร
จ) อุปกรณ์ Human Interface Device
อุปกรณ์ Human Interface Device เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับผูใ้ ช้เพื่อสื่ อสารกับเครื่ องใช้ระบบอิเล็คทรอนิ กส์
ของตนเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิสเตอริ โอ โทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่าน
ทางการสัมผัสหรื อเปิ ดเครื่ องใช้งาน
ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)
คอยล์จะถูกใช้เป็ นชิ้นส่ วนหลักในอุปกรณ์ไร้สาย และโทรคมนาคม อย่างเช่น สมาร์ทการ์ด (Smart Card)
การ์ด RFID และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ
ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)
SMT เป็ นวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็คทรอนิ กส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้
โดยตรง โดยใช้สาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่ องมือวัดต่างๆ และเครื่ องมือทางการแพทย์
2. ผลิตและทดสอบการทางานของแผงวงจรไฟฟ้ า (IC Assembly)
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ าโดยมีโรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
และโรงงานที่เมืองเจียซิ งเป็ นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนาไปใช้เป็ นชิ้นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิ กส์สาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยร้อยละ 29 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 22 ใช้ใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ส่ วนที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสิ นค้าในกลุ่ม
สิ นค้าอุปโภค (Consumer Products) และใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทสื่ อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่ งใช้กบั อุปกรณ์
ระบบงานควบคุมทัว่ ไป
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นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยา ได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายประเภท เช่น
ก)
Optical Mouse
ใช้สาหรั บเทคโนโลยีใหม่ของอุปกรณ์ Mouse ใน
คอมพิวเตอร์
Module QFN Package
ใช้สาหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และ เครื่ องPDA
LGA, VSOP, MSOP Package
ใช้สาหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิ วเตอร์
Note Book เครื่ อง PDA เครื่ องเล่น DVD และ MP3
SOT5x3
ใช้ ส าหรั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ กล้ อ งถ่ า ยรู ป Digital
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าแบบพกพา
ข) การประกอบ DC-DC Converter
DC-DC Converter เป็ น IC ประเภทหนึ่งใช้สาหรับขยายแรงดันไฟฟ้ ากาลังต่า ประกอบอยู่ในแผงวงจรไฟฟ้ า
(PCBA) ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทวั่ ไป เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์
ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP
CNW/OPTO/SO-16/JNP เป็ น IC ประเภทหนึ่ งซึ่ งใช้เป็ นตัวเชื่ อมโยงสัญญาณทางแสง ใช้ในงานที่ตอ้ งการ
แยกระบบไฟฟ้ าของ Input และ Output ออกจากกัน เช่นการเชื่ อมโยงการทางานของวงจรทางด้าน Digital กับอุปกรณ์
ภายนอก หรื อทาหน้าที่เป็ น Switch ซึ่ งใช้กบั ระบบงานควบคุมทัว่ ไป เช่น มอเตอร์ หรื ออุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ง) การประกอบ RF-AMPLIFER
RF-AMPLIFIER คือชิ้นส่ วนอุปกรณ์ภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็คทรอนิ กส์ ที่นาไปใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่ องเล่นเกมส์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในอเมริ กาและญี่ปุ่น
จ) การประกอบ Fiber Optic
Fiber Optic คืออุปกรณ์รับส่ งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนาแสงผ่านระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคมอื่นๆ
ที่ตอ้ งการความเร็ วและประสิ ทธิ ภาพสูง
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สาหรับหน่วยการผลิตที่เมืองเจียซิ งได้ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรู ปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้
ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน
QFN/DFN Packages
LGA, MSOP Packages
SC, SOT, TSOT and TO263T
Packages

ใช้สาหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ Tablet
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
ใช้สาหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book
อุปกรณ์ PDA และเครื่ องเล่น DVD และ MP3
ใช้สาหรับโทรศัพท์มือถื อ กล้องถ่ายรู ปดิ จิตอล และอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic)

ข) ผลิตภัณฑ์ LED สาหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์
นักออกแบบระบบไฟสามารถนาผลิ ตภัณฑ์น้ ี ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มี รูปลักษณ์ ที่แตกต่ างเพื่ อที่ จะ
นาไปปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรี ยบของหลอดไฟ LED ชนิ ด
นี้ คือเลนส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่ งทาให้นกั ออกแบบสามารถออกแบบสาหรับไฟใน
รถยนต์ เช่นไฟสูง-ต่า ไฟเบรค ไฟให้สญ
ั ญาณ และไฟตาแหน่งต่างๆ
ค) ผลิตภัณฑ์แผงไฟฟ้ าโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)
ผลิ ตภัณฑ์แผงไฟฟ้ าโซลาร์ เซลล์ที่ประกอบที่ หน่ วยงานเจี ยซิ งเป็ นชนิ ด HCPV (High Concentrated
Photovoltaic) ทางานโดยนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบ III - V Multi-junction มาใช้แทนเซลล์แสงอาทิ ตย์แบบซิ ลิโคน
HCPV เป็ นการบูรณาการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความแตกต่าง ที่รวมถึงเลนส์รับแสง การจัดการระบายความ
ร้อน เครื่ องกล การควบคุมอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ วัสดุสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์แผงไฟฟ้ าโซลาร์เซลล์ชนิด HCPV ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และกินไฟน้อยมาก
ง) หลอด LED แบบรวมแสง (LED Arrays)
หลอด LED แบบรวมแสงมีประสิ ทธิ ภาพสู ง มีข นาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้แสงสว่างอย่าง
สม่าเสมอ โดยผลิตเพื่อจาหน่ายในท้องตลาดหลอดไฟทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ LED ประเภทนี้ มีคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพ
สูงรวมทั้งมีอายุการใช้งานตลอดชีพ
3. ผลิตภัณฑ์ ประเภท MICRODISPLAY
Microdisplay เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสู ง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรื อ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่ งใช้เป็ น
ชิ้ นส่ วนประกอบผลิ ตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่ น Multimedia Projector โทรทัศน์ระบบฉายภาพจากด้า นหลัง (Rearprojection television) อุปกรณ์เลนส์ปรับค่า (Adaptive Optics) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมสื่ อสาร โดยมีฐาน
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การผลิ ต ที่ โ รงงานในเมื อ งทวิ น ส์ เ บิ ร์ ก รั ฐ โอไฮโฮ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และอี ก แห่ ง ที่ โ รงงานในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งดาเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2547
RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) คืออุปกรณ์แสดงตาแหน่ง หรื อแสดงตน (ระบุ
ลักษณะ) ด้วยการอ่านรหัสคลื่นวิทยุ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการรับส่ งข้อมูลอย่างรวดเร็ วและแบบไร้สาย (Wireless
mode) โดยโรงงานฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี เป็ นผูผ้ ลิตป้ ายฉลากที่ ไม่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ เป็ นแหล่งพลังงานใน
การทางาน (Passive Tag) ที่เมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยป้ ายฉลากประเภทนี้ สามารถอ่าน
โดยเครื่ องอ่าน ที่ มีการบันทึ กข้อมูลของวัตถุที่ตอ้ งการการระบุตวั การรักษาความปลอดภัย และประวัติขอ้ มูลอื่นๆที่
ต้องการ ซึ่ งสามารถทาการแก้ไขได้ (Write mode) โดยเครื่ องอ่าน RFID โครงสร้างภายใน RFID Tag ประกอบด้วย IC
ทาหน้าที่เก็บข้อมูลวัตถุในรู ปสัญญาณดิจิตอล และเสาอากาศ (Antenna) ทาหน้าที่เป็ นตัวรับและสะท้อนสัญญาณคลื่น
ความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่ องอ่านพร้อมทั้งข้อมูลของวัตถุภายในชิป






การนาเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบนั ได้แก่
ระบบลานจอดรถ
ติดไมโครชิพให้สุนขั /ปศุสตั ว์ เพื่อป้ องกันโรคระบาด
ของสัตว์
ใช้ติดเสื้ อผ้า เพื่อป้ องกันการลักขโมยสิ นค้าในร้าน
บัตรชมภาพยนตร์
การป้ องกันสิ นค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)

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

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

บริษทั ฯ
1842/2539 1341/อ./2544 1455 (1)/2544 1597(1)/2544 1642(2)/2546 1977(2)/2547 1328(2)/2548 2138(2)/2550 1887(1)/2552 1234(1)/2555 2620(1)/2555 2199(2)/2557
ผลิตแผงวงจร ผลิต Fiber ผลิต Wireless ผลิต Smart ผลิต Wireless ผลิต Flexible ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิต Semi- ผลิต Integrated ผลิต Electronic ผลิตแผงวงจร
อิเล็คทรอนิคส์ Optic Device, Sensor
Card และ
Sensor Circuit Board อิเล็คทรอนิคส์ อิเล็คทรอนิคส์ Conductor circuit (IC) control unit อิเล็คทรอนิคส์
(PCBA) Air Pressure
Module for
Assembly (PCBA), RFID (PCBA) เช่น Wireless
(PCBA)
และ
Smart Card
และ ชิ้นส่ วน TAG Reader
Sensor
Temperature
อิเล็คโทรนิคส์
Control และ
สาหรับ
Wireless
Interface
Radio
Device
Frequency

3. สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
กาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
(สิ้นสุ ดแล้ว) (สิ้ นสุ ดแล้ว) (สิ้ นสุดแล้ว) (สิ้ นสุ ดแล้ว) (สิ้ นสุดแล้ว)
ได้รับการส่งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
(ยกเว้นภาษี
นาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ตามจานวน
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
เงินลงทุน)
คานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินได้พึงประเมินเป็ น
10 ปี
10 ปี
จานวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้น (สิ้นสุ ดแล้ว) (สิ้ นสุ ดแล้ว)
จากปี ก่อนจากการส่งออก
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
กาไรสุทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตรา
(สิ้นสุดแล้ว)
(สิ้ นสุ ดแล้ว)
ร้อยละห้าสิ บของอัตราปกตินบั จากวันที่พน้
กาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1
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8 ปี
(สิ้ นสุดแล้ว)
(ยกเว้นภาษี
ตามจานวน
เงินลงทุน)

8 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)
(ยกเว้นภาษี
ตามจานวน
เงินลงทุน)

8 ปี
(ยกเว้นภาษี
ตามจานวน
เงินลงทุน)

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี
(ยกเว้นภาษี
ตามจานวน
เงินลงทุน)

-

-

-

-

-

-

-

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
รายละเอียด (ต่อ)
บริษทั ฯ
บัตรส่งเสริ มเลขที่
1842/2539 1341/อ./2544 1455 (1)/2544 1597(1)/2544 1642(2)/2546 1977(2)/2547 1328(2)/2548 2138(2)/2550 1887(1)/2552 1234(1)/2555 2620(1)/2555 2199(2)/2557
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
เครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่าย
(สิ้นสุดแล้ว) (สิ้ นสุด
(สิ้ นสุด
(สิ้ นสุ ด
(สิ้ นสุด
(สิ้ นสุด
ดังกล่าวนับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการ
แล้ว)
แล้ว)
แล้ว)
แล้ว)
แล้ว)
ประกอบกิจการนั้น
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริ ม

10 มกราคม 17 มกราคม 27 มีนาคม
17
30 มิถุนายน 2 ธันวาคม
2540 2545 (รับโอน 2545
พฤศจิกายน
2547
2547
มาจากบริ ษทั
2544
ฮานา
ไมโคร
อิเล็คโทรนิ คส
(เอ็นอาไออี)
จากัด
ในปี 2545)
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24 มีนาคม
2549

3 ธันวาคม
2550

2 ธันวาคม ยังไม่เริ่ มใช้ 3 มกราคม ยังไม่เริ่ มใช้
2552
สิ ทธิ
2557
สิ ทธิ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
2. เพือ่ ส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั น
ผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริ ม

2176(4)/2548
1458(1)/2553
ผลิต Integrated ผลิต Integrated
Circuit (IC) และ
Circuit (IC)
Integrated Circuit
Tested (IC Tested)

บริษทั ย่อย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
1817(2)/2550
1034(2)/2552
2371(1)/2553
ผลิต Integrated
ผลิต Integrated ผลิต Integrated
Circuit (IC)
Circuit (IC) และ Circuit OPTO
Integrated Circuit
(IC OPTO)
Tested (IC Tested)

5003(4)/2556
ผลิต Integrated
Circuit (IC) และ
สิ นค้าสาเร็ จรู ป

2687(1)/2556
ผลิต
Semiconductor

8 ปี

8 ปี

7 ปี

8 ปี

8 ปี

4 ปี

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

10 มกราคม 2549 10 พฤษภาคม 2553 1 กันยายน 2553
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(2) สิ ทธิอนื่
- ไม่มี –
(3) ข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี 2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กลยุทธ์ ในการแข่ งขันที่สาคัญ
ความได้เปรี ยบเชิ งกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ สาคัญของกลุ่มฮานา คื อ การให้บริ การรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์
ชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าทัว่ โลก เช่ น IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board,
Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เป็ นต้น ซึ่ งฮานาสามารถให้บริ การแบบครบวงจรให้กบั
ลูกค้าส่ วนใหญ่ของเรา การให้บริ การที่ครอบคลุมนี้ เป็ นกลยุทธ์หลักที่ทาให้ฮานาได้เปรี ยบในการแข่งขัน นอกจากนี้
การให้ความสาคัญกับตลาดที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทาให้บริ ษทั ฮานาแตกต่างจากบริ ษทั อื่น
สาหรับ IC Packaging ทางฮานามุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่ งเห็นได้จากปริ มาณ
ความต้องการที่ สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์น้ ี ต้ งั แต่ปี 2543 เป็ นต้นมา กาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปี
2557 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ ณ ปั จจุบนั นี้ ฮานาได้กลับมาฟื้ นตัวและยังดาเนิ นธุ รกิจ
อย่างต่อเนื่ องตามปกติ เราได้ดาเนิ นการขยายโรงงานแห่ งใหม่ในจังหวัดลาพูนซึ่ งเป็ นหน่ วยการผลิตอุปกรณ์ IC เพื่อ
เสริ มกาลังการผลิตที่โรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาของเรา
จากความนิ ยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone กล้องถ่ายรู ปแบบดิจิตอล และอุปกรณ์ไฟฟ้ าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC
ขนาดเล็ก จะเป็ นความต้อ งการหลัก ๆในอุต สาหรรม ลู กค้า ของฮานายัง คงมุ่ ง เน้น ในอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ ฮานาจึงสามารถทาธุรกิจได้อย่างมากมายโดยเฉพาะกับผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสี ยง
นอกจากนี้เรายังมุ่งหน้ารุ กในด้านการผลิตอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่ งจะมีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในปี ที่จะมาถึงและจะ
กลายเป็ นหนึ่งในกาลังสาคัญของเราในอนาคต
สาหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็คทรอนิ กส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์
โดยมีอตั ราการเติ บโตที่มนั่ คง ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์เติ บโตร้อยละ 20 ในปี 2557 และเติ บโตต่อไปในปี 2558 ฮานา
ยังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากสิ นค้าอย่าง Touch Pad ที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Optical Sensor
อุป กรณ์ แ ถบสัมผัส ที่ ใช้ใ นโทรศัพท์มือ ถื อก็ไ ด้รั บ ส่ วนแบ่ งเพิ่ มขึ้ นด้วย โรงงานที่ จงั หวัดลาพูนแห่ งใหม่ น้ ี มีพ้ื นที่
ประมาณ 20,000 ตารางเมตร จะรองรับการขยายตัวในด้านการผลิตในปี 2558 โดยการขยายพื้นที่หน่วยการผลิตดังกล่าว
เรากาลังดาเนินโครงการใหญ่หลายโครงการในการผลิตเครื่ องมือแพทย์ซ่ ึ งสามารถทายอดขายจานวนมากให้กบั หน่วย
การผลิตแห่งนี้
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หน่วยการผลิตที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน มีการขยายพื้นที่การผลิตเช่นกัน โดยได้ขยายพื้นที่การผลิต 5,000 ตารางเมตร
ดาเนินการผลิตอุปกรณ์ LED ในระยะยาวซึ่ งยกระดับให้เรามีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
หน่วยการผลิตที่จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา กาลังจะเสร็ จสิ้ นการก่อสร้างในกลางปี 2558 หน่วยการผลิตแห่ งนี้ จะ
ช่วยทาให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเรื่ องค่าจ้างแรงงาน และค้นหาส่ วนการผลิตใหม่ๆ
ฮานามุ่งเน้นผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่ งมี วงจรผลิ ตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ ยืนยาว ซึ่ งช่ วยให้ฮานา
สามารถกาหนดแผนการธุรกิจที่ชดั เจนในระยะยาวได้
หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ลาพูน และเมืองเจียซิ ง ประเทศจีน) ได้ใช้พ้ืนที่การ
ผลิตเต็มหมดแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่เพียงพอ เรากาลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อพัฒนาการผลิตของเราต่อไป
นอกจากนี้เรากาลังดาเนิ นการใช้ระบบเครื่ องจักรในการผลิตมากขึ้นในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตของเราและ
เพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายข้อบกพร่ องเป็ นศูนย์
ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์
นโยบายของฮานาเน้นเรื่ องคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการบริ การที่ ดี แ ก่ ลูกค้า ในขณะเดี ย วกันทางบริ ษ ทั ฯ ก็ใ ห้
ความสาคัญกับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ฮานามีการร่ วมมือทางการค้ากับลูกค้า
อย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว สาหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็ นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายที่
ได้วางไว้
ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติ ที่มี
ชื่อเสี ยง ด้วยความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ถึงแม้วา่ พวกเขาจะมีสานักงานใหญ่อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่พวกเขามี
สานักงานสาขาในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก ซึ่ งการทางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทาให้เราเข้าถึงช่องทางการสื่ อสารและ
เพิ่มความสัมพันธ์ของเรา
การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
โดยปกติ กลุ่ ม ฮานาจ าหน่ า ยสิ น ค้า ให้แ ก่ ลู ก ค้า โดยตรง ประมาณร้ อ ยละ 30 ของยอดขายส่ ง ออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 10 ของยอดขายส่ งออกไปยังยุโรป และร้อยละ 60 ของยอดขายส่ งออกไปยังเอเซี ย ซึ่ งส่ วนใหญ่
ยอดขายในเอเชี ยจะเป็ นสาขาของบริ ษ ทั ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทั้งนี้ ฮานามี การตั้งตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ไต้หวัน เกาหลี สิ งคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อขยายธุรกิจให้มากขึ้น
สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา
ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริ ษทั ที่ทาธุ รกิจเช่นเดียวกับฮานา อย่าง Benchmark, Celestica, SVI, Calcom และ Stars
Microelectronics ในช่ วงที่ เกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 คู่แข่งขันส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตาม
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เนื่ องด้วยเรามีโรงงานหลายแห่ ง ฮานาสามารถประสบความสาเร็ จในการตอบสนองต่อลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์
มหาอุทกภัยและได้รับความชื่นชมจากลูกค้ามากมาย และธุรกิจโดยรวมของฮานาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
ส่ วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา อย่าง Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor และ ASE ฮานา
หลีกเลี่ยงที่ จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้ นส่ วนผลิตภัณฑ์ประเภทไม
โครอิเล็คทรอนิ กส์ ขณะที่คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์สาเร็ จรู ป (Box Build Assembly) ในแวดวง
อุตสาหกรรมการผลิต ปั จจุบนั นี้ ฮานาเป็ น 1 ใน 50 บริ ษทั รับจ้างผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ช้ นั นาของโลก
ทั้งนี้ ลูกค้าของเราเห็นว่าฮานาเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์ แบบใช้
แสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ ใช้สาหรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตูหรื อช่องทางเข้าออกต่างๆที่
สามารถอ่านผ่านสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card) อุปกรณ์เซ็นเซอร์ สาหรับ smart phone สาหรับแป้ นสัมผัส
สาหรับ Laptop คอมพิวเตอร์ (Touch Screen on Laptop PC) และร้อยละ 10 และอุปกรณ์ Flash Module บน Smart
Phone ซึ่ งฮานาเป็ นซัพพลายเออร์หลักของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สาหรับลูกค้าของเรา
สถานภาพการแข่งขันของบริ ษทั
1.
ฮานาในประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่ เหนื อกว่าและมีระบบสาธารณู ปโภคที่ดีกว่าประเทศที่ เน้นการใช้
แรงงาน เช่ น จี น อินเดี ย และเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ประเทศไทยยังคงมี
ต้นทุนแรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สาหรับการผลิตที่มีกระบวนการที่ซบั ซ้อน
2.
ฮานาในประเทศจี น มีที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่แข่งขันได้ การบริ หารจัดการและความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคในการผลิตจากบริ ษทั แม่ ทาให้บริ ษทั แตกต่างจากคู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่นๆ
3.
สื บเนื่ องจากเรื่ องของแรงงาน ฮานายังคงมองหาลู่ทางเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เรา
กาลังดาเนิ นการในการตั้งโรงงานการผลิตในประเทศกัมพูชา ที่ จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนแรงงาน
ต่า
4.
ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่ งซึ่ งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆที่ ถึงแม้จะมี
ฐานการผลิตหลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
5.
ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทัว่ โลก ฮานามีเงินสดสารองที่แข็งแกร่ งซึ่ งอยูใ่ นฐานะที่มนั่ คง
6.
ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่ งสามารถเป็ นทางเลือกในการผลิต ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทาให้ฮา
นาสามารถมี กลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่ งผลให้บริ ษทั ประสพความสาเร็ จ มี ส่วนแบ่งการตลาดและมี ความสามารถในการ
แข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
แต่ละปี ฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถ
ในการผลิตที่สูงขึ้นและมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าลง เป็ นปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา
ด้วยการมีทีมการจัดการที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าดี ฮานามีชื่อเสี ยงที่ดีมากในการให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า
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แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ ทวั่ โลกในปี 2557 เท่ากับ
335.8 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากปี 2556 ที่เท่ากับ 305.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ อุตสาหกรรมเซมิคอน
ดักเตอร์ ทวั่ โลกมียอดขายที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีในปี 2557 เป็ นครั้งแรก จากการขยายตัวในวงกว้างและยัง่ ยืนในภูมิภาค
ทัว่ โลกเกือบทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากอุตสาหกรรมได้ประสบความสาเร็ จยอดขายสองปี ติดต่อกันและมีความ
พร้อมอย่างมากสาหรับการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2558 และปี ต่อๆ ไป ยอดขายประจาปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นในตลาด
ระดับโลกซึ่ งเป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2553 ตลาดในอเมริ กาแสดงให้เห็นความแข็งแกร่ งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มียอดขาย
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.7 ในปี 2557 ยอดขายเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก (ร้อยละ 11.4) ยุโรป (ร้อยละ 7.4) และ
ประเทศญี่ปุ่น (ร้อยละ 0.1) ซึ่ งเป็ นครั้งแรกที่ยอดขายประจาปี ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 2553 สิ่ งที่ส่งเสริ ม
ความเจริ ญเติบโตคือนโยบายที่ส่งเสริ มนวัตกรรม และการแข่งขันระดับในโลกของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริ กา
* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association (http://www.sia-online.org)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. การผลิต
บริ ษทั ฯ จะทาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าตามคาสัง่ ผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู ้ความ
เชี่ ยวชาญในการให้บริ การปรับปรุ งแผงวงจรไฟฟ้ าอิเล็ คทรอนิ กส์ก่อนการดาเนิ นการผลิตจริ งแก่ลูกค้า เพื่อลดต้นทุน
การผลิตสาหรั บลูกค้ารวมทั้งเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิตให้แก่บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความสามารถในการ
ออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตามความต้องการของลูกค้า
ก่อนส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลกู ค้า
บริ ษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 3 ประเภท ซึ่ งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลกู ค้าได้ครบถ้วน ดังนี้
1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็ นเทคโนโลยีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็ นการ
เชื่ อมต่ อวงจรไฟฟ้ าของอุปกรณ์ สารกึ่ งตัวนาและอุปกรณ์ อื่นๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิ มพ์ (PCB) ซึ่ งมี
ประโยชน์ท้ งั ทางด้านการออกแบบและการผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์บน
แผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid Array) ด้วย
เนื่ องจากเทคโนโลยีแบบ BGA จะเป็ นเทคโนโลยีในการประกอบชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ลงบนพื้นผิวแผงวงจร
เช่ นกัน เพียงแต่จุดเชื่ อมต่อจะอยู่ใต้ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ ส่ วนที่ ติดกับพื้นผิวแผงวงจรและมีจานวนจุดเชื่ อมต่อ
จานวนมาก ทาให้เทคโนโลยีแบบ BGA ต้องการความแม่นยาในการวางชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์สูง
2) เทคโนโลยีแบบ IMT (Insertion Mounted Technology) เป็ นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ โดยการ
เสี ยบไปในช่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ี นิ ยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องพื้นที่
โดยปกติ ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็ นชิ้นส่ วนที่มีราคาที่ต่ า
กว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
21

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็ นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่ อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตวั ถัง (Bare
IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้ จะเป็ นที่นิยมสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ จากัดในด้านพื้นที่การ
ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทาให้ตน้ ทุนการผลิตต่ ากว่า เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตวั ถังสาเร็ จแล้ว (Package IC) ซึ่ งจะเป็ นชิ้นส่ วนที่มีขนาด
ใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มขบวนการเชื่ อมต่อ
ด้วยลวดทองคากับผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าสูง จากเดิมที่เป็ นการเชื่อมต่อด้วยลวดอลูมิเนียมเพียงอย่างเดียว
กาลังการผลิต
กาลังการผลิตรวมปี 2557 มีดงั นี้
หน่ วยงาน

ปี 2557
กาลังการผลิต
(ล้ านชิ้นต่ อปี )

A) IC
- โรงงานอยุธยา
- โรงงานเจียซิ ง
B) PCBA
- โรงงานลาพูน
- โรงงานเจียซิ ง
C) MICRODISPLAY
- โรงงานสหรัฐอเมริ กา

ปริมาณการผลิตจริง
(ล้ านชิ้นต่ อปี )

3,749,000,000
1,749,000

3,249,000,000
1,486,000

824,000,000
116,000,000

669,156,000
99,000,000

50,310

31,680

2. วัตถุดบิ และผู้จาหน่ ายวัตถุดบิ
ฮานามีท้ งั การสัง่ ซื้ อวัตถุดิบเอง และลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้ฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้
ฮานาจะไม่บนั ทึกเป็ นต้นทุนการผลิต สัดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบต่างประเทศและในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 95 และร้อยละ 5
ตามลาดับ ฮานานาเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยนาเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจาหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่ งการ
ซื้ อวัตถุดิบในประเทศ เป็ นการซื้ อผ่านตัวแทนจาหน่าย ซึ่ งต้องนาเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ) ทั้งนี้ การซื้ อวัตถุดิบ
จากผูจ้ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมโดยประมาณ 250 ราย ซึ่ งไม่มีผจู ้ าหน่ายรายใดที่ฮานาทาการจัดซื้ อวัตถุดิบเป็ น
มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบรวม
บริ ษทั ฯ จะวางแผนในการสั่งซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งซื้ อของ
ลูกค้า ทั้งนี้วตั ถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่นวัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรื อทองคาเป็ นส่ วนประกอบ หรื อวัตถุดิบ
จาพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน บริ ษทั ฯ มีการจัดการหลายวิธีที่จะรับมือกับความ
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ผันผวนของราคาของวัตถุดิบเหล่านั้น เช่นการหาวัตถุดิบอื่นทดแทน การวางแผนล่วงหน้า สาหรับการสั่งซื้ อ หรื อการ
เจรจากับซัพพลายเออร์และลูกค้า
นอกจากนี้ ฮานาจะมีข้ นั ตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนาวัตถุดิบไปประกอบเป็ น
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกาหนดระหว่างประเทศ
ผลของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้ วตั ถุดบิ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผ่านมา ส่ วนใหญ่เป็ นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบหรื อแม่พิมพ์ ซึ่ ง
สายการผลิ ตของฮานาสามารถรองรับการผลิตได้หลายรู ปแบบ (Flexible) ทาให้ผลกระทบดังกล่าวมีเพี ยงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใช้ในลักษณะเดิม ซึ่ งไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สภาพปัญหาเกีย่ วกับวัตถุดบิ
โดยปกติ ฮานาจะทาการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริ ษทั ก่อนเริ่ มทาการประกอบ และการ
จัดซื้ อวัตถุดิบหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้ อตามข้อกาหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกค้า กับผูจ้ าหน่ายที่ได้รับ
การอนุ มตั ิจากลูกค้า การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้มีการหาแหล่งผูจ้ าหน่ ายสารองหลายๆ แห่ ง และสร้าง
สั ม พัน ธภาพระยะยาวกับ ผู ้จ าหน่ า ย รวมทั้ง มี ก ารเจรจากับ ลู ก ค้า ในการหาวัต ถุ ดิ บ ทดแทน กรณี ว ัต ถุ ดิ บ ตาม
Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผูจ้ าหน่ ายรายอื่น หรื อยี่หอ้ อื่นซึ่ งมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคานึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่ งบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรและบริ การของเรา ที่เห็นถึงความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม
ที่ ทางบริ ษทั มี ต่ อสังคม ได้กาหนดเป้ าหมายลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม ด้วยการวางเป้ าหมายลดการปล่ อยก๊า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เปลี่ ยนหลอดไฟฟ้ าแสงสว่างในโรงงานและสานักงานจากหลอดฟลูออเรสเซนท์ เป็ นหลอด
ประหยัดไฟ LED เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
บริ ษทั ได้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากรน้ าและการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่นการนาน้ าที่ผ่านSaw SubState process, RO Concentrate Water etc. รวมการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ 41%ของน้ าที่ตอ้ งจ่ายเข้าโรงงานจากการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากนั้น บริ ษทั ฮานา ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปด้าน
RoHS วัตถุอนั ตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งผ่านการรับรองระบบการจัดการอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ซึ่ งช่วยเสริ มสร้างความปลอดภัยในการทางาน ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ และลด
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในองค์กรและสังคมโดยรวม และเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก
บริ ษทั ฯ ได้มีการเตรี ยมพร้อมสาหรับการเข้าร่ วมรับรองระบบ ISO50001 โครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับ
ความสนับสนุนจากสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) ในการฝึ กอบรมและตรวจสอบติ ดตามผลงาน มี
โครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆในปี พ.ศ.2557 รวมประหยัดค่าไฟฟ้ าได้เป็ นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี
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ในกระบวนการผลิต IC มีข้ นั ตอนการผลิตที่สามารถทาให้เกิดของเสี ยที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฮา
นา เซมิ คอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ ไ ด้ทาการเปลี่ ย นสารเคมี จาก CFC เป็ น NON-CFC ตลอด
ขบวนการผลิต และในปี 2547 ขบวนการชุบขา IC ซึ่ งในอดีตเป็ นการชุบด้วยสารผสมตะกัว่ ก็จะเปลี่ยนมาเป็ นชุบด้วย
ดีบุก 100% การชุบขาด้วยดีบุกจะเป็ นการลดสารที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมลงได้ส่วนหนึ่ ง แต่ก็ยงั มีสารละลายทาง
เคมี ที่เป็ นอันตรายต่ อสภาวะแวดล้อม บริ ษทั มีระบบกาจัดสารเคมีและน้ าเสี ยที่ ทนั สมัย ภายใต้การควบคุ มดูแลโดย
วิศวกรเคมีของบริ ษทั นอกจากนี้บริ ษทั ได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่
ปี 2542 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสี ยจากการผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่กาหนด
การควบคุมผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ผลของการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผูบ้ ริ หารระดับสูง และการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคน ทา
ให้มีการนาไปปฏิ บตั ิ ในทุ กระดับขององค์กร ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั สามารถลดมลภาวะทางอากาศน้ า และสามารถวาง
ระบบกาจัดขยะโดยนาขยะไปกาจัดโดยบริ ษทั รับกาจัดขยะอุตสาหกรรมที่ ได้รับอนุ ญาตโดยเฉพาะ ทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถปฎิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับที่ต้ งั ของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การจัดทารายงานชนิ ดและปริ มาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2540 ทุกประการ
บริ ษทั ฯ เองได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายจากการจัดการสิ่ งแวดล้อม มากว่า 20 ปี แล้ว เราสามารถประหยัด
ค่ า ใช้จ่า ยได้ห ลายสิ บ ล้า นบาท มี ป ริ มาณผลผลิ ต เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งการด าเนิ น กิ จ การที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม โรงงานได้รับการเยี่ยมชมด้านสิ่ งแวดล้อมและการดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่ วยงานภายนอก เช่ น
มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการธงขาวดาวเขียวของการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ในปี ที่ผ่านมา จนทาให้บริ ษทั
ได้รับการยอมรับจากชุมชนในท้องถิ่น ว่าโรงงานของบริ ษทั ฯ ไม่เคยส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเลย
คุณภาพและมาตรฐาน
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ด้า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มและการปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนได้รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆ ที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ งเป็ นการสร้างโอกาสทางการตลาด
ให้แก่บริ ษทั ฯ เป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ปี 2538
ปี 2542

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย TRADA
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย QSU ประเทศสิ งคโปร์
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ปี 2545

ปี 2548
ปี 2550

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:1996 Environmental
Management System จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ AJA Registrars
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สาหรับองค์กรที่ ผลิตชิ้ นส่ วนสาหรับผลิตและซ่ อมบารุ งยาน
ยนต์ ISO/TS 16949:2002 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานคุณภาพที่ กาหนดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
เป็ นมาตรฐานรั บ รองคุ ณ ภาพขององค์ก รสู ง สุ ด ในปั จจุ บันจากสถาบัน ตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานคุณภาพ TUV Rheinland Thailand Ltd. โดยมีรายละเอียดมาตรฐานบางส่ วนนามาจาก
มาตรฐานของ ISO 9001:2000 เป็ นพื้นฐาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ
สาหรับองค์กรการผลิต ISO 9001:2000 เป็ นการต่อเนื่ องจากมาตรฐานคุณภาพขององค์กร ISO
9002:1994 ที่ได้รับในปี 2538
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชี วอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001
ได้รับการรั บรองระบบการจัดการระบบการบริ หารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์
(ISO13485:2003)
การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดโดยกระทรวง
แรงงานและสวัสดิ การสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุ ขภาพพลานามัยของพนักงาน ผูเ้ ข้ามาติอต่อหรื อดาเนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ
โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด บริ ษทั ฯ มีแผนงานการจัดการสิ่ งแวดล้อมและเราได้รับมาตรฐานสากลด้าน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเราจะมุ่งมัน่ ในการพัฒนารั กษาสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการ
หลายอย่างในการเปลี่ยนมาใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช้
พลังงานในระบบไฟฟ้ า ระบบบาบัดน้ าเสี ย และระบบก๊าซ
จากนโยบายสิ่ งแวดล้อมและการให้ความสาคัญกับปั ญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามเพื่อจะช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการ “ลด การใช้ การใช้ซ้ า และการนากลับมาใช้ใหม่” ซึ่ งเรายังคง
ดาเนิ นงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทางานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งส่ วนสานักงานและส่ วนการผลิตโดยทา
การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เช่ น ปรับอุณหภูมิของระบบปรั บอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้ าใน
ช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้ าในอัตราสูงสุ ด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนาน้ าที่ใช้แล้ว
นากลับไปใช้ใหม่
การดาเนินการของบริษทั เพือ่ ลดผลกระทบและผลการปฏิบัตจิ ริงเมือ่ เทียบกับอัตราสู งสุ ดที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดเงื่อนไขที่ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบตั ิเป็ นพิเศษไว้ ดังนี้
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1.

ต้องมีและใช้ระบบขจัดน้ าทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนหรื อเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

2.

ต้องมีมาตราการควบคุมและป้ องกันไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรื อ
เป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

3.

ต้องมีและใช้เครื่ องปรับอากาศหรื อพัดลมระบายอากาศ หรื อพัดลมดูดอากาศ ให้มีขนาดเพียงพอต่อกิจการและ
เหมาะสมต่อสภาพการทางาน โดยจะต้องเปิ ดตลอดเวลาทางาน

4.

ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการนี้ อาจถูกเพิ กถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้ องขอจากหน่ วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้

5.

ต้องมีและใช้ระบบกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรื อใช้บริ การของศูนย์บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรม
และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
ประวัตกิ ารกระทาผิดเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม
- ไม่มี แนวทางแก้ ไข (ถ้ ามี)
- ไม่มี –

2.4 งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี –
3. ปัจจัยความเสี่ ยง
เนื่องด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ ยงต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมายซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่จะส่ งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้แต่งตั้งและมอบหมายต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อรับผิดชอบในการกากับดูแลความเสี่ ยงขององค์กรอย่างเป็ นระบบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังต่อไปนี้:
1. เพื่อช่วยให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงใด ๆก็ตามอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีข้ นั ตอนการจัดการความเสี่ ยง
ดังกล่าวอย่างเป็ นระบบ
2. เพื่อส่ งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงในเชิงป้ องกันเพื่อให้ดาเนิ นการอย่างรวดเร็ ว มีความโปร่ งใส ถูกต้อง และสมบูรณ์
อย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกัน
3. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาพนักงานและผูบ้ ริ หารในทุกระดับให้มีความเข้าใจและการรับรู ้ถึงความสาคัญของขั้นตอนการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยง ในขณะเดียวกัน ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวทัว่ ทั้งองค์กร
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4. เพื่ออานวยความสะดวกในขั้นตอนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่จะดาเนินการในลักษณะที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับนโยบายและพันธกิจของ บริ ษทั ฯ
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีส่วนร่ วมในการประเมินผลและการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
เหล่านั้นที่ อาจจะมี ผลกระทบต่ อองค์กรซึ่ งครอบคลุมทั้งปั จจัยเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอก โดยการตั้งค่ าลาดับ
ความสาคัญสาหรั บการวางแผนการบริ หารความเสี่ ยง ในขณะเดี ยวกันได้ติดตามผลด าเนิ นตามแผนดังกล่าวอย่า ง
สม่าเสมอ และมีการรายงานความเสี่ ยงดังกล่างต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถึงความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยงขึ้น
ปัจจัยเสี่ ยงมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ บริ ษทั ฯ อาจจะสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ก) ความเสี่ ยงทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีปัจจัยความเสี่ ยงที่ความสาคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ งอาจเกิ ด
จากปั จจัยภายนอก เช่ นการเปลี่ยนกรรมสิ ทธ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรื อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิต
ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสาคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯได้ นอกจากนี้ สภาวะตลาด
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ ยงด้านลูกค้า บริ ษทั ฯ มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากมายที่ดาเนิ นธุ รกิจตลาดของผูบ้ ริ โภค
(End User) โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดขายไม่ถึงร้อยละ 20 ของยอดขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ข) ความเสี่ ยงทางการผลิต
ความเสี่ ยงในการผลิตมีดงั ต่อไปนี้
 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่ งส่ งผลให้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่มีอยูล่ า้ สมัย
บริ ษ ทั ฯ ยัง คงการลงทุ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งในเครื่ อ งจัก รใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ มก าลังการผลิ ต และผลผลิ ต ในแต่ ล ะ
สายการผลิต
 ความเสี่ ยงจากการเกิ ดอัคคี ภยั อุทกภัยและ แผ่นดิ นไหว อาจส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายกับกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
อาทิเช่น กรณี โรงงานได้รับความเสี ยหาย อาจทาให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยลูกค้าและต้องใช้ระยะเวลา
หลายเดือนถึงปี ในการติดตั้งเครื่ องจักรและรับคาสัง่ ซื้ อของลูกค้า
บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงนี้ ดว้ ยการมีหน่วยการผลิตหลายแห่ งในหลายประเทศ บริ ษทั ฯ ยังสามารถช่วยลดความ
เสี่ ยงที่จะเกิดต่อหน่วยการผลิตในแต่ละแห่งที่อาจจะได้รับความเสี ยหายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ฝ่ ายจัดการได้มี
การทบทวนอย่า งสม่ าเสมอและตรวจสอบการดาเนิ นมาตรการเพื่ อลดความเสี่ ยงจากอัค คี ภยั และอุท กภัย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุ รกิจเพื่อลดความเสี่ ยงจาก
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ความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นต่อหน่วยการผลิต หน่วยการผลิตที่ สาคัญในประเทศไทยของบริ ษทั ได้มีการมาตรการ
เครื่ องมือเพื่อป้ องกันเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ ยงจากความเสี ยหายจากอุทกภัย
 ความเสี่ ยงทางด้านการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให้
พอเพียงกับความต้องการ
แต่ ละหน่ วยการผลิ ตของบริ ษทั ฯ มี แผนกทรั พยากรบุ คคลซึ่ งมี ประสบการณ์ ทาหน้าที่ ดูแลด้านบุ คคลากร
แรงงาน และมีโครงการเพื่อสารวจค่าตอบแทนในแต่ละปี เมื่อเทียบกับคู่แข่งของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มี
โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
 ความเสี่ ยงในการจัดหาวัตถุดิบ กรณี ที่ซัพพลายเออร์ ไม่สามารถจัดส่ งวัตถุดิบได้ทนั เวลาและไม่สามารถหา
วัตถุดิบได้ตรงตามข้อกาหนด
เพื่อลดการหยุดชะงักของระบบห่ วงโซ่ อุปทาน แต่ ละหน่ วยการผลิ ตมีพนักงานจัดซื้ อที่ มีประสบการณ์ซ่ ึ ง
วัตถุดิบจะต้องได้รับการอนุมตั ิ จากลูกค้าสาหรับการผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อยังคงรักษาที่ มาของแต่ละ
วัตถุดิบที่หลากหลาย
ค) ความเสี่ ยงทางการบริหาร
เนื่ องด้วยคณะผูบ้ ริ หารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารเพียงรายใด
รายหนึ่ ง ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการดาเนิ นงานและความอยู่รอดของกิจการ การสู ญเสี ยผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งการที่
ต้องดาเนินการคัดสรร เลือกหาผูบ้ ริ หารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานทางธุ รกิจและมูลค่าตลาดของกิจการ
ได้
บริ ษทั ลดความเสี่ ยงทางการบริ หาร โดยบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรื อผูบ้ ริ หารบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ที่มีความสาคัญต่อ
การอยูร่ อดของธุรกิจ และมีการจัดการในเชิงลึกที่เพียงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ถึงแม้จะมีการหมุนเวียนของ
บุคลากรฝ่ ายจัดการ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการที่จะให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงทั้งหมดไม่ได้เดินทางบนเครื่ องบิน
ลาเดียวกันพร้อมกันถ้าหากเป็ นไปได้
ง) ความเสี่ ยงทางการเงิน
ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบกับ บริ ษ ัทฯ ได้แ ก่ ความผันผวนของค่ า เงิ น บาท ความเสี่ ย งทางการเมื อ ง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและการจัดเก็บหนี้ จากลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบของ
บริ ษทั ทั้งหมดอยู่ในรู ปสกุลเงิ นเหรี ยญสหรัฐซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural
Hedge) นอกจากนี้ รายจ่ายฝ่ ายทุนอยู่ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเช่ นเดี ยวกันซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรที่ นาเข้าจาก
ต่างประเทศ
เนื่องด้วยกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ) และมีตน้ ทุนในรู ปสกุลเงิน
ต่างประเทศคิ ดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ
และเงินหยวนของจีนต่อเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกาไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส
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สาหรับทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และเงิ นหยวนของจีนต่อ
เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
เพื่อลดความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนของกลุ่มบริ ษทั ฯ งบดุลมีความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่มูลค่า
ประมาณ 110 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งได้มีการทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยจะทาการต่อสัญญาทุกๆ
3 - 6 เดือน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้สินใดๆที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น
2. ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยงใดๆ ที่ มีนยั สาคัญจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ และไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และไม่มีปัจจัยหรื อเงื่ อนไขใดๆ ที่ มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ จากการดาเนิ นธุ รกิ จ
ปกติของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิ์ เท่าเทียมกัน และบริ ษทั ฯ มีสถานภาพทางการเงินที่มนั่ คง

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ที่ฮานา และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ มีดงั นี้
สิ นทรัพย์

ที่ต้งั

ประเภทของการ
ถือสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

ที่ดินและโรงงานที่จงั หวัดลาพูน

เลขที่ 101/2 หมู่ 4 เขต
อุ ตสาหกรรมส่ งออก นิ คม
อุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ ถนน
เชี ย งใหม่ -ล าปาง ต าบลบ้ า น
กล าง อ า เภ อ เมื อง ล า * -พู น
จังหวัดลาพูน
เลขที่ 123 หมู่ 5 ต าบลป่ าสั ก
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

กรรมสิ ทธิ์

-

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 75.2
อาคาร – n/a

เลขที่ 100 หมู่ 1 ตาบลบ้านเลน
อ า เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – 106.4
อาคาร – 352.5

ที่ดินและโรงงานที่จงั หวัดลาพูน
(นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์)
ที่ดินและโรงงานที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
บ้านหว้า)
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สิ นทรัพย์ (ต่ อ)

ที่ต้งั

ประเภทของการ
ถือสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557

ที่ดินและอาคารของสานักงาน
ใหญ่ในกรุ งเทพ

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

กรรมสิ ทธิ์

ที่ดินและโรงงานที่เจียซิง

เมืองเจียซิง เขตเซินเจิน้
ประเทศจีน

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน – n/a
อาคาร – 448.3

อาคารสานักงาน
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล
ออฟชอร์ จากัด
อาคารสานักงาน
บริ ษทั โอแมค เซลล์ จากัด

Rua de Peqim No. 126 EDF.
Commercial I TAK C18,
Macau
16E, On Fook Industrial
Building, 41-45 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung, N.T.,
Hong Kong

กรรมสิ ทธิ์

-

สิ่ งปลูกสร้าง – 4.7

กรรมสิ ทธิ์

-

สิ่ งปลูกสร้าง – 5.3

ประเภทของการ
ถือสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

ที่ดิน – 123.7
อาคาร – 158

สิ นทรัพย์ที่ฮานา และบริ ษทั ย่อยเช่า มีดงั นี้
สิ นทรัพย์

อาคาร สานักงานและโรงงาน
สหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทค
โนโลยี่ อิงค์
อาคารสานักงาน
บริ ษทั ฮานา ไมโคร
อิเล็คโทรนิคส อิงค์
อาคาร สานักงานและโรงงานที่
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา
บริ ษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา)
จากัด

ที่ต้งั

2061 Case Parkway South
Twinsburg, Ohio, USA

สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 3 ปี

-

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
-

3130 De La Cruz Boulevard
Unit # 10, Santa Clara,
California ,USA
Neang Kok Koh Kong Special
Economic Zone (Neang Kok
village), Pakkhlong commune,
Mundul Seyma district,
Koh Kong province, Cambodia

สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 3 ปี

-

-

สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 50 ปี

-

หมายเหตุ สิ นทรัพย์ที่ฮานาและบริ ษทั ย่อยเช่า มิได้ทาการบันทึกบัญชี เป็ นสิ ทธิ การเช่า มีเพียงแต่การรับรู ้ค่าเช่าตาม
งวด บัญชีเท่านั้น
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รายละเอียดสั ญญาเช่ า
1. สิ ทธิการเช่ าช่ วงที่ดิน ถ.วิภาวดี ประกอบด้วยสัญญาเช่าช่วง 2 สัญญา คือ
1.1 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง นายปลุก วัชราภัย และ บริษทั โอแมค จากัด มีรายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา ผูใ้ ห้เช่า: นายปลุก วัชราภัย
ผูเ้ ช่า: บริ ษทั โอแมค จากัด
อายุสญ
ั ญา: 25 ปี (1 มีนาคม 2529 เป็ นต้นไป)
ต่อสัญญา: สิ้ นสุ ด 28 กุมภาพันธ์ 2557 – หมดสัญญาแล้ว
1.2 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษทั โอแมค จากัด และบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา ผูใ้ ห้เช่าช่วงคือ บริ ษทั โอแมค จากัด
ผูเ้ ช่าช่วงคือ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
อายุสญ
ั ญา:3 ปี (1 มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557) – หมดสัญญาแล้ว
2. สั ญญาเช่ าโรงงานและอาคารสานักงานที่สหรัฐอเมริกา
2.1 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั อ๊อกซ์ฟอร์ด บิสิเนส พาร์ค (Oxford Business Park) จากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ บริ ษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา : 12 มกราคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2558
2.2 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั เจ ซี เจ (J.C.J) จากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์ (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา : 4 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2558
เงื่ อนไขการเช่ า: หลังจากหมดสัญญาแล้ว หากผูเ้ ช่ ามีความประสงค์จะเช่ าต่อสามารถยืดระยะเวลาการเช่ า
ออกไปได้อีก 2 ปี ทั้งนี้ จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผใู ้ ห้เช่าล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันหมดสัญญา โดยใช้อตั ราค่าเช่า ณ
ราคาตลาดปัจจุบนั (Current Market Rate)
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มูลค่ าตามบัญชีของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ของฮานาและบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
356.3

ที่ดิน
อาคาร

1,433.6

สิ่ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
สิ่ งติดตั้ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม

28.7
199.2
3,216.2
100
14
1,057.5
6,405.5

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

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในระหว่างปี 2546 บริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี 2540 จากกรมสรรพากร
จากการที่ บริ ษทั ฯ มิได้เฉลี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงิ นกูย้ ืมให้กบั
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ทาให้ภาระภาษีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงิ นเพิ่มต่ าไปจานวน
ประมาณ 150 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใน
เดื อนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณายกอุทธรณ์คดั ค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
บริ ษทั ฯ จึ งยื่นคัดค้านผลการประเมิ นภาษีต่อศาลฎี กา ทั้งนี้ ในเดื อนกันยายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับคาพิพากษาของศาลฎี กา
พิจารณายืนตามคาพิ พากษาต่อศาลภาษีอากรกลาง แต่ ให้ลดเบี้ ยปรั บภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรั บปี 2540 ที่ บริ ษทั ฯ ต้อง
ชาระลงคงเหลือเรี ยกเก็บร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ดังนั้นภาระภาษีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2540 พร้อมเบี้ ยปรับ
และเงินเพิ่มจึงเหลือเป็ นจานวนประมาณ 125 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิ ดขึ้นไว้เต็มจานวน 150
ล้านบาทแล้ว จึ งบันทึ กค่าลดหย่อนสาหรั บเบี้ ยปรั บจานวน 25 ล้านบาท รวมเป็ นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุ นสาหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริ ษทั ฯ ได้ชาระภาระภาษีจานวนดังกล่าวแล้วต่อกรมสรรพากรในเดือนตุลาคม 2556
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ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับปี 2544 และ 2545 จากกรมสรรพากรจากการที่บริ ษทั ฯ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ดอกเบี้ ยจ่ายและผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กบั กิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสู งไป และได้นาผลขาดทุนสุ ทธิ มาถือเป็ น
รายจ่ายสู งไป ทาให้ภาระภาษีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2544 และ 2545 พร้อมเบี้ ยปรับและเงิ นเพิ่มต่ าไปรวมเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 20 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึ กค่ าใช้จ่ายจากการถูกประเมิ นภาษี ดงั กล่าวจานวน
ประมาณ 64 ล้านบาท รวมเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ ไม่เห็นด้วย
กับการประเมิ นดังกล่ าวและได้ยื่นอุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ์ ในวันที่ 28 มิ ถุนายน 2555 และวันที่ 28
กันยายน 2555 ซึ่ งปั จจุ บันกรณี ด ังกล่ าวอยู่ในระหว่างการพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาอุ ธรณ์ บริ ษ ทั ฯ คาดว่ า
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะกลับผลการพิจารณาของกรมสรรพากรและมีผลให้ บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งจ่ายภาระภาษีดงั กล่าว
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
ปี 2546 จากกรมสรรพากรจากการที่บริ ษทั ฯ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ดอกเบี้ ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศให้กบั กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสู งไป และได้นาผลขาดทุนสุ ทธิ มาถือเป็ นรายจ่ายสู งไป ทาให้
ภาระภาษีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2546 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่าไปรวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 40 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ
ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษีดงั กล่าวรวมเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ทั้งนี้ ในวันที่ 24 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้ชาระภาษีดงั กล่าวพร้อมเงิ นเพิ่มแล้วรวมเป็ นจานวน 27 ล้านบาท ในส่ วน
ของเบี้ ยปรั บคงเหลื อจานวน 13 ล้านบาท บริ ษ ทั ฯ ได้ด าเนิ นการยื่ นอุ ทธรณ์ ต่ อคณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ เพื่ อขอ
ลดหย่อนเบี้ ยปรับดังกล่าว ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยให้ลดเบี้ ย
ปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี 2546 ที่บริ ษทั ฯ ต้องชาระคงเหลือเป็ นจานวน 6.5 ล้านบาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชาระเบี้ยปรับดังกล่าวจานวน 6.5 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการถูกประเมินภาษีจานวนเงิน
6.5 ล้านบาท เป็ นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ จากผลสื บเนื่ องของคาพิพากษาของศาลฎี กาสาหรับภาระภาษีของบริ ษทั ฯสาหรับปี 2540 ข้างต้น เพื่อความ
รอบคอบบริ ษทั ฯ จึงได้ประเมินภาระภาษีจากการนาผลขาดทุนสุ ทธิ มาถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีสาหรับปี 2547 สู ง
ไปและได้บ ันทึ กค่ าใช้จ่ายจากการประเมิ นภาษี ที่อาจเกิ ดขึ้ นสาหรั บปี 2547 เป็ นจานวนประมาณ 70 ล้านบาท รวมเป็ น
ค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บริ ษทั ฯ
ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับปี 2547 จากกรมสรรพากรจากการที่ บริ ษทั ฯ แสดงค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ หารในกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้สูงไปและนาผลขาดทุนสุ ทธิ มาถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีสาหรับปี
2547 สู งไป ทาให้ภาระภาษีของบริ ษทั ฯ สาหรั บปี 2547 พร้ อมเบี้ ยปรับและเงิ นเพิ่มต่ าไปรวมเป็ นจานวนเงิ นประมาณ 60
ล้านบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชาระภาษีดงั กล่าวเบี้ยปรับพร้อมเงินเพิ่มแล้วรวมเป็ นจานวนเงินประมาณ
60 ล้านบาท และบันทึ กกลับรายการขาดทุนจากการถูกประเมินภาษีจานวนเงิ นประมาณ 10 ล้านบาท เป็ นรายได้อื่นในงบ
กาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีขา้ งต้นไว้ใน
บัญชี เป็ นจานวนรวมประมาณ 64 ล้านบาท (2556: 148 ล้านบาท) รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้วางหนังสื อค้ าประกันของธนาคารเป็ น
ประกันการถูกประเมินภาษีดงั กล่าวด้วย
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
ชื่อ:
เลขที่ทะเบียนบริ ษทั ฯ:
ที่อยูท่ ี่ติดต่อ:

เว็บไซต์
ลักษณะธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนเรี ยกชาระแล้ว:
แหล่งอ้างอิง:

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
0107536000773
65/98 ซ.วิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 66 (0) 2-551-1297-8, 66 (0) 2-521-4935-9
โทรสาร: 66 (0) 2-551-1299, 66 (0) 2-552-4906
www.hanagroup.com
ให้บริ การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร
(Electronic Manufacturing Service-EMS)
หุน้ สามัญ 974,403,900 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 804,878,860 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
(เดิมชื่อบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด)
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 66 (0) 2-264-0777
โทรสาร: 66 (0) 2-264-0790
สานักกฏหมาย
สานักงานกฏหมายดารงธรรม
เลขที่ 63 ซอยสุขมุ วิท 8 (ซอยปรี ดา) ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 66 (0) 2-255-2550-2, 02-653-1133-4
โทรสาร: 66 (0) 2-653-1135, 02-253-3427
สานักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 66 (0) 2-229-2800
โทรสาร: 66 (0) 2-359-1259
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชาระแล้วเท่ากับ 804,878,860
บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 804,878,860 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท* จากการดาเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์ โดยการตัดหุน้ ที่ซ้ื อคืน** ของบริ ษทั จานวน 25,596,100 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***
* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็ น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547
* * โครงการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
* * * การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ ้นที่ซ้ื อคืนที่จาหน่ายไม่ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ลาดับ
1.
2.
3.

ชื่อ
จานวนหุ้น
OMAC (HK) LIMITED, บริ ษทั โอแมค จากัด, RAINBOW JOY LIMITED
253,419,360
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, SINGAPORE BRANCH
86,102,500
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
79,702,600

(%)
31.49

4.

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

46,427,180

5.77

5.
6.

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

40,336,610
21,842,200

5.01
2.71

7.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

21,223,727

2.64

8.
9.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
NORTRUST NOMINEES LTD.

19,999,927
16,580,008

2.48
2.06

10.

LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 7

8,794,600

1.09

10.70
9.90

หมายเหตุ: - ลาดับ (1) คือผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุน้ ใน OMAC (HK) Limited และบริ ษทั โอแมค จากัด คิดเป็ นร้อยละ 99.98 และ 99.99
ตามลาดับ ดังรายละเอียดดังนี้
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(1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย
 นายซุยหย่า แซ่หนั่ ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 49.99
 นางซิ ลวี่ แซ่ห่าน ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 49.99
(2) บริ ษทั โอแมค จากัด ประกอบด้วย
 น.ส. เจนีน มากาเร็ ต ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 33.33
 นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 15.28
 น.ส. อลินา ซิ ลวี่ ฮัน ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 18.05
 กองทุนมิเชลล์ ไทยแลนด์ ออทอไรซ์ เพอร์โพส ทรัสต์ (บาฮามาส) โดย น.ส. มิเชลส์ วี ฮัน
ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 33.33
- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่ งประกอบด้วย นายซุ ยหย่า แซ่ หั่น นางซิ ลวี่ แซ่ ห่าน นายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน
และ น.ส.มิเชลส์ วี ฮัน ยังดารงตาแหน่ งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริ ษทั
ดังกล่าวจึ งจัดเป็ นผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่ งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 กลุ่มดังกล่าวถือหุน้ ในบริ ษทั รวมทั้งสิ้ น ร้อยละ 30.73
- นอกจากลาดับที่ 1 แล้ว บริ ษทั ฯ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ใน 10 ลาดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุน้ สามัญตามที่ระบุขา้ งต้น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลประมาณร้อยละ 30 - 100 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่ กฏหมายและบริ ษทั ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั กระแส
เงินสดและแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรวมถึงข้อจากัดทางกฏหมายและความจาเป็ นอื่นๆ และนโยบายใน
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อยที่จะจ่ายให้บริ ษทั ฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกาไรที่จดั สรรได้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
โครงสร้ า งกรรมการบริ ษ ัท ฯ คื อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ ยง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริ หาร 3 ท่าน และกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วันที่ดารงตาแหน่ ง
1. นายบัญชา ทานพระกร
กรรมการอิสระ
7 พฤศจิกายน 2545
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
กรรมการอิสระ
1 ธันวาคม 2556
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
กรรมการอิสระ
1 ธันวาคม 2556
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
4. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
กรรมการบริ หาร
26 กรกฎาคม 2536
กรรมการสรรหา
5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
กรรมการบริ หาร
26 กรกฎาคม 2536
6. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
กรรมการบริ หาร
26 กรกฎาคม 2536
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทย่ อยของบริ ษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) บริษัทจากัด และบริษัทจด
ทะเบียนอืน่ ๆ
ชื่อ
1. นายบัญชา ทานพระกร
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

บริษัทย่ อย

บริษัทจากัด

ไม่มี
1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด
2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
3. บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์
จากัด
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง)
จากัด
6. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์
จากัด
7. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
8. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด
9. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จากัด
10. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสเม้นท์ จากัด
11. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด
12. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด
13. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์
จากัด
14. บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
15. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา)
จากัด
1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด
2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
3. บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์
จากัด
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง)
จากัด
6. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จากัด
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ไม่มี
บริ ษทั โอแมค จากัด
บริ ษทั โอแมค (ฮ่องกง)
จากัด
บริ ษทั เรนโบว์ จอย จากัด
บริ ษทั ซอร์ราห์น อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ
ไม่มี
บริ ษทั ไทยบริ ติช
ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด
(มหาชน)

ไม่มี

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย (ต่อ)

4. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

7. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสเม้นท์ จากัด
8. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์
จากัด
9. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา)
จากัด
1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด ไม่มี
2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
3. บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ อิงค์
จากัด
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง)
จากัด
6. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์
จากัด
7. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
8. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด
9. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ กรุ๊ ป จากัด
10. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี่ อินเวสเม้นท์ จากัด
11. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
โฮลดิ้ง จากัด
12. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด
13. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์
จากัด
14. บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
15. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา)
จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ไม่มี
ไม่มี
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การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุ ม

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรม คณะกรรมการ
การกากับ
ทีไ่ ม่ ใช่
ดูแลกิจการ
กรรมการ
บริหาร
1
1

จานวนครั้งการประชุมในปี 2557
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม/
มีส่วนร่ วมประชุมในปี 2557
กรรมการอิสระ:
นายบัญชา ทานพระกร
นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
กรรมการบริหาร:
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

6

4

2

6/6
6/6
6/6

4/4
4/4
4/4

2/2
2/2

1/1
1/1

1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1

6/6
6/6
6/6*

4/4
4/4

2/2
-

1/1

-

1/1
1/1
1/1

*นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ ร่วมประชุมทางโทรศัพท์จากต่างประเทศ 1 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารทั้งหมด 5 ท่านดังนี้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
รองประธาน ประธานบริ หาร และ หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
ประธานอานวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
3. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
4. นาย วิง เกิง เชาว์
รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงาน
5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
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สามัญ
ผู้ถอื หุ้น

1
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แผนผังโครงสร้ างการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

Chairman of the Board
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

หน่ วยตรวจสอบภายใน
และหน่ วยงานกากับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร

รองประธาน ประธานบริหาร
และหัวหน้ าฝ่ ายบริหาร
(กรรมการผู้จัดการ)

ประธานอานวยการ
และหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ

รองประธาน
และหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

รองประธาน
และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
โรงงานลาพูน

ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง นางสาวจิ ร ะภา คงมณี ผู ้จ บการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาบัญ ชี และปริ ญ าโทสาขา
บริ หารธุ ร กิ จ ท าหน้า ที่ เ ป็ นเลขานุ ก ารบริ ษัท เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2551โดยมี ห น้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่ งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31สิ งหาคม
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2551 เลขานุ การบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่ อสัตย์ และจะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผูถ้ ือหุน้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั :
1. จัดเตรี ยมและรักษาเอกสารที่สาคัญดังนี้
1.1 ทะเบียนของกรรมการบริ ษทั
1.2 การทาหนังสื อแจ้งการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงรายงาน
ประจาปี
1.3 การทาหนังสื อแจ้งการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บเอกสารรายงานเรื่ องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และส่ งสาเนาเอกสาร
ดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่
ได้รับรายงาน
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเช่น
 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
 ดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่างๆ เป็ นไปตามที่กฏหมายกาหนด
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ:
บริ ษทั ฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับกรรมการอิสระ ส่ วนกรรมการบริ หารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่ ได้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่ า ตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็ นผูพ้ ิ จาณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรู ปของเบี้ ย
ประชุ มและโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่ งอัตราการจ่ายจะขึ้ นอยู่กบั ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ ละบุ คคล
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมและโครงสร้างค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งค่าตอบแทน
กรรมการทุกรู ปแบบได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกๆ ปี
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รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็ นรายบุคคล มีดงั นี้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายบัญชา ทานพระกร

2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา

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

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

รวม

เบีย้ ประชุม
(บาท)
624,750

โบนัส (บาท)

รวม (บาท)

89,250

714,000

341,250

52,500

393,750

341,250

52,500

393,750

-

-

-

-

-

-

1,501,500

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร:
เกณฑ์ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร – บริ ษทั ฯพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานที่มี
ประสบการณ์และความสามารถ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (โบนัสประจาปี และโบนัสตาม
ผลงาน) และสวัสดิการของพนักงาน เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชี พ สิ ทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกันชี วิต
เป็ นต้น บริ ษทั ฯมีกองทุนสารองเลี้ยงชี พที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิการกรณี เสี ยชี วิต พิการ ลาออก หรื อเกษียนอายุ บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานที่ทางานกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยงั มีค่าตอบแทนระยะยาวคือเงินผลประโยชน์จาก
การเกษียณอายุซ่ ึ งมีสิทธิ์ ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน
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เกณฑ์การประเมิน – บริ ษทั ฯใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ การ
ทุ่มเท ภาระและความรับผิดชอบแต่ละตาแหน่ งของผูบ้ ริ หารแต่ ละราย การกาหนดค่ าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตรา
ค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจาปี ที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กบั พนักงานที่ได้พิจารณาจากการสารวจอัตราเงินเดือน
ในตลาดแรงงานโดยแผนกทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฯมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารกาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินตามผลงาน (performance-based compensation)
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั 5 ท่านในปี 2557 ดังรายละเอียดดังนี้
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส

จานวน (บาท)
14,188,593
4,803,352

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

663,602
19,655,547

บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจานวนพนักงานทั้งหมด 10,642 คน ในปี 2557 ค่าตอบแทนของพนักงาน
รวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น จานวนทั้งสิ้ น 3,120 ล้านบาท โดยในประเทศไทย
มีจานวนพนักงานทั้งหมด 8,144 คน และค่าตอบแทนของพนักงานจานวนทั้งสิ้ น 2,265 ล้านบาท
จานวนพนักงานและค่ าตอบแทนบุคคากรของบริษทั ฯ ในประเทศไทย
ปี 2557
พนักงานในส่ วนการผลิต
พนักงานในส่ วนบริหารและอืน่ ๆ
จานวนพนักงานทั้งหมด
รวมค่ าตอบแทน

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
จากัด (มหาชน)

บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(อยุธยา) จากัด

3,574 คน
1,003 คน
4,577 คน
1,173 ล้านบาท

2,435 คน
1,132 คน
3,567 คน
1,092 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ในคุ ณค่ าและศักยภาพของพนักงานทุ กคน ในการที่ จะดึ งดูดและรั กษาพนักงานให้ทางานกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาพนักงานผ่านโครงการฝึ กอบรมและการพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง บริ ษทั ฯจัดโครงการที่
หลากหลายในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่ อเสริ มสร้ า งความรู ้ ทกั ษะและการพัฒนาเส้นทางอาชี พ สาหรั บ
พนักงานทุกระดับ โครงการฝึ กอบรมนี้รวมถึงการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ การอบรมด้านการผลิต การอบรมด้านเทคนิ ค
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การอบรมด้านการบริ หาร และอบรมในทักษะหลายๆ ด้า น การเปลี่ ยนหมุนเวีย นตาแหน่ งงาน และโครงการพัฒนา
เส้นทางอาชีพต่างๆ
วัตถุประสงค์ และแนวทางการอบรมและพัฒนาบุคลากร:
1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อช่วยให้การปฏิบตั ิงานและ
ภาระหน้าที่ต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งเสริ มสร้างความพึงพอใจของพนักงาน และสร้างความ
แข่งขันได้ให้กบั องค์กร
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและเตรี ยมบุคลากรให้ มีความพร้อมและมีศกั ยภาพที่ จะปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่งต่างๆในอนาคตได้

อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯมีแนวทางการพัฒนาความสามารถของพนักงานเป็ น 6 ด้านคือ ด้านคุณภาพ ทักษะทางเทคนิ ค ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการบริ หารจัดการ ความปลอดภัยสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งทักษะอื่นๆ โดยชัว่ โมงการ
ฝึ กอบรมพนักงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี เทียบกับดัชนีช้ ีวดั (KPI) ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 เป็ นดังนี้
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จะเป็ นส่ วนสาคัญที่ ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็ จ และ
สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผถู ้ ือหุน้ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่คา้ ซัพพลายเออร์ นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการเงิน
และพนักงานของบริ ษทั ฯ การกากับดูแลกิจการที่ มีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดความซื่ อสัตย์สุจริ ตในองค์กร ความไว้วางใจ
ความโปร่ งใสทางการเงิน ความเป็ นผูน้ าที่เข้มแข็ง และการเติบโตขององค์กรและธุ รกิจในระยะยาว เพื่อจุดมุ่งหมายของ
การมีระบบการกากับดูแลกิจการที่มีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการ เพื่อ
ช่ วยให้คณะกรรมการมี แนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ นโยบายการกากับดูแลกิ จการถูกจัดขึ้ นด้วยหลักการที่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการจะทาการสอบทานเป็ นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
บริ ษทั ฯ และตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกากับดูแลกิ จการนี้ คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับชั้นต่างถูกคาดหวังที่ จะนานโยบายการกากับดูแล
กิจการไปประยุกต์ใช้และร่ วมมือกับทางบริ ษทั ฯในความพยายามที่จะดาเนินการปฏิบตั ิให้เกิดสัมฤทธิ์ ผล
บริ ษั ท ฯได้ เ ปิ ดเผยนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.hanagroup.com ในหมวดหัวข้อ Investor Relation
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ มี จานวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้จดั ตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร:
โครงสร้ าง: ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 3 ท่าน
วาระการดารงตาแหน่ ง: ไม่มีกาหนดระยะเวลา
ชื่อ
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
3. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

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

ขอบเขตอานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริ หาร
1. บริ หารจัด การ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ให้ ส อดคล้อ งตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุ ร กิ จ ที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริ ษทั
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2. กาหนดงบประมาณและอานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินนโยบายของบริ ษทั ฯที่กาหนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯที่กาหนดให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ฯ เช่นการเข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อื่น การก่อสร้างโรงงานแห่ งใหม่ เป็ น
ต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมลู ค่าเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อน
6. ดาเนินการในเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิ การแยกหน้าที่ และอานาจของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการ ในการอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าว จะไม่เป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้ผรู ้ ับมอบอานาจสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ทารายการกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รั บการแต่ งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่ อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายปฏิ บตั ิการอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
1. นายบัญชา ทานพระกร
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์
ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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4. พิ จารณา คัดเลื อก เสนอแต่ งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่ อท าหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิ บตั ิงานในปี ที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผูส้ อบ
บัญชี
5. พิ จารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกันหรื อ รายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ สมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่ อ
บริ ษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
6.3 ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอื่ นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิด ชอบที่ ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.2 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
8.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ กาหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่า มี ร ายการหรื อการกระท าดังกล่ า วต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์
9. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั ฯมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและมาตรการที่เหมาะสม
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คณะกรรมการสรรหา:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่ งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อเดื อนพฤศจิ กายน 2547 ปั จจุบนั ประกอบด้วย
กรรมการอิ สระจานวน 2 ท่ าน และกรรมการบริ หาร จานวน 1 ท่ าน โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกส่ วนใหญ่ที่เป็ นกรรมการอิสระ
วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
1. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
3.นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา:
1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหลักให้มีความถูกต้องโปร่ งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผูแ้ ข่งขันที่เหมาะสมซึ่ งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. สอบทานและนาเสนอแผนการสื บทอดตาแหน่งของกรรมการบริ หาร
4. สอบทานทุกๆ ปี ในเรื่ องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็ นส่ วนใหญ่
วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและกรรมการกากับดูแลกิจการมีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ น
เวลา 3 ปี
ชื่อ
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
2 .นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกากับฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและฝ่ ายบริ หารตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ที่กาหนดไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกสิ้ นปี
3. ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในปี 2551 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถ
มอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริ หารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดาเนินงานตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
วาระการดารงตาแหน่ ง: ไม่มีกาหนดระยะเวลา
ชื่อ
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
2 .นายวิง เกิง เชาว์
3. นายซันเจ มิตรา
4. นายสตีเว่น ลี

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

ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง:
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการนานโยบายการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงไปปฏิ บตั ิ ใช้ ประเมินประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการต่อความเสี่ ยง ติ ดตามดูแลและรายงานวิธีการหรื อ
แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ ยง เพื่อจากัดความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผลของการ
บริ หารจัดการด้านความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะ
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ
ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่ งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดารงตาแหน่ง
กรรมการ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอรายชื่ อผูท้ ี่เหมาะสมมาเป็ นกรรมการ และบริ ษทั ฯ
มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูส้ มัครหรื อกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระหรื อลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จากนั้นจะ
นาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการดังกล่าว
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทางานใน
หน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู ้ ความสามารถทางการเงิน และที่
สาคัญกรรมการอิสระ จะต้องเป็ นบุคคลที่ไม่ขดั ต่อข้อกาหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ
เพื่ อ ให้มนั่ ใจว่ า คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระผูซ้ ่ ึ งสามารถปฏิ บัติ งานโดยใช้ดุ ลยพิ นิจตาม
ความสามารถที่ ดี ที่สุ ด ของตน กรรมการอิ ส ระทุ ก ท่ า นจะต้องมี คุ ณ สมบัติ ต ามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการผูซ้ ่ ึ ง
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1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม (เกณฑ์น้ ีเข้มกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจาหรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมจากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิ ดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้
เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควมคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่
มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ รวมถึงการทา
รายการค้าที่ ทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จการ การเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์หรื อ
บริ การหรื อการให้หรื อรั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ น ด้วยการรั บหรื อให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรั พย์เป็ น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่อ
อีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รั บ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สาหรับผูท้ ี่จะมาทาหน้าที่เป็ น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง วิชาชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ
เป็ นต้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 คณะกรรมการฯได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่ เป็ นผูห้ ญิงจานวน 1 ท่าน เพื่อให้มี
ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทางานในหน้าที่
ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มี คุณ สมบัติแ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ กาหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริ ษ ทั มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่ มี
ลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ จากผูถ้ ือหุ ้น ตามที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
2. มีความรู ้ ทักษะ หรื อประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรื อด้านการเงินการบัญชี การบริ หาร หรื ออื่นๆที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสิ นใจที่สาคัญๆ และในการทาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี จาเป็ นหรื อมีเหตุสุดวิสยั
4. เป็ นผูท้ ี่ มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ สมบัติ อื่นใดที่ อาจจะมี การกาหนดเพิ่ มเติ มตามกฏหมายหรื อตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการฯ
การแต่ งตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการให้ถือว่าผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมด
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนพร้อมกันซึ่ งจะแบ่งแยกคะแนนเสี ยงให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใด
ไม่ได้ บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ จะพึ ง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่ งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิ จารณาแต่ งตั้งบุ ค คลซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้องห้า มตามกฏหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยู่ในตาแน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การหรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร (ECM) จะเป็ นผู ้
พิ จ ารณาเบื้ อ งต้น ในการกลัน่ กรองสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนเหมาะสม มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ทัก ษะ
ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และเข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี และสามารถ
บริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดไว้ได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริษทั ย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ ว ม เพื่ อดู แลรั กษาผลประโยชน์ในการลงทุ นของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการฯได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่ กากับดูแลและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมถึงการส่ ง
บุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการฯ จาก
มติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมถึงการ
ทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทา
รายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชี ของ
บริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม บริ ษทั ฯ มีระบบในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
 มีการสื่ อสารในเรื่ องนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจสาหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารได้ลงนามปี ละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบาย
 ดาเนิ นการส่ งจดหมายเวียนแจ้งเตื อนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ ทราบข้อมูลภายในเป็ นประจาทุกไตรมาส ถึ ง
ช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ ค วรซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯ เป็ นระยะเวลา 1 เดื อ นก่ อนวัน ที่ งบการเงิ น เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
 กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องเปิ ดเผยและรายงานการซื้ อ-ขาย/ถือครองหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ต่ อ
เลขานุการบริ ษทั ฯ เพื่อนาส่ งต่อไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับกาหนดไว้ทุกครั้ง
 ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั ฯ จะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือ ครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ น
รายบุคคลเป็ นรายเดือนอีกครั้ง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการทุกเดือน
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9.6 ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ จัดให้มีผตู ้ รวจสอบบัญชีที่เป็ นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต โดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี หมุนเวียนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และผูส้ อบบัญชี คนเดิมจะไม่ได้
รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่สอบบัญชี 2 ปี ติดต่อกัน
คณะกรรมการมีหน้าที่ รับผิดชอบในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ภายนอกและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี โดยให้ผถู ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรื อผูแ้ ทน หรื อพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทาหน้าที่ผสู ้ อบบัญชี ในช่วงที่ยงั
ทาหน้าที่ในตาแหน่งอยู่
ผูส้ อบบัญชี มีอานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้และค่ าใช้จ่าย รวมไปถึ ง
สิ นทรั พย์และหนี้ สินของบริ ษทั ในช่ วงเวลาทาการ ในกรณี น้ ี ผูส้ อบบัญชี มีอานาจในการซักถามกรรมการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ทุกๆ ตาแหน่ ง และผูแ้ ทนของบริ ษทั และแนะนาพวกเขาที่ จะให้ขอ้ เท็จจริ งทางการเงิ น หรื อจัดหา
เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง เมื่อมี
การพิจารณางบดุลบัญชี กาไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริ ษทั
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯ จ่ ายค่ าสอบบัญชี ให้แก่ สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด ในรอบปี 2557 เป็ นเงิ น 2,060,000 บาท
นอกจากนี้ยงั มีค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยอีก 3 แห่งที่จ่ายให้สานักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็ นเงิน 1,640,000 บาท
2. ค่ าบริการอืน่ (non-audit fee)
ในรอบปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่ าตอบแทนงานบริ การอื่ น ซึ่ งได้แก่ การปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของบัตร
ส่ งเสริ มการลงทุน และค่าสังเกตการณ์การทาลายสิ นค้าที่ชารุ ด เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัย ให้แก่สานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา เป็ นจานวนเงิน 765,000 บาท และจะต้องจ่ายในปี 2558 ที่การให้บริ การเพิ่ง
แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา อีก 20,000 บาท รวม 785,000 บาท
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ที่ ประสบความสาเร็ จ สามารถวัดได้จากการส่ งเสริ มและสนับสนุ นที่ ดีจากลูกค้า ผูล้ งทุน พนักงาน คู่คา้ ทาง
ธุรกิจและสังคม บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี จะนามาซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งผู ้
มีส่วนได้เสี ยอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึ งเปิ ดเผยไว้ในเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการจะดาเนินการต่อไปเพื่อให้มีพ้ืนฐานการกากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ งยิ่งๆขึ้นไป
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ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ ปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ฮานาตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ มาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ไม่ว่าจะเป็ นนัก
ลงทุ นทัว่ ไปหรื อนักลงทุ นสถาบัน อย่างเท่ า เที ย ม เป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ ทุกประเภทเท่าเทียมกัน ดังนี้
สิ ทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนน
หนึ่งในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ คือการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนน ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั
ฯ ได้มีการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
ก่ อนวันประชุ มผู้ถือหุ้ น บริ ษทั ฯ จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อนนับจากวันสิ้ นงวดบัญชี ประจาปี ในปี
2557 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่เลขที่
65/98 ซอยวิภาวดี -รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน
สามารถเดินทางไปประชุมได้โดยสะดวก บริ ษทั ฯ มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนาย
ทะเบี ยนหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นทางไปรษณี ย ์ ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 21 วัน
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นและนักลงทุนสถาบันมีระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนังสื อเชิ ญประชุ มระบุรายละเอียดของวาระการ
ประชุ มอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ ออนุ มตั ิ หรื อเพื่ อพิ จารณา แล้วแต่ กรณี รวมทั้งความเห็ นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากการจัดส่ ง
หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยตรงแล้ว บริ ษ ัท ฯ ได้เ ผยแพร่ ห นัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม บนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ
(www.hanagroup.com) 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ท้ งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับที่บริ ษทั ฯ จัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายส่ งเสริ มสิ ทธิ ผูถ้ ื อ หุ ้นโดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ มเป็ นการล่ วงหน้า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณา โดยในการประชุมปี 2557 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอวาระการประชุมได้ต้ งั แต่เดื อน
ตุลาคม – ธันวาคม 2556 ซึ่ งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิ ดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
ชื่อเรื่ อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ในปี ที่ผา่ นมาไม่มีขอ้ เสนอจากผูถ้ ือหุ น้ ส่ งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระเพิ่มเติมใดๆ
บริ ษทั ฯ ได้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามวาระเป็ นไปตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคาถามเพื่อประกอบการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุ มโดยรายละเอียดได้
ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุม ด้วยการแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะให้มีส่วนร่ วมในการประชุม หรื อสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ น
ผูร้ ั บมอบอานาจและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ที่ ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถกาหนดทิ ศ
ทางการลงคะแนนเสี ยงได้และส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
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วันประชุ มผู้ถือหุ้น ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนนให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทราบก่อนเริ่ มการประชุม และระหว่างการประชุมได้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนมี
สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 มีกรรมการ
จานวน 6 ท่ านจาก 6 ท่ านเข้าร่ วมประชุ ม (100%) ได้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ าย
บริ หาร ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่ วมประชุม นอกจากนี้ ยงั มีผสู ้ อบบัญชี ภายนอก
เข้าร่ วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ในการออกเสี ยง บริ ษทั ฯ จะใช้บตั รลงคะแนนและเก็บ
บัตรลงคะแนนเหล่านี้ ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ผูถ้ ือหุ น้ มีโอกาสได้ซกั ถาม และแสดงความเห็นในเรื่ อง
การบริ หารธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน
ภายหลังวันประชุ มผู้ถือหุ้ น บริ ษทั ฯ มีการบันทึ กรายงานการประชุ ม โดยบันทึ กรายละเอียดวาระการประชุ ม วิธีการ
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุ ปผลการลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละวาระ และมติในที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้ง
ประเด็นซักถามของผูถ้ ือหุ น้ โดยรายงานได้จดั ทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็ จสมบูรณ์เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการประชุมที่จดั ในปี 2557 ได้เปิ ดเผยในเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทาการ พร้อมกับที่ส่ง
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู ้
ถือหุน้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะเป็ นผูป้ ระสานงาน อธิ บายข้อซักถามและดาเนิ นการตาม
ความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถกู จัดเก็บรักษาที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อา้ งอิง
สิ ทธิอนื่ ที่นอกเหนือจากสิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ อื่นแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่นอกเหนื อจากสิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
 สิ ทธิ ในการนับเป็ นผูถ้ ือหุน้ เช่นสิ ทธิ ในการซื้ อ-ขาย โอนหุ น้ หรื อสิ ทธิ ที่จะตรวจสอบข้อมูลหรื อบันทึกของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นต้น
 สิ ทธิ ในการรับผลตอบแทนที่เต็มรู ปแบบและเป็ นธรรม เท่าเทียมกันสาหรับผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม
 สิ ทธิ ที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ เช่นผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ในการขอ
เยี่ยมชมกิจการ เป็ นต้น
 สิ ทธิ ที่จะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญๆ เช่ นการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของบริ ษทั ฯ การ
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทน เป็ นต้น
 สิ ท ธิ ที่จะตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการที่ เป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นเช่ นการตรวจสอบข้อ มูล
เอกสารๆ ที่บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจาปี แบบ 56-1 เป็ นต้น
 สิ ทธิ ที่จะได้รับการแก้ไขหรื อปรับปรุ งแก้ไขการละเมิดสิ ทธิ ต่างๆของผูถ้ ือหุ น้
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นต่อการศึ กษาข้อมูลที่ ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่างๆ รวมถึงไม่
ลิดรอนสิ ทธิ ใดๆ ในการเข้าประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เช่ นไม่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงวาระการประชุ มโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
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ล่วงหน้า นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการดาเนิ นการใดๆที่จะกี ดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริ ษทั ซึ่ งคือผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีวิธีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
ทุกประเภท อย่างเท่าเทียมดังนี้
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุ ้นทุกคนโดยไม่คานึ งถึงขนาดของการถือหุ ้น ผูถ้ ือหุ น้ ต่างประเทศและผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
(ผูถ้ ือหุ น้ เสี ยงส่ วนน้อย) ผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นสถาบันและผูถ้ ือหุ น้ ทัว่ ไป จะได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน
ได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิ เท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคนเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นมี สิ ทธิ ออกเสี ยงเท่ าเที ยมกันโดยคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่ อหนึ่ งหุ ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วน
น้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ในการประชุมปี 2557 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้
เสนอชื่ อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาที่ บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั แต่เดื อนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ก่อนมีการ
ประชุ มคณะกรรมการเพื่ อพิจารณาวาระและมติ เพื่อเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้ นอนุ มตั ิ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยนโยบายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่เปิ ดเผยอยูใ่ นเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่ อง “ธรรมาภิบาล”
การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีการซื้ อขายหลักทรัพย์โดย
ใช้ขอ้ มูลภายใน
3. สิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ฮานาคานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยคณะกรรมการเชื่ อมัน่ ว่าการเคารพต่อการคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย จะเป็ น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายในระยะยาว แนวทางการปฏิบตั ิระหว่างบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีดงั นี้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ พยายามที่ จะบรรลุผลสาเร็ จในการสร้างการเติบโตของรายได้สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตาแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการ
กากับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งการ
จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการ
อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้แก่การเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ การปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิ ดเผยข้อมูลจะอยู่
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บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่ องที่เกี่ยวกับสถานะภาพของบริ ษทั ฯ ทั้งผลการดาเนิ นงาน
งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ การไม่นาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการซึ่ ง
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งจัด
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ลูกค้ า
ฮานาให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายที่ จะตอบสนองหรื อให้บริ การที่เหนื อกว่าความ
คาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพของสิ นค้า การจัดส่ งมอบสิ นค้า ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริ ษทั ฯ
ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ (QMS)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งและตรงต่อเวลา
นโยบายของบริ ษทั ฯ คือการมุ่งมัน่ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีขอ้ บกพร่ องเป็ นศูนย์ และได้มาตรฐานสากล การที่
บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลาเกือบยี่สิบปี แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมัน่ ของเราที่มีต่อคุณภาพ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และความยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยังคงสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ซพั พลาย
เออร์จนถึงลูกค้า สามารถส่ งเสริ มประสานงานร่ วมมือกันทางธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการในการลดค่าใช้จ่ายหรื อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินธุรกิจของพวกเขา จากการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว ส่ งผลให้ในปี 2557 บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ได้รับรางวัลต่างๆ จากลูกค้าที่สาคัญของเรา เช่น “Suppliers Valuable
Contribution and Strategic Partnership”, “Excellent Support”; “Supplier of the Year”; “20-Year Partnership
Recognition”
บริ ษทั ฯ มี นโยบายปกป้ องการใช้ทรั พ ย์สินที่ มีตวั ตนและทรั พย์สิ นทางปั ญญาของคู่คา้ ทางธุ รกิ จ และจะปฏิ บตั ิ ตาม
ระเบียบหรื อข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ ผลงานและลิขสิ ทธิ์ ที่ได้รับจากงานที่ได้รับมอบหมาย
จากบริ ษทั ฯ ให้จดั ทาขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นงานที่ใช้สาหรับบริ ษทั ฯ หรื อเรี ยนรู ้จากบริ ษทั ฯ ผลงานและลิขสิ ทธิ์ เหล่านั้นจะเป็ น
ของบริ ษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามพรบ.ว่า
ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายท้องถิ่นในเรื่ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิ ทธิ์ บริ ษทั ฯ
ได้ด าเนิ นการให้พ นัก งานลงนามรั บทราบข้อตกลงที่ จะปฏิ บัติตามนโยบายปกป้ องการใช้ทรั พ ย์สิ นที่ มีตัวตนและ
ทรัพย์สินทางปัญญาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
คู่ค้า
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม รวมถึงมีเป้ าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับ
หุ น้ ส่ วน ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญา บริ ษทั ฯ คานึ งถึงการแข่งขันอย่างมีจริ ยธรรม ทั้งนี้ การจัดซื้ อสิ นค้า และบริ การจะ
พิจารณาปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ การบริ การ และการส่ งมอบสิ นค้าเป็ นสาคัญ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่
ค้าตามเงื่ อนไขที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด การซื้ อสิ นค้าและจัดหาบริ การจากซัพพลายเออร์ บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้มีการ
ปฏิ บตั ิ อยู่บนแบบแผนแห่ งความมีจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัดที่ สุด ซึ่ งทาให้มนั่ ใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้าย
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การซื้ อสิ นค้าหรื อว่าจ้างงานบริ การนั้นต้องอยูบ่ นพื้นฐานของสิ่ งเหล่านี้ ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริ การ และการส่ งมอบ โดย
การปฏิบตั ิบนหลักการดังต่อไปนี้: มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผูร้ ับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
 ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี กนั อย่างเต็มที่
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา
 ใช้ระบบการตรวจสอบติ ดตาม และการควบคุมการจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ในการสื บหา และป้ องกันการให้
สิ นบน การฉ้อโกง หรื อการปฏิบตั ิที่ไม่ถกู ต้องอื่นๆ ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและประมูล
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะไม่ถกู ชักจูงหรื อได้รับอิทธิ พลจากของขวัญของกานัลประเภทใดๆก็ตามจากซัพพลายเออร์
หรื อคู่คา้ ทางธุ รกิจอื่นๆ บริ ษทั ฯ มีนโยบายกาหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกานัล หรื อการเลี้ยง
รับรองทางธุ รกิจเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยง
รับรองทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด
คู่แข่ งทางการค้ า
คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลัน่ แกล้งหรื อใช้อิทธิ พลใน
การกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ของคู่แข่งขัน ไม่
ใช้วิธีการที่ไม่สุจริ ต เพื่อทาลายชื่อเสี ยงของผูแ้ ข่งขันหรื อละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์และเป็ นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะเรื่ องเงื่ อนไขค้ าประกัน การบริ หารเงินทุนที่
สามารถจ่ายคืนหนี้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริ ษทั ฯ จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ ถึงสถานะในกรณี ที่อาจจะมีกรณี ผิดนัดชาระหนี้
และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและกฏหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
พนักงาน
พนักงานเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ อยู่ภายในองค์กร มีบทบาทสาคัญต่อผลการดาเนิ นงานและความสาเร็ จในระยะยาวของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่ จะรักษาพนักงานที่ มีศกั ยภาพและมีความสามารถ และที่ สาคัญคื อสร้างความพึ งพอใจของ
พนักงานให้มีความสุ ขกับการทางาน เพื่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางานถือเป็ นความพยายามร่ วมกันของบริ ษทั ฯ และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของพนักงานในที่ทางาน ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย OHSAS / TIS 18001
นโยบายของบริ ษทั ฯ คือการจัดสถานที่ ทางานให้มีปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจาก
การทางาน มีการควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านระบบการบริ หาร
จัดการและโครงการด้านต่างๆ เช่นระบบการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบ
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และติดตาม กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสานึ กด้านชี วอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ พนักงานมีส่วนร่ วมที่
สาคัญในการบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมการทางาน เช่น รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ เจ็บป่ วยและแนะนามาตรการที่บริ ษทั
ฯ ควรจะดาเนินการหรื อปรับปรุ ง
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังให้การฝึ กอบรมความปลอดภัยและชีวอนามัยแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่า รวมถึงพนักงาน
ระดับผูจ้ ดั การเพื่อให้รับทราบและตระหนักถึ งความสาคัญในการบริ หารจัดการและลดความเสี่ ยงด้านต่างๆ เช่ นการ
อบรมเรื่ องการหกรั่ วไหลของสารเคมี การอพยพหนี ไ ฟและแผ่นดิ นไหว เป็ นต้น อี กทั้งยังมี การฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัยและการป้ องกันอุบตั ิเหตุให้แก่ค่คู า้ และผูร้ ับเหมาช่วงอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการเปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรื ออัตราการหยุดงานหรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน ทางบริ ษทั ฯ มีการ
แจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ ดเป้ าหมายและสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุที่อยู่ในอาคารของบริ ษทั ฯ รายละเอียดในบอร์ ด
จะมีการปรับปรุ งข้อมูลทุกวัน โดยมีเป้ าหมายที่ จะลดการเกิ ดอุบตั ิ เหตุทุกปี จานวนการเกิ ดอุบตั ิ เหตุในสถานที่ ทางาน
ลดลงจาก 15 ครั้งในปี 2556 เหลือ 8 ครั้งในปี 2557 โดยไม่มีการเสี ยชี วิตหรื อไม่มีอุบตั ิเหตุร้ายแรงใดๆ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
จะมีการรายงานสถานการณ์ สาเหตุและมาตรการปรับปรุ งแก้ไขตามขั้นตอน
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ค่าจ้างขั้นต่าที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย รวมถึงจานวนชัว่ โมงทางาน การทางานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มี
โครงการสวัสดิการต่างๆและโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานคือกองทุนสารองเลี้ยงชี พเพื่อให้พนักงานมีเงิน
เก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ไร้ความสามารถ เจ็บป่ วยหรื อตกงาน เป็ นต้น เงินออมนั้นมาจากการหักเงิ นเดือนหรื อ
ค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กาหนด และบริ ษทั ฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หกั จากพนักงาน พนักงานจะได้รับ
ผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริ หารจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพในรู ปแบบของการลงทุนด้านต่างๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้น
เช่นการให้โบนัสตามผลกาไรในแต่ละปี เป็ นต้น และในระยะยาว เช่นการประเมินผลงาน ในโครงการพัฒนาตาแหน่ ง
งาน (Career Path Development Program) ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พฒั นาทักษะความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพ
ให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ส่งผลดีท้ งั บริ ษทั ฯ และพนักงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและคณะทางานต่างๆเพื่อ
ประเมินพนักงาน มีการกาหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของ
พนักงานที่ ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกบั ตาแหน่ งงานที่ เหมาะสมหรื อเตรี ยมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
นอกจากนี้คณะทางานยังต้องวางแผนการพัฒนาฝึ กอบรมพร้อมทั้งรู ปแบบและวิธีการพัฒนาบุคคลากรด้านอื่นๆด้วย
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นส่ วนสาคัญของการเป็ นพลเมืองดี บริ ษทั ฯ ได้คานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนใน
กิจกรรมที่เราทาทุกวันและจะไม่มีการปฏิบตั ิที่ขาดมนุษยธรรมหรื อละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของเราเป็ น
ผูใ้ ห้คาแนะนาและให้คาปรึ กษากับพนักงานและระดับผูจ้ ดั การ กับปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชนและแรงงาน ในปี

61

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

2557 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนหรื อรายงานการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนใดๆ จากพนักงาน คู่คา้ ทางธุ รกิจ หรื อชุมชน
ท้องถิ่น
ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ฮานามีนโยบายอาชี วอนามัย ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และแรงงาน โดยจะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายความปลอดภัย และ
กฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่ กาหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิ คม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในองค์กรมีการส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการรณรงค์ดว้ ยการจัดทาโครงการประหยัด
พลังงานด้านต่างๆ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯ ยังได้ส่งเสริ มให้มีการให้
ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ใน
ปี 2557 ทางฝ่ ายฝึ กอบรมได้จดั ให้มีหลักสูตรฝึ กอบรมในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่สาคัญๆเช่น
หลักสู ตรการประเมินปั ญหาสิ่ งแวดล้อม: เพื่อระบุประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจากกิ จกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อการนาไปสู่การวางแผน การปรับปรุ งหรื อปรับเปลี่ยน
หลักสู ตรการประหยัดพลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึ งปั ญหาเกี่ ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและปลูก
จิตสานึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน และพนักงานสามารถนาทักษะความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั ิงานและชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
หลักสู ตรการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้องกับสารเคมี ทีมฉุ กเฉิ น และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงชนิ ด และอันตรายจากสารเคมีในที่ ทางานและมีผลต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมหรื อบริ หาร
จัดการสารเคมีอนั ตราย
จากการให้ความรู ้ แก่ พนักงานดังกล่าว ก่ อให้เกิ ดกระบวนการประเมิ นวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใน
กระบวนการทางานและพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
หน่ วยงานภาครัฐและองค์ การที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง กรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบตั ิ ตามกฏหมาย ข้อบังคับ
นโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทาหน้าที่ในการเสี ยภาษีอากรให้
รัฐอย่างตรงไปตรงมา
ช่ องทางการร้ องเรียน/ร้ องทุกข์
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มที่ ตอ้ งการร้องทุ กข์ แจ้งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในประเด็นการทาผิด
กฏหมาย การทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ถูกละเมิ ดสิ ทธิ ฝ่ าฝื นต่ อหลักปฏิ บตั ิ จรรยาบรรณและธรรมาภิ บาล ข้อเสนอแนะหรื อ
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ร้องเรี ยนในเรื่ องที่เป็ นปัญหาอื่นใดของบริ ษทั ฯ รวมทั้งพนักงานหรื อคู่คา้ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถ
แจ้งเรื่ องเรี ยนดังกล่าว ด้วยความสุ จริ ต ผ่านตามช่องทางดังต่อไปนี้
ช่ องทางการร้ องเรียนสาหรับพนักงาน
1) หัวหน้างานหรื อหัวหน้าฝ่ ายของพนักงาน หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2) ผูจ้ ดั การโรงงาน
3) กล่องรับความคิดเห็นที่ติดตั้งอยูแ่ ต่ละโรงงาน
4) กล่องรับความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ติดตั้งอยูแ่ ต่ละโรงงาน
5) อีเมล์: Complaintmatter@hanabk.th.com
ช่ องทางการร้ องเรียนสาหรับผู้มสี ่ วนได้ เสี ยกลุ่มอืน่ ๆ
1) นายบัญชา ทานพระกร
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ 10210 ประเทศไทย
2) อีเมล์: Complaintmatter@hanabk.th.com
3) เว็ปไซต์: http://www.hanagroup.com
กระบวนการจัดการกับเรื่ องที่ร้องเรี ยน: สาหรับพนักงาน บริ ษทั ฯ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรี ยนโดยพิจารณา
ว่าเป็ นเรื่ องร้องเรี ยนด้านใด เข้าข่ายเป็ นการกระทาผิดหรื อไม่ บริ ษทั ฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็ นกรณี ๆ ไป
และรายงานต่อผูจ้ ดั การโรงงานและ/หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในกรณี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในดาเนิ นการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานข้อเท็จจริ งและข้อเสนอแนะในเรื่ องสาคัญๆต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
การคุ้มกันผู้ที่รายงานหรื อแจ้ งเบาะแส: บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะไม่ดาเนิ นการปลด ลดตาแหน่ ง ลงโทษ ระงับ ข่ มขู่
แทรกแทรง หรื อการกระทาใดที่เป็ นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่ งที่เป็ นปั ญหา แจ้งเบาะแสหรื อร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
ด้วยการให้ถอ้ ยคาหรื อข้อมูลใดๆด้วยความสุ จริ ตใจ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การกระทาผิดจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล การถูก
ละเมิดสิ ทธิ หรื อกรณี ที่เกี่ยวกับชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อาจเนื่องมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการ ตลอดจนไม่มีกรณี
ข้อพิพาททางกฏหมายด้านแรงงาน สิ ทธิ มนุษชน และสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างใด
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามข้อกาหนดของการ
เปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรื อประเมินการลงทุน บริ ษทั ฯ จึงพยายาม
ที่จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างทัว่ ถึง ครบถ้วน โปร่ งใสผ่านทางช่องทาง สื่ อต่างๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการ
รับข้อมูล ข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จะถูกเปิ ดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านทั้งช่ องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ที่สานักงานก.ล.ต.หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไป
ตามข้อกาหนด และการเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษทั ฯ ตรงตามเวลาที่กาหนดในช่วงปี ที่ผา่ นมา
บริ ษ ทั ฯ ยังไม่จัดตั้งหน่ วยงานด้านผูล้ งทุ นสัมพันธ์ข้ ึ นเฉพาะ แต่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะทาหน้า ที่ ทางด้านผูล้ งทุ น
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่ อมัน่ เป็ นทักษะที่สาคัญยิ่ง
เช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริ หารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็ นอีกช่องทางที่เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลข่าวสารทัว่ ไปตามที่ตอ้ งการ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการแถลงผลการดาเนิ นงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อ
ชี้แจงผลการดาเนิ นงาน และตอบข้อซักถามต่างๆของผูล้ งทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์นกั ข่าวและผูท้ ี่สนใจ สาหรับ
กิจกรรมในปี 2557 บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการแถลงผลการดาเนิ นงาน 4 ครั้ง นอกเหนื อจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์ ผู ้
ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผูบ้ ริ หาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของบริ ษทั ฯ อีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้ ผู ้
ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ฯ ผ่านสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์
ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.hanagroup.com หรื อสามารถติดต่อบุคคลต่างๆตามรายนามดังนี้
ชื่อ
แผนก
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ การเงิน
น.ส. จิระภา คงมณี
Corporate
Affairs
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี
Corporate
Affairs

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

โทรศัพท์
โทรสาร
02-5511297
02-5511299
02-5511297 ext. 02-5511299
117
penpimol_k@hanabk.th.com 02-5511297 ext. 02-5511299
226

ข้ อบังคับเรื่องการมีส่วนได้ ส่วนเสี ย (ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ )
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารในการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ตในการตัดสิ นใจ โดย
ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยกาหนดมาตรการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลถึง
การมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทาธุ รกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ โดยผ่านทางแบบฟอร์ มที่ ได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการฯ โดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะถูกยกเว้น ไม่ให้เข้าร่ วมกระบวนการในการตัดสิ นใจ
เพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับรายงานการเปิ ดเผยการมีส่วน
ได้ส่วนเสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ เกี่ยวข้องนาส่ งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการ
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บริ ษทั ซึ่ งในปี 2557 ไม่มีกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารมานาเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน โดยเป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ งคิดเป็ นกึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ มีแผนการที่จะปรับเพิ่มจานวนคณะกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50 ใน
ปี ถัดไปหรื อเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุ รกิจ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การและเป็ นกรรมการอิสระ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯมี การกาหนดตารางการประชุ มล่วงหน้าทุกปี ในการประชุ มจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุ มไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวม
6 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริ หารจะเป็ นผูก้ าหนดวาระการประชุ ม กรรมการท่านอื่นสามารถแนะนา
เรื่ องที่ควรจะประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่ งให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาเป็ นการล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุ มล่วงหน้า 5 วันทาการ เพื่อเป็ น
การเตรี ยมตัวก่อนเข้าประชุม กรณี ที่ตอ้ งการให้มีการพิจารณาวาระใดเพิ่มเติม กรรมการสามารถติดต่อแจ้งกับเลขานุการ
ในการประชุมจะมีการกาหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรื อตัดสิ นใจ
ต่อเรื่ องต่างๆอย่างเต็มที่ คณะกรรมการฯกาหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด สาหรับรายงานการประชุมจะมีการจัดทาขึ้นอย่างเสร็ จสมบูรณ์ และบรรจุสาระสาคัญ
เช่ นวัน เวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการประชุ ม รายชื่ อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและที่ ขาดประชุ ม สาระสาคัญของเรื่ องที่
พิจารณาและมติที่ประชุม ผูบ้ นั ทึกการประชุมและผูร้ ับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มี
การเก็บรักษาที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม โดยไม่ผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุม
คณะกรรมการ
การประชุมระหว่ างคณะกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการส่ งเสริ มให้กรรมการที่ ไ ม่ไช่ กรรมการบริ หาร มี การจัดประชุ มโดยที่ ไม่ มีฝ่ายบริ หารเข้าประชุ ม โดย
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารสามารถพิจารณากาหนดการประชุมแยกเป็ นการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและปรึ กษาหารื อโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุ มด้วย ในปี 2557 คณะกรรมการอิสระได้ดาเนิ นการประชุ ม
ระหว่างกันเองโดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุ ม โดยได้เข้าร่ วมประชุ มกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกและผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ฯ จานวน 1 ครั้ง
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การปฐมนิเทศน์ กรรมการใหม่
กรรมการที่ เข้าใหม่ จะได้รับข้อมูลและการอธิ บาย รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุ รกิจ รวมทั้ง
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จากประธานบริ หาร หัวหน้าฝ่ ายการเงิ นหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมาย และเลขานุ การ
บริ ษทั ฯ
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง จากการจัดการฝึ กอบรมจากสถาบันต่างๆเช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานก.ล.ต. หรื อสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) บริ ษทั ผูต้ รวจ
สอบบัญชีภายนอก เป็ นต้น
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังส่ งเสริ มให้เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน โดยเลขานุการบริ ษทั ฯ คือ
นางสาว จิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆดังนี้
1) หลักสูตร Corporate Secretary Program 19/2006 จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2) หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT 4/2006 จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
3) การจัดเก็บเอกสารสาคัญ ตามกฏหมายหลักทรั พย์และตลาดหลักทรพย์ CS Seminar รุ่ นที่ 2/2552 ฝ่ ายส่ งเสริ ม
บรรษัทภิบาล สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ของกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผู้จดั การ
เพื่ อให้มีเ วลาเพี ย งพอในการปฏิ บตั ิ งานตามหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบที่ ได้รั บมอบหมาย คณะกรรมการฯกาหนด
นโยบายให้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ จากัดการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่น ไม่เกิ นกว่า 3 บริ ษทั ที่เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
การประเมินผลคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ได้ดาเนิ นการประเมินผลงานประจาปี ทุกปี เป็ นการประเมินทั้งคณะและเป็ นรายบุคคล โดยในรู ปแบบ
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปี ล่าสุ ด
โดยเกณฑ์การประเมิ นได้กาหนดการวัดผลงานครอบคลุม 13 ด้านตั้งแต่บทบาทและการทาหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร การประชุมคณะกรรมการ ความพร้อมของข้อมูลต่อการตัดสิ นใจใน
ด้านต่างๆ การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับภายนอกองค์กร เกณฑ์
การวัดผลได้แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ: 5 = ดีเยี่ยม; 4 = ดี; 3 = พอใจ; 2 = ต้องปรับปรุ ง; 1 = ไม่สามารถยอมรับได้; 0 = ไม่มี
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสามารถให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
การทางานหรื อด้านอื่นใด จากนั้นเลขานุการบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่สรุ ปและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557
ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้รับการประเมินที่ค่าเฉลี่ย 4.55 หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก
คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็ นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (self-assessment)
กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่ างๆ: ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ การปฏิ บตั ิ งานของกรรมการแต่ละท่ าน ขอบเขต
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หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม ซึ่ งเกณฑ์การวัดผลใช้รูปแบบเดียวกับ
การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2557 เลขานุ การบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมินของกรรมการแต่ละ
บุคคลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.42 หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการฯได้จดั ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงาน
ตนเองตามแบบประเมิน เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการฯ ในปี 2557 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
การประเมินผลกรรมการผู้จดั การ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การโดยกรรมการอิ สระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การได้นาเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งครอบคลุมความเป็ นผูน้ าการกาหนดกลยุทธ์
การดาเนินการตามกลยุทธ์ การวางแผนทางการเงินและผลการดาเนิ นงาน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์
กับภายนอกองค์กร การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการสื บทอดตาแหน่ งความรู ้ทางด้านผลิตภัณฑ์/การบริ การ
และคุ ณภาพส่ วนบุ ค คล ในปี 2557 คณะกรรมการประเมิ นผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และมี
ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการที่ ค วรให้ท่ า นดู แ ลสุ ข ภาพเพราะสุ ข ภาพเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นมากในการบริ ห ารงานที่ มี
สภาพแวดล้อมการแข่งขันในโลกธุรกิจทุกวันนี้
แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการฯ จะดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งกรรมการ
และฝ่ ายบริ หารที่ สาคัญอย่า งเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสื บทอดตาแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งที่ วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร,
หัวหน้าฝ่ ายปฎิบตั ิการ, หัวหน้าฝ่ ายการเงิน) โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการฯได้มีการทบทวนถึงคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และอนุมตั ิเป็ น Job Description เพื่อการ
สรรหาอย่างเหมาะสม กรณี ตาแหน่งนั้นว่างลง
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ฮานาตระหนักเป็ นอย่างยิ่งว่า ความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯ ขึ้ นอยู่กบั การบริ หารองค์กรที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิ ทธิ ผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ตลอดทั้งการเพิ่ม
คุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ
นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ต่อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นโยบาย: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders) ด้วยการดาเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นธรรม เคารพสิ ทธิ มนุษยชนและ
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ปฏิบตั ิตาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการ สังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
วิสัยทัศน์ : “บริ ษทั ฯจะประกอบธุรกิจที่ผสานร่ วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยงั่ ยืนต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมของเรา”
กลยุทธ: จากการที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริ ษทั ฯ ได้หาทางเพื่อขยายยอดขายและผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละปี และทาการปรับปรุ งกาลังการผลิตและผลผลิ ตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ อง ขณะเดี ยวกันฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานก็ใ ห้ความส าคัญ ต่ อ นโยบายความรั บผิ ด ชอบเพื่ อสังคม ด้วยการทบทวนการด าเนิ นกิ จกรรมเพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย นอกจากนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคม ที่มาจากตัวแทนจากแผนก
ต่างๆเพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่ วมมือกันระหว่างชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั ฯ เพื่อความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนร่ วมกัน
การมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ทาการประเมินและแบ่งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสี ย
ผูถ้ ือหุน้ /นักลงทุน

วิธีการมีส่วนร่ วมและสื่ อสาร

ความคาดหวัง/ประเด็น

การดาเนินการ

 ประชุ ม/พบปะนักวิเคราะห์/  จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล อ ย่ า ง  นโยบายการจ่ า ยเงิ นปั นผลและ

นักลงทุนสถาบัน
เหมาะสมและต่อเนื่อง
การบริ หารกระแสเงินสด
 ประชุมผูถ้ ือหุ น้
 การเติบโตของธุ รกิจ
 วิ สั ย ทั ศ น์ ต่ อ การมุ่ ง มั่ น อย่ า ง
 รายงานประจาปี รายงาน 56-  สิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คม และ
ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะเติ บ โตและด ารง
1 และ รายงานข่าว
การกากับดูแลกิจการ
สถานะที่แข่งขันได้
 แบบสอบถาม ESG จากนัก
 การปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การก ากั บ
ลงทุนสถาบัน
ดูแลกิจการที่ดี
 การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน
 CSR in process และ after
process
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ลูกค้า

 การตรวจสอบของลูกค้า
 ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณภา พ  ระบบบริ การจัดการคุณภาพ
 การส ารวจความพึ ง พอใจ
และส่ งมอ บตรง เวล า  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห่ ว ง โ ซ่

ของลูกค้า
 การเยีย่ มเยียนจากลูกค้า
 การประเมินความเสี่ ยง

พนักงาน

ซัพพลายเออร์

ชุมชน

พร้ อ มกับ ราคาที่ แ ข่ ง กับ อุปทาน
คนอื่นได้
 จ ร ร ย า บ ร ร ณ ธุ ร กิ จ แ ล ะ
 ประกอบธุ รกิ จ อย่ า งมี
จร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง แ น วร่ วม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ ป ร ะ ช า ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม อิเล็กทรอนิกส์ (EICC)
 อ า ชี ว อ น า มั ย ค ว า ม  อาชี ว อนามัย ความปลอดภั ย
ปลอดภัย และแรงงาน
และแรงงาน
 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย ว เ พื่ อ
สิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
 การปรับปรุ งผลผลิต
 กลยุท ธต่อ การเติ บ โตไปพร้ อ ม
กับลูกค้า
 การส ารวจความพึ ง พอใจ  ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ของพนักงาน
สวัสดิการที่เหมาะสม
 อาชี ว อนามัย ความปลอดภั ย
 การอบรมพนัก งานเข้า ใหม่  อาชี ว อนามัย และความ
และแรงงาน
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ พ นั ก ง า น ป ล อ ด ภั ย ใ น ส ถ า น ที่  โครงการพัฒนาตาแหน่งงาน
ลาออก
ทางาน
 การฝึ กอบรมและ workshop  การพัฒ นาต าแหน่ ง งาน
 ข้อร้องเรี ยน
และอาชีพ
 การประชุมฝ่ ายปฏิบตั ิการ
 การประเมินความเสี่ ยง
 การตรวจสอบซัพพลายเออร์  การคั ด เลื อ กซั พ พลาย  จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์
 การบริ หารจัด การคุ ณ ภาพ
เออร์ ที่ เป็ นธรรมและ  นโยบายการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
ซัพพลายเออร์
โปร่ งใส
 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห่ วง โ ซ่
 การประเมินความเสี่ ยง
 การจ่ายเงินตรงเวลา
อุปทาน
 การบริ หารจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน
 การจัดกิจกรรมนอกสถานที่  ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ โ ด ย ไ ม่  การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
 ข้อ เสนอะแนะจากการนิ คม
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
 กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม CSR in
อุตสาหกรรม
 ช่วยเหลือสังคม
process และ after process
 ขั้ นตอนการจ้ า งพนั ก งาน  การจ้างงานในพื้นที่
 จ้ า ง ง า น ค น ใ น พื้ น ที่ เ มื่ อ มี
ใหม่
 การส่ งเสริ มธุ รกิจชุมชน
คุณสมบัติตรงตามต้องการ
 การจัดซื้ อจัดจ้าง
 จัดซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารใน
ท้องถิ่นกรณี ตรงตามคุณสมบัติ
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การจัดประเด็นที่สาคัญ
ประเด็นที่สาคัญที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยให้ความสนใจและตระหนักด้านความยัง่ ยืน สรุ ปได้ดงั นี้
1) การดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม
2) การใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน
4) นโยบายและการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
5) การมีส่วนร่ วมกับชุมชนและสังคม
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการธุ รกิ จโดยผนวกความรั บผิดชอบต่ อสังคมตามหลักการของตลาด
หลักทรพย์แห่ งประเทศไทย ที่ แสดงถึ งความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่ งแวดล้อม เพื่ อความยัง่ ยืนของกิ จการและสังคม
โดยรวม ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
จริยธรรมธุรกิจ: คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสู งสุ ดทั้งทางด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิ
ตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผบู ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานคานึ งถึง
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นหลักสาคัญ ดังนั้นจึ งได้มีการกาหนดให้มีนโยบายและระเบี ยบปฏิ บตั ิ เรื่ อง
จริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหรื อแก้ปัญหาทางด้านหลักจริ ยธรรมและกฎหมายในการดาเนิ นธุ รกิจของ
องค์ก รและได้เ ผยแพร่ บ นเว็บไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานทุ กท่ า นถู ก สนับ สนุ น ให้มี การปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์จะดาเนิ นการโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง บริ ษทั ฯ ไม่ยอมให้มีการ
กระทาที่ขดั ต่อกฎหมายและศี ลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝื นระเบียบปฏิ บตั ิ เรื่ องจริ ยธรรมธุ รกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินยั
ซึ่ งอาจรวมถึงการถูกสิ้ นสุ ดการเป็ นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนผ่านสื่ อต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ฯ
กาหนดขึ้น
ส่ งเสริ มการแข่ งขันที่เป็ นธรรม: บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน
ส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามนโยบายการแข่งขันที่เป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทาง
การค้าหรื อการใช้อานาจเหนื อตลาด ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ ายผลประโยชน์ใดๆที่ ไม่สุจริ ตทางการค้ากับคู่คา้ รวมถึงการ
ติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด
การเคารพสิ ทธิในทรัพย์ สินของผู้อนื่ : บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตาแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การ
ผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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การส่ งสริ มความรั บผิดชอบต่ อห่ วงโซ่ คุณค่ า: บริ ษทั ฯ พยายามสร้ างความสั มพันธ์ทางธุ รกิ จอย่างเปิ ดเผย โดยไม่
ก่อให้เกิ ดการแข่ งขันที่ ไม่เป็ นธรรม กาหนดเงื่ อนไขสัญญาที่ เหมาะสมกับกิ จการอื่น มีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งในการ
ยกระดับและตระหนักในหลักการ และประเด็นที่ เกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่ อสังคมของกิ จการที่ ตนเข้าไปเกี่ ยวข้อ ง
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเป็ นธรรมทัว่ ทั้งห่ วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็ นไปได้ เช่นการดาเนินการจัดซื้ ออย่างเหมาะสม
ในปี 2557 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อเรื่ องที่เป็ นข้อกล่าวหาด้านจริ ยธรรมนาเสนอให้บริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการพิจารณา
2. การต่ อต้ านการทุจริต
เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ ได้อ นุ มตั ิ นโยบายการต่ อต้า นการทุ จริ ต และได้แ สดงเจตนารมณ์ เ ข้า ร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่ อต้า นการทุ จ ริ ต โดยบริ ษ ทั ฯได้ร่ วมให้สั ต ยาบรรณเพื่ อรั บทราบข้อตกลงตามค าประกาศ
เจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
นโนบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ : บริ ษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งได้ผ่านการทบทวนและอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกปี ในปี 2557 มีการปรับปรุ งนโยบายการต่อต้านทุจริ ต เป็ นดังนี้
“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสิ นบนและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ (zero tolerance policy) บริ ษทั ฯ ห้าม
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุ กคนทุ กระดับ หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ เข้าไป
เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ ในการทาธุ รกรรมทางธุ รกิ จต่างๆ และจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบและกฎหมาย
ของทุกๆประเทศที่บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วย”
การติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบมี การทบทวนนโยบายการต่ อต้า นทุ จริ ต เป็ นประจาทุ กปี และเสนอการปรั บ ปรุ งแก้ไขต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบจะติ ด ตามการด าเนิ นการตามนโยบายและให้
คาแนะนาต่างๆ
ระบบการควบคุ มภายในและระเบี ยบต่ างๆ จะมี การตรวจสอบเป็ นระยะๆโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ ใจถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และผลการตรวจสอบจะมีการหารื อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง (จรรยาบรรณธุ รกิจสาหรับ
พนักงานและคณะกรรมการ นโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง และจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ )
เพื่อปรั บปรุ งให้ครอบคลุมสอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีที่กาหนดโดยกลุ่มโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC นโยบายต่างๆเหล่านั้นได้ดาเนินการสื่ อสารให้กบั พนักงานทุกคนรับทราบ และมีการสื่ อสาร
และส่ งให้ซพั พลายเออร์ของบริ ษทั ฯ ลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิ
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การประเมินความสี่ ยง
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ ยงการ
ทุจริ ตแยกออกจากความเสี่ ยงด้านอื่ นๆ เป็ นการเฉพาะ และมี การรายงานความเสี่ ยงไปยังคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดย
หน่วยงาน Compliance Unit ได้มีการวางแผนที่จะดาเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามที่รายงานความเสี่ ยงต่อไป
การฝึ กอบรมและแผนงาน
บริ ษทั ฯ ได้ส่งกรรมการตรวจสอบเข้ารับการอบรมหลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program ที่จดั โดยสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในปี 2557 ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้เข้าร่ วมสัมนา
“Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” และเจ้าหน้าที่เกี่ ยวข้องได้เข้าร่ วมสัมนาอื่นๆ ที่จดั โดย
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตและแผนการฝึ กอบรม บริ ษทั ฯ มีแผนที่ จะจัดการฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเกี่ ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตของบริ ษทั ฯ และจัดทาโครงการต่างๆเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อ
ป้ องกันการประพฤติ มิชอบต่างๆ และที่ สาคัญบริ ษทั ฯมีแผนการดาเนิ นการที่ จะผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตหรื อ CAC เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้าน
การทุจริ ต
การรายงานเบาะแส
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางการสื่ อสารสาหรับแจ้งเบาะแส กรณี พนักงานคนใด หรื อบุคคลใดซึ่ งกระทาการในนามบริ ษทั
ฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการให้สินบนและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในปี 2557 ไม่มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการ
ทุจริ ต/การทุจริ ตใดๆมาที่บริ ษทั ฯ
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ มีโครงการ
พัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้และเลื่อนตาแหน่งเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม มีความเท่าเที ยมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ ยวกับเรื่ องค่าตอบแทน สวัสดิ การและสันทนาการต่างๆ
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานที่ทางานและปั ญหาค่าตอบแทนต่างๆ บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิ ของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรี
จะเป็ นสมาชิ กหรื อไม่เป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน การเลือกผูแ้ ทน การร่ วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่ น
พนักงานสามารถสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หารได้อย่างเปิ ดเผยโดยไม่ตอ้ งเกรงว่าจะโดนแก้แค้น ข่มขู่หรื อถูกคุ กคาม ในการ
ส่ งเสริ มกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริ ษทั ฯ แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสารวจความพึง
พอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นหรื อปรับปรุ งสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและ
ลักษณะงาน นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา และ
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ช่องทางการร้องเรี ยนต่างๆที่กาหนดโดยบริ ษทั ฯ โดยปกป้ องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุ จริ ตเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่
ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริ ษทั ฯ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีประเด็นที่ เป็ นสาระสาคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิ ทธิ มนุ ษยชนจากลูกค้า
หลักๆของเรา โดยลูกค้าได้ทาการตรวจสอบในเชิ งลึกต่อการดาเนิ นการธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยการตรวจสอบครอบคลุม
การประเมินด้าน การต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ การป้ องกันการคุกคามและการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน การป้ องกันการบังคับ
แรงงานโดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทางาน จานวนชัว่ โมงการทางาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้
สิ ทธิ เสรี ภาพในการสมาคมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
การไม่ เลือกปฏิบัตใิ นการจ้ างงาน
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลเช่น การไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการจ้างงาน
การเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่นๆ โดยไม่คานึงถึงเชื้ อชาติ สัญชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ
สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงานหรื อสถานะอื่นๆ ที่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายของ
ประเทศ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิ บตั ิ ตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้นๆ
หรื อไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์ มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผสู ้ มัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความ
ทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ สนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน
โดยบริ ษทั ฯได้รับพนักงานที่เป็ นคนพิการเข้าทางานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับสรี ระ เช่นช่างเทคนิ ค งานบันทึกข้อมูล
ในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสิ นค้า เป็ นต้น และได้ออกแบบปรับปรุ งสถานที่ทางานเพื่อจัดสิ่ งอานวยความ
สะดวกให้พนักงานผูพ้ ิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่นห้องน้ า ที่จอดรถ นอกจากนี้
ยังจัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจาและสัญจร โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ ง
ได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็ นอย่างดี จากผลการปฏิบตั ิในปี 2557 บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯได้รั บโล่ ประกาศเกี ย รติ คุณ ส าหรั บรางวัล “10 อันดับนายจ้างที่ เป็ นองค์กรภาคธุ ร กิ จที่
สนับสนุ นงานด้านคนพิการดี เด่น” ในงานวันคนพิการสากลประจาปี 2557 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์ โดยสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ การแห่ งชาติ ซึ่ งได้รับรางวัลเลื่ อนขั้นจากปี 2556 จาก
รางวัล "20 อันดับนายจ้างที่เป็ นองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น”
การไม่ ใช้ แรงงานบังคับและไม่ ใช้ แรงงานเด็ก
บริ ษทั ฯ ไม่มีการค้ามนุ ษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ ผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายที่หา้ มการร้องเรี ยน สนับสนุน ส่ งเสริ ม การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรื อการค้ามนุษย์ และจะ
ไม่ใช้ ทาข้อตกลงหรื อทาสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทางานที่พนักงานไม่เต็ม
ใจหรื อทางานหนักเพื่อการลงโทษ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายเรื่ องนี้ อย่างเคร่ งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการ
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เป็ นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบในระยะเวลาที่ เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจาตัวประชาชน
หนังสื อเดินทางหรื อใบอนุญาตทางานไว้กบั บริ ษทั ฯ ในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของการจ้างงาน
ความคุ้มครองทางสั งคม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หารค่าผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทน
ต่างๆให้ทดั เทียมกับกลุ่มธุ รกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่ น
จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่ เหมาะสม
รวมทั้งการสนับสนุนเงิ นในรู ปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับพนักงานที่ มีรายได้นอ้ ย จัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่นประกันกลุ่มอุบตั ิเหตุ การตรวจสุ ขภาพประจาปี การฉี ดวัคซี นเช่นวัคซี นไข้หวัดใหญ่
ศูนย์ออกกาลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทางานกับบริ ษทั ฯ เป็ น
ระยะเวลายาวนานและรางวัลพนักงานดี เด่นเพื่อเป็ นการชูเกี ยรติ และยกย่องในความอุทิศตนที่ ทางานให้กบั บริ ษทั ฯ มา
เป็ นเวลายาวนาน
บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครรภ์สาหรับพนักงานที่ต้ งั ครรภ์ โดยให้การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการ
ดูแลทารกแรกเกิด การมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างการตั้งครรภ์เป็ นรายเดือน ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ให้
การสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานตั้งครรภ์และให้ทุนการศึกษาสาหรับบุตรพนักงาน เป็ นจานวนเงินกว่าหนึ่งล้านบาท
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการทางานที่มีความปลอดภัยทั้งสุ ขภาพทางกายและจิตใจ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการ
อาชี วอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล OHSAS18001 และมาตรฐานไทย มอก.(TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548
จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ในการพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อมและห่ วงใยเรื่ องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยของพนักงาน
และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง พร้ อมทั้งยึดมัน่ ในหลักความรั บผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิ จและการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานโดยการใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ป้ องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อยของ
เสี ยให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ในปี 2557 บริ ษทั ฯได้ทาการตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุดิบและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ในบริ เวณพื้ นที่ ที่ มีโอกาสเสี่ ยงอย่างสม่ า เสมอ จัด ทาข้อมูลความปลอดภัยในการทางานเกี่ ย วกับ
สารเคมี พร้ อมติ ดประกาศให้เป็ นที่ ทราบ จัดให้มีการอบรมพนักงานให้มีค วามรู ้ และข้อปฏิ บตั ิ ด ้านความ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
2. จัดสถานที่ทางานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันอุบตั ิเหตุ อุบตั ิ การณ์ ตามมาตรฐาน NFPA
หรื อมาตรฐานสากล จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลดูแลภายในพื้ นที่ โรงงาน ตลอด 24 ชั่วโมง มี
แผนปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นและมีการฝึ กซ้อมอย่างน้อยปี ละครั้ง ในปี 2557 บริ ษทั ฯมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ 8 ครั้ง (คิด
เป็ น 0.17% ของจานวนพนักงานทั้งหมด) โดยลดลงจากปี 2556 ที่มีจานวนอุบตั ิเหตุ 15 ครั้ง (คิดเป็ น 0.31% ของ
จานวนพนักงานทั้งหมด) ซึ่ งได้มีการสอบสวนหาต้นเหตุที่แท้จริ งและได้มีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
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3. ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ข้อ ก าหนด กฎระเบี ย บอื่ น ๆ กฎหมายแรงงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง ให้ก ารสนับ สนุ น
ข้อกาหนดเฉพาะของลูกค้า ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอาชี วอนามัย ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคม
และแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแนวร่ วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน รวมทั้งจรรยาบรรณแนวร่ วม
ประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ (EICC) ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรม ทาความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุก
ระดับ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ง านที่ เ ป็ นหนึ่ ง เดี ย วกัน นอกจากนี้ นโยบายความปลอดภัย อาชี ว อนามัย
สิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน ยังได้รับการเผยแพร่ สู่ สาธารณชน ผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์หน้า
โรงงาน ตลอดจนจัดส่ งไปให้ผสู ้ ่ งมอบภายนอกที่บริ ษทั ฯทาธุรกิจด้วย
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการผลิตสิ นค้าและบริ การที่ ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพต่ างๆคื อ ระบบ ISO9001 สาหรับระบบการจัดการคุ ณภาพที่ บริ ษทั ฯ สามารถแสดงให้เห็ นถึ ง
ความสามารถในการผลิตสิ นค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับอย่างต่อเนื่ อง
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งกระบวนการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับการรับรอง ระบบ ISO/TS16949 ที่เป็ นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์ ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิ คการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ และระบบ ISO13485 ที่เป็ นระบบคุณภาพใช้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ โดยเป็ นระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ดาเนินการตลาดที่เป็ นธรรม มีการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมี
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการควบคุมคุณภาพ บริ ษทั ฯ มีนโยบายหลักคือ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานของตนเอง เช่น การลดข้อบกพร่ องในกระบวนการผลิต การลดรอบระยะเวลา การลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรี ยน
ของลูกค้า ผ่านกิ จกรรมหลายรู ปแบบ อาทิเช่น โครงการปรับปรุ งงาน (Improvement Project), โครงการพิเศษซึ่ งได้รับ
มอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สาหรับระดับหัวหน้างานหรื อพนักงานที่ อยู่ในตาแหน่ งวิศวกร ช่ างเทคนิ ค
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestion) สาหรับพนักงานทัว่ ไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group Activity)
สาหรับพนักงานรายวันซึ่ งเป็ นพนักงานกว่า 90% ของบริ ษทั ฯ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง
และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จากการเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ใน
งาน Thailand Quality Prize ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นในปี ที่ผ่านๆมา ฮานา สาขาลาพูนได้รับ
รางวัลต่ างๆต่อเนื่ องมาตั้งแต่ ปี 2552-2557 ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลเหรี ยญทองสาหรั บกิ จกรรมกลุ่มคุณภาพ
ประเภท Junior QCC Prize และ Manufacturing QCC Prize รวมถึง 6 รางวัล และฮานา สาขาอยุธยาได้รับรางวัลเหรี ย ญ
ทองสาหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Support QCC Prize ซึ่ งนับเป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่ งในการบริ หารจัดการคุณภาพ
ขององค์กรแบบมีส่วนร่ วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
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6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
นอกเหนือจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่างๆตั้งอยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและมีระบบการจัดการ
และมาตรฐานเพื่อป้ องกันมลภาวะหรื อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน บริ ษทั ฯ ยังได้ยกระดับการคานึ งถึงผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001 ตั้งแต่ปี 2542 ต่อเนื่ องเป็ นต้นมา การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามข้อกาหนดของการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
ต่างๆ ในปี 2557 บริ ษทั ฯดาเนิ นการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้ องกันปั ญหามลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและ
ชุมชน ดังนี้
ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า
ฮานาดาเนิ นการด้วยการลงทุนกับโครงการต่างๆเพื่อลดการบริ โภคพลังงานไฟฟ้ า ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็ นหลอดแอลอีดีขนาด 20 วัตต์ ที่ โรงงานในจังหวัดลาพูนและอยุธยา โครงการติ ดตั้งอุปกรณ์ลด
ความเร็ วรอบ (Variable Speed Drive) และปรับปรุ งตามวิธีการอนุ รักษ์พลังงานของมอเตอร์ เครื่ องส่ งลมเย็น (AHU)
นอกจากนี้ยงั ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบอัดอากาศ อีกทั้งจัดการควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้ าในช่วงวันหยุดและพักเปลี่ยนกะ
ด้ านคุณภาพนา้
บริ ษทั ฯ มีโครงการต่อเนื่ องจากปี ที่ ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ าประปา โดยการนาน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต นามา
บาบัดและผ่านการกรอง เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ส่ งผลให้มีการนาน้ าที่ใช้แล้ว นากลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อย
ละ 41
ในปี 2557 บริ ษทั ฮานา อยุธยา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่ องโครงการประหยัดน้ าที่นา 3
แนวคิดของการลด การรี ไซเคิล และนาน้ าเสี ยที่เกิดจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่ โดยฮานา อยุธยามีการลดการใช้น้ าประปา
ที่ ใช้ในกระบวนการผลิตกว่า 80% ส่ งผลในการลดการปล่อยน้ าเสี ยจากโรงงานที่ 1,390 ลูกบาศก์เมตรต่อเดื อนหรื อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 717,240 บาทต่อปี
ด้ านคุณภาพอากาศ
บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่ กาหนดตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบารุ งรักษาในเชิงป้ องกัน ของอุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทาง
อากาศต่างๆ ทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายอากาศและในพื้นที่การทางาน จากผลการดาเนิ นงาน คุณภาพ
อากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดในทุกๆค่า
ด้ านระดับเสี ยง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันเสี ยงส่ วน
บุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลัก๊ อุดหู ที่ ครอบหู เป็ นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเฉพาะ
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พื้นที่ที่มีระดับเสี ยงเกิน 85 เดซิ เบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสี ยง ในพื้นที่การทางานและตรวจสุ ขภาพการได้ยิน
ของพนักงานที่ทางานในพื้นที่ที่มีเสี ยงดังเกินมาตรฐาน
ด้ านแสงสว่ าง
อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทางาน แสงสว่างที่นอ้ ยและมากเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือ
เบื่อหน่ ายในการทางาน ขวัญและกาลังใจในการทางานลดลงแล้ว ยังทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในการทางานขึ้นได้ บริ ษทั ฯ ได้
จัดให้มีการตรวจวัด ความเข้มของแสงสว่างและวิเ คราะห์ สภาวะการทางานเกี่ ยวกับแสงสว่า ง เพื่ อด าเนิ นมาตรการ
ปรับปรุ งและป้ องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็ นระยะ
ด้ านความร้ อน
บริ ษทั ฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่มีผลต่อสุ ขภาพอนามัยของลูกจ้างและเป็ นการเฝ้ า
ระวังสภาพแวดล้อมในการทางาน การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่ งแวดล้อมการทางานได้มีการดาเนิ นการเป็ นระยะ โดย
ได้ตามมาตรฐานตามที่กาหนด
ด้ านของเสี ย
ฮานาได้ดาเนิ นการแยกของเสี ยเป็ น 3 ประเภทคื อขยะทัว่ ไป ขยะที่ สามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้ (recycle) และขยะ
อันตราย และได้บริ หารจัดการของเสี ยประเภทต่างๆตามมาตรฐานและตามกฏหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง
ถูกต้อง
ด้ านสารเคมีและสารอันตราย
นอกจากการรับรองตามมตรฐาน ISO14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริ หารจัดการระ
บวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม IECQ QC080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็ นต้นมา โดยมีการบริ หารจัดการกระบวนการ
ผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process Management: HSPM ที่เป็ นเทคนิ คเพื่อประยุกต์ใช้ และควบคุม
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต ให้มีปริ มาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กาหนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย
ลด หรื อยกเลิกสารอันตราย ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ซึ่ งช่วยให้ความมัน่ ใจได้ว่ามีการบริ หารจัดการ
ห่ วงโซ่ อุปทานเป็ นไปอย่างถูกต้องแม่นยา ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทางตรง อันนาไปสู่ ความพึงพอใจต่อลูกค้าและ
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ ฮานา อยุธยาและ ฮานา เจี ยซิ งที่ประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner
Program เพื่อระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการ
ใช้สาร สารที่ตอ้ งเลิกใช้ และสารที่ตอ้ งลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นงดใช้สารตะกัว่ เป็ น
ตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วตั ถุดิบที่มีสารประกอบอันตรายเช่น แคลเมี่ยม ตะกัว่ ปรอท ซึ่ งรวมถึงวัสดุที่ใช้
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
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การใช้ ทรัพยากรที่มปี ระสิ ทธิภาพอืน่ ๆ
บริ ษทั ฮานาแต่ละแห่ง ได้มีมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเช่นการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็คทรอนิ กส์ (efiling) เพื่อลดจานวนของกระดาษและประหยัดพื้นจัดเก็บ การใช้กระดาษทั้งสองด้าน การนาแฟ้ มเอกสารเก่ารวมทั้ง
กระดาษคาร์บอนเก่านากลับมาใช้ใหม่ ซองจดหมายที่ใช้แล้วนามาใช้ซ้ าสาหรับการติดต่อภายในสานักงาน ใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ แฟกซ์เพื่อลดการใช้กระดาษ บริ หารจัดการเพื่อลดการใช้กระดาษชาระและอื่นๆ ในปี 2557 ฮานา อยุธยา
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากมูลนิ ธิชยั พัฒนาโดยการลดการใช้กระดาษ 25% จากเป้ าหมายที่ 10% ส่ งผลในการลดการตัด
ต้นไม้กว่า 420 ต้นต่อปี
การร้ องทุกข์ หรือรับข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูค้ วบคุมด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯต่อผูน้ าชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่ อง และจัดให้มี
ขั้นตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยนที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 บริ ษทั ฯไม่
มีขอ้ ร้องเรี ยนใดๆเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็ นสาระสาคัญ
ในภาพรวม บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานที่ลดลงในปี 2557 ดังนี้
การวัดการใช้ พลังงาน

ทีม่ า
การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์หาร
การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ รายได้
2,875.18 กิโลกรัมต่อล้านบาท 2,157.68 กิโลกรัมต่อล้านบาท รายได้ตอ่ ล้านบาท
จานวนการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่
การลดลงของปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ รายได้ 572.99 กิโลกรัมต่อล้านบาท 697.32 กิโลกรัมต่อล้านบาท ลดลงหารรายได้ตอ่ ล้านบาท
% การลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ รายได้
20%
32%
การใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อสัดส่ วนรายได้
การลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อสัดส่ วนรายได้
% การลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อสัดส่ วนรายได้

2556

2557

5,386.81 กิโลวัตต์ตอ่ ล้านบาท 4,071.10 กิโลวัตต์ตอ่ ล้านบาท การใช้ไฟฟ้ าหารรายได้ตอ่ ล้านบาท
1,081.11 กิโลวัตต์ตอ่ ล้านบาท 1,315.71 กิโลวัตต์ตอ่ ล้านบาท จานวนการใช้ไฟฟ้ าหารรายได้ตอ่ ล้านบาท
20%
32%

รี ไซเคิลน้ า เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ อัตราส่ วนต่อน้ า ทีใ่ ช้ท้งั หมด

41%

41%

การกระทาใดๆทีส่ ่ งผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม

ไม่มี

ไม่มี

7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่ วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิ จและความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆดังนี้
โครงการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการกากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) โดยบริ ษทั ฯได้รับคะแนนระดับความพึงพอใจ “ดีเยี่ยม”
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เกณฑ์ การประเมิน

คณะกรรมการทุกภาคส่ วน

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิ คมอุตสาหกรรมและชุ มชนโดยรอบ
สนับ สนุ นให้โ รงงานในนิ ค มฯนาหลักธรรมาภิ บ าลสิ่ งแวดล้อม และความรั บผิ ดชอบต่ อสังคม (CSR) มาใช้ในการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปแบบ เสริ มสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานของโรงงานในนิ คม
ฯ และก่อให้เกิดความร่ วมมือ อันจะนาไปสู่การอยูร่ ่ วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากโครงการ
1.

2.

3.

4.

การนิคมอุตสาหกรรมฯ
กากับ ดู แ ลโรงงานให้ปฏิ บ ัติ
ตามมาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย
สร้ างความเชื่ อมั่ น ให้ กั บ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น หน่ วยงาน
ภายนอกภายใน ต่อการกากับ
ดูแลโรงงานในนิคมฯ
บูรณาการบริ หารจัดการตาม
หลั ก ธรร มา ภิ บา ล โด ย มี
ข้อมูลผลการดาเนิ นงานด้า น
สิ่ ง แวดล้อ มส าหรั บ เผยแพร่
ต่ อ สาธารณะ โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้
เป็ นการสร้ า งองค์ ค วามรู ้
ใ ห้ แ ก่ พ นั ก ง า น ก น อ .

1.

2.

3.

4.

ผู้ประกอบการ (บริษทั ฯ)
สร้ า งความเข้ า ใจและความ
ไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการ
ด าเนิ น การด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
และลดปั ญหาข้อร้องเรี ยนจาก
ชุมชนใกล้เคียง
เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
กิ จ กรรมของโรงงานผ่ า น
ชุมชนโดยตรง
ท าให้ เ ข้า ใจความหมายของ
การท าธุ ร กิ จอย่า งรั บผิ ด ชอบ
ต่อสังคม
ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างโรงงานในนิ คมฯ กับ
ชุมชนโดยรอบ
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ชุมชน
ป รั บ เ ป ลี่ ย น รู ป แ บ บ ก า ร
ตอบสนองจากชุ ม ชน จากการ
ได้รั บ บริ จาคของ ปรั บ เปลี่ ย น
เป็ นการเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ ทาให้
เกิ ด การสร้ า งงาน การพั ฒ นา
ทักษะ นาไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืน
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ผูป้ ระกอบการ และชุมชน
5. สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก
ภาคส่ ว น เพื่ อแสดงความรั บ
ผิดชองต่อสังคม
โครงการอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาชุมชนและสั งคม
ฮานา ลาพูนลงนามในหนังสื อบันทึกข้อตกลงกับโรงเรี ยนกาวิละอนุกลู เพื่อสนับสนุ นเด็กพิการทางสมองในเชี ยงใหม่
สาหรับโครงการการพัฒนาทักษะ (นักศึกษาฝึ กงาน) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้ให้กบั
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนนักเรี ยนและครู ของคณะบริ หารธุ รกิจที่จะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวาง
แผนการผลิตและการจัดการการควบคุมคุณภาพ
ฮานา เจียซิ ง ได้ช่วยเหลือแก่โรงเรี ยนประถมศึกษาที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ก่อตั้งศูนย์กีฬาเยาวชนซึ่ งเป็ นสถานกีฬาเพียง
แห่งเดียวที่เปิ ดให้ประชาชนในเมือง Xincheng ที่โรงงานของเราตั้งอยู่ ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ของเรากับประชาชนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางการกีฬา
จากการที่รัฐบาลท้องถิ่นเปิ ดตัวโครงการส่ งเสริ มการควบคุมและลดมลพิษทางน้ า ฮานา เจียซิ งได้มีส่วนร่ วมในการเป็ น
ผูส้ นับสนุนองค์กรแรก เพื่อช่วยให้บรรลุเป้ าหมายที่จะปรับปรุ งการแก้ปัญหาคุณภาพน้ าในชุมชน
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมนอกเหนือจากกระบวนการหลักของกิจการ (CSR-after-process)
ฮานาได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมนอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจปกติขององค์กร ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการนี้ อย่างต่อเนื่ อง
เป็ นเวลายาวนาน ในปี 2557 กิจกรรมเพื่อสังคมที่นอกเหนือกระบวนการหลักของบริ ษทั ฯมีดงั นี้
กิจกรรมเพือ่ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ที่ทันสมัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน กรรมการบริ หารและประธานบริ หารของบริ ษทั ฯ เฝ้ าทูล
ละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจานวน 8 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนซื้ อเครื่ องถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสู งที่ใช้
เทคโนโลยีเอ็นจีเอส สาหรับศูนย์ปฏิบตั ิการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กิจกรรมเพื่อช่ วยเหลือเด็ก ฮานา เจียซิ งให้ทุนการศึ กษาแก่นกั เรี ยนที่ ยากจนที่ อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่ โดยให้
การสนับสนุ นทางการเงิ นอย่างต่อเนื่ อง เราได้คดั เลือกนักเรี ยน จานวน 14 คนที่มาจากครอบครัวที่ ยากจนตั้งแต่ปี 2550
โดยมีนกั เรี ยน 2 คนจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว นักศึ กษาบางคนที่ กาลังศึ กษาในระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึ กษา
เป็ นปี ที่ 8 แล้ว
เพื่อช่วยป้ องกันภัยคุกคามทางสังคมและส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดี ฮานา ลาพูนร่ วมกับคลินิกฟุตบอลลาพูนสอนนักเรี ยน 60 คน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคี ยง และให้ทุนการศึกษารวมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรี ยนต่างๆเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของเด็กๆ
และป้ องกันปัญหายาเสพติด
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ฮานา ลาพูนร่ วมกับคลับ FAPTA จัดโครงการส่ งเสริ มนักเรี ยนชาวเขา 70 คนให้มีการฝึ กอาชี พเพื่อเลี้ยงตนเอง โดยการ
สอนให้สร้างฟาร์มเห็ด ฟาร์มเป็ ด ฯลฯ
กิจกรรมเพื่อช่ วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริ ษทั ฮานาแต่ละแห่ งได้บริ จาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิ ธิและองค์กรการกุศลต่างๆใน
ท้องถิ่น โดยองค์กรการกุศลเหล่านั้นได้ผ่านการตรวจสอบ ถึงความน่าเชื่ อถือ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริ จาคของเราได้ให้ผล
ประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ จาคอย่างแท้จริ ง
กิจกรรมเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฮานา สาขาเจี ยซิ ง ได้มอบเงิ นช่ วยเหลือเพื่อนพนักงานและครอบครัวที่
ประสบภัยจากแผ่นดินไหว “Ludian Earth” เมื่อเดือนสิ งหาคม ปี 2557 โดยแผ่นดินไหวมีขนาด 6.5 ริ กเตอร์
กิจกรรมเพือ่ สั งคมโดยพนักงาน
กิจกรรมบริจาคโลหิต พนักงานฮานา ลาพูน และ ฮานา อยุธยา ร่ วมกับสภากาชาดไทย ร่ วมบริ จาคโลหิ ตทุกไตรมาส ในปี
2557 รวมปริ มาณโลหิ ตที่บริ จาคได้ 480,000 มิลลิลิตร
กิจกรรมบริจาคชิ้นส่ วนอลูมเิ นียม พนักงานฮานา อยุธยา รวบรวมชิ้นส่ วนจากกระป๋ องอลูมิเนียมกว่า 22 กิโลกรัม เพื่อ
บริ จาคสมทบโครงการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการฯมีหน้าที่ รับผิดชอบในการกาหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2557 คณะกรรมการฯมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทาการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯด้วยตนเอง (self-assessment) โดยแบบประเมิ นได้ปรั บ ปรุ งมาจากตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีแผนกตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน เพื่อดาเนิ นการติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบที่วางไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อดาเนิ นการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯมีการประเมิน บริ หาร
และควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ในการประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร แล้วสรุ ปได้
ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติ ดตาม คณะ
กรรมการฯเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในการติ ดตามควบคุมดูแล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้สามารถป้ องกันรักษาทรั พย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจากการที่ กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว
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หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่ องจากมี ประสบการณ์ ทางานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารั บการอบรมใน
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control,
Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control Framework
รวมทั้งการอบรมต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจในกิ จกรรมและการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งการพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอด
ถอน โยกย้า ยผู ้ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจก
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
หน่ วยงานกากับการปฏิบัตงิ าน (Compliance Unit)
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิการยน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อทาหน้าที่ กากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

12. รายการระหว่างกัน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รายการธุ รกิจของบริ ษทั ฯที่เกี่ ยวข้องกันในรายงานและงบการเงิ นรวม ซึ่ งได้เปิ ดเผย
ข้อมูลโดยสรุ ปรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต่างๆที่เกิดขึ้ น รายการที่เกิ ดขึ้นเป็ นรายการธุ รกิ จปกติกบั
บริ ษทั ย่อย ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีรายการระหว่างกันที่เกิดกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1 รายการคื อ รายการเช่ าทรัพย์สินระหว่างบริ ษทั ฯกับบริ ษทั ที่ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ
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รายละเอียดการเช่ าทรัพย์ สินระหว่ างบริษทั ฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ ารายการ 262,374 บาทต่ อปี
บริษัท/บุคคล
ที่เกีย่ วข้ อง

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั โอแมค เป็ นผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่ของบริ ษ ทั ฯ
จากัด
จ านวน 40,939,360 หุ ้ น คิ ด เป็ น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 5.09 ของทุ น จด
ทะเบี ย น (1) และ บริ ษ ัท โอแมค
จากัด มี ก ลุ่ ม ตระกูล ฮัน เป็ นผูถ้ ื อ
หุ ้นรายใหญ่(2) และมีกรรมการของ
บริ ษั ท ฯ 1 ท่ า นด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั โอแมค จากัด(3)

รายการ

ขนาดของรายการ

เงื่อนไขความ
สมเหตุสมผลและความ
จาเป็ น

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

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

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

(1) ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2557
(2) บริ ษทั โอแมค จากัด มีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ คือ
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28
น.ส. เจนีน มากาเร็ ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33 ลักษณะความสัมพันธ์ น้องสาวของนายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05 ลักษณะความสัมพันธ์ บุตรสาวของนายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
(3) กรรมการ 1 ท่าน คือ นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

ความคิดเห็นของกรรมการอิสระเกีย่ วกับรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ตกลงทาสัญญาเช่ า
ช่วงที่ดินจากบริ ษทั โอแมค จากัด ซึ่ งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ น สมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยเงื่ อนไขต่างๆที่ ระบุไว้ในสัญญาเช่ า สอดคล้องตามหลักปฏิบตั ิ ทวั่ ไป
และอัตราค่าเช่าเป็ นราคาที่ ยุติธรรม เนื่ องจากเป็ นอัตราและเงื่ อนไขเดี ยวกับค่าเช่าที่ บริ ษทั โอแมค จากัด ทาสัญญากับ
เจ้าของที่ดิน ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ เป็ นการทารายการที่ไม่มีผลให้บุคคล
ที่มีส่วนได้เสี ยได้รับประโยชน์ทางการเงิ นอื่นนอกเหนื อจากที่ พึงได้ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุให้ได้รับความเสี ยหายหรื อ
กระทาการที่ขดั แย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
กรณี รายการธุ รกรรมที่ทากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 (1) ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เช่ นรายการธุ รกรรมทางการค้าปกติ หรื อธุ รกรรมที่ สนับสนุ นธุ รกิ จที่ มีเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป ต้องขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯหรื อขออนุมตั ิหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯก่อนที่จะทาธุรกรรม
สาหรับมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน ในการเข้าทาสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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ในกรณี ที่ตอ้ งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ การออกเสี ยงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยจะไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบทานการทา
รายการระหว่างกันที่สาคัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย
นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง และ การได้มา หรื อ จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
ก. สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
 ปี 2557 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
 ปี 2556 ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่ อนไขแต่มีขอ้ สังเกต - การนา
มาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
 ปี 2555 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
ข. ตารางสรุ ปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
โปรดดูเอกสารแนบ 5
ค. อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
โปรดดูเอกสารแนบ 5
14. คาอธิบาย และ การวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มฮานา
รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบปี ต่อปี คือเท่ากับ 21.2 พันล้าน
บาทในปี 2557 จาก 17.7 พันล้านบาทในปี 2556 รายได้จากการขายในรู ปสกุลเงิ นเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ้ นร้อยละ 14 คื อ
เท่ากับ 653 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2557 เทียบกับ 574 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2556 กาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 54 คือเท่ากับ 2,064 ล้านบาท ในปี 2557 จาก 1,340 ล้านบาท ในปี 2556 กาไรจากการดาเนิ นงานในรู ปสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 คือเท่ากับ 63 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2557 จาก 43 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2556
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 3,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จาก 2,301 ล้านบาทในปี 2556 เนื่องจากบริ ษทั ฮานา เซ
มิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย คงความฟื้ นตัวต่อเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยในปี 2554
โดยเริ่ มมีกาไรจากการดาเนิ นงานตั้งแต่กลางปี 2556 รายรับที่เป็ นรายการยกเว้นในปี 2557 เท่ากับ 519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 ส่ วนรายรั บที่ เป็ นรายการยกเว้นในปี 2556 จานวน 831 ล้านบาท มาจาก 941 ล้านบาทซึ่ งเป็ นค่าสิ นไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่จ่ายครั้งสุ ดท้าย หักด้วยภาษีเงินได้จานวน 110 ล้านบาท และค่าปรับที่
เกี่ยวข้องจากคดีประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ ที่ถูกประเมินโดยกรมสรรพากรในปี 2540 ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 18.5 ของงบการเงินสาหรับไตรมาส 3/56
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การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ รายได้
ปี 2557 รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เท่ากับ 21,227 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 17,667 ล้านบาทในปี
2556 เนื่ อ งจากภาวะตลาดที่ แข็งแกร่ งตลอดทั้งปี 2557 ที่ ไม่เหมือนกับปี 2556 และ 2555 ที่ อ่อนตัวและแข็งแกร่ งขึ้ น
เฉพาะครึ่ งปี ส่ วนยอดขายในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในปี 2557 เท่ากับ 653 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จาก 574
ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2556 ในขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐในปี 2557 อ่อนค่าลงร้อยละ
5 เมื่อเทียบกับปี 2556 คือเท่ากับ 32.48 บาท จาก 30.80 บาท
ยอดขายของหน่ วยงานไมโครอิ เล็คโทรนิ คสปี 2557 เที ยบกับปี 2556 เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 16 ในรู ปสกุลเงิ นเหรี ยญสหรั ฐ
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในรู ปสกุลเงินบาท) โดยผลการดาเนิ นงานของหน่วยงานที่จงั หวัดลาพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 (ร้อยละ 27
ในรู ปสกุลเงิ นบาท) และหน่ วยงานที่ เมืองเจี ยซิ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (เพิ่มขึ้ นร้อยละ 13 ในรู ปสกุลเงินบาท) ยอดขายของ
หน่ วยงานประกอบ IC เพิ่มขึ้ นร้อยละ 9 ในรู ปเงิ นสกุลเหรี ยญสหรัฐ (เพิ่มขึ้ นร้อยละ 15 ในรู ปสกุลเงิ นบาท) โดยในปี
2557 ยอดขายของหน่วยงาน IC ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในรู ปสกุลเงินบาท)
และหน่วยงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในรู ปสกุลเงินบาท)
ยอดขายของฮานา ไมโคร ดิสเพลย์ เทคโนโลยี่ (HMT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ในรู ปสกุลเงินบาท)
สั ดส่ วนยอดขายแยกตามหน่ วยงานการผลิต
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)
CPG - (กรุ งเทพ)
หน่วยการผลิต IC (อยุธยา)
หน่วยการผลิต IC (เจียซิ ง)
HMT (สหรัฐอเมริ กา)

ปี 2557
47%
20%
0%
26%
6%
1%
100%

ปี 2556
44%
21%
0%
27%
6%
1%
100%

ปี 2555
42%
25%
0%
25%
7%
1%
100%

การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนกาไรขั้นต้ น ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นในปี 2557 เท่ากับ 885 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 14 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 3 จากร้อยละ 11ในปี 2556
เนื่ องจากยอดขายของหน่ วยการผลิตทุกแห่ งเพิ่มขึ้ น หน่ วยงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาสามารถเพิ่มการผลิตที่สูงขึ้ น
ส่ งผลให้มีกาไรมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และการเปลี่ยนแปลงของส่ วนประสมของผลิตภัณฑ์ (product mix) ที่
หน่วยการผลิตที่จงั หวัดลาพูนทาให้มีอตั ราส่ วนกาไรเพิ่มขึ้น
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การวิเคราะห์ ผลกาไรจากการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนิ นงานปี 2557 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 2 เป็ นร้ อยละ 10 จากเดิ มที่ ร้อยละ 8 ในปี 2556 เนื่ องจากกาไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 (เท่ากับ 89 ล้านบาท) เนื่ องจากค่าจ้างเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้น
และการตั้งสารองหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญในปี 2557
การวิเคราะห์ เงินปันผลจ่ าย
บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผล
กาไรของปี 2557
ในไตรมาส 2/57 จ่ายเงินปั นผลครั้งสุ ดท้ายจานวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ น้ โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส
จากผลกาไรปี 2556
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจานวน 402 ล้านบาท ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ น้ โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผลกาไรของปี
2556
ในไตรมาส 2/56 จ่ายเงินปันผลจานวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผลกาไรปี
2555
ในไตรมาส 4/55 จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 402 ล้านบาท ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ น้ โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส
จากผลกาไรปี 2555
ในไตรมาส 2/55 จ่ายเงินปั นผลครั้งสุ ดท้ายจานวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ น้ โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส
จากผลกาไรปี 2554
โดยปกติ บริ ษทั ฯ จะทาการประกาศการจ่ายเงิ นปั นผลเมื่ อมีการประชุ มคณะกรรมการในเดื อนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป
เพื่อที่จะนาเข้าสู่การขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ในเดือนเมษายน และจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม
ฐานะทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีภาระหนี้ ที่ก่อให้เกิ ดดอกเบี้ ย และมี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดสารอง ณ 31 ธันวาคม 2557
เท่ากับ 8.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6.7 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2556
คุณภาพสิ นทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
จะทาการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับหนี้ที่ครบกาหนดชาระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริ หารเชื่ อว่า
มีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ
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ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (พันบาท)
ลูกหนี้การค้า-บริ ษทั อื่น
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้ -บริ ษทั อื่น
หัก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2557

2556

2555

3,196,839
24,772
7,732
2,024
3,231,367
-24,410
3,206,957

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

2,653,880
23,758
16,349
3,173
2,697,160
-6,904
2,690,256

สิ นค้ าคงเหลือ
โดยทัว่ ไปบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทาการผลิตสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ คื อ
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่ องมือ และสิ นค้าระหว่างการผลิต และสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่รอการจัดส่ งให้แก่ลูกค้าเพียงส่ วนน้อย
โดยปกติกลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการตัดจาหน่ายวัตถุดิบที่ลา้ สมัยและตั้งสารองค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยสาหรับสิ นค้าคงเหลือที่ มี
อายุยาวนานและการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวรกรณี ถา้ มีนยั สาคัญ ในทุกไตรมาส
ระยะเวลาหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 61 วัน ปี 2556 เท่ากับ 69 วัน และปี 2555 เท่ากับ 64 วัน
สภาพคล่ อง
กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ มี เงิ นสดส ารอง 8.7 พันล้า นบาท และไม่ มีภ าระหนี้ สิ นที่ ก่อให้เ กิ ด ดอกเบี้ ย อัต ราส่ วนสภาพคล่อ งสู ง
ประมาณ 3 เท่ าของหนี้ สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดาเนิ นงาน (ค่าตัดจาหน่ าย) เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 11 ในปี 2556
เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของหน่วยการผลิตในประเทศไทยและผลกาไรจากการดาเนิ นงานของหน่วยการผลิตที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาในปี 2556 ซึ่ งสวนทางกับผลการดาเนินงานที่ขาดทุนในปี 2555
ค่าตัดจาหน่าย (“EBITDA”) ในปี 2557 เท่ากับ 3.2 พันล้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 2.6 พันล้านบาท และปี 2555 เท่ากับ
2.3 พันล้านบาท
เงิ นสดสารองและเงิ นลงทุนระยะสั้นในปี 2557 เพิ่มขึ้น 1.9 พันล้านบาท เป็ น 8.6 พันล้านบาท เนื่ องจากค่าตัดจาหน่ าย
(“EBITDA”) 3.2 พันล้านบาท หักด้วยเงิ นปั นผลจ่ายประจาปี 0.8 พันล้านบาท เงิ นปั นผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส
4/2557 จานวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ ายฝ่ ายทุ น 0.8 พันล้านบาท เงิ นทุ นหมุนเวียนเพิ่ มขึ้ น 0.2 พันล้านบาท และค่ า
สิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย 1.3 พันล้านบาท
เงิ นสดสารองและเงิ นลงทุนระยะสั้นในปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านบาท เป็ น 6.7 พันล้านบาท เนื่ องจากค่าตัดจาหน่ าย
(“EBITDA”) 2.6 พันล้านบาท หักด้วยเงิ นปั นผลจ่ายประจาปี 0.8 พันล้านบาท เงิ นปั นผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส
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4/2555 จานวน 0.4 พันล้านบาท รายจ่ ายฝ่ ายทุ น 1.2 พันล้านบาท เงิ นทุ นหมุนเวียนเพิ่ มขึ้ น 0.2 พันล้านบาท และค่ า
สิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยจานวน 1.2 พันล้านบาท
เงิ นสดสารองและเงิ นลงทุ นระยะสั้นในปี 2555 ลดลง 0.3 พันล้านบาท เป็ น 5.5 พันล้านบาท เนื่ องจากค่าตัดจาหน่ าย
(“EBITDA”) 2.3 พันล้านบาท หักด้วยเงิ นปั นผลจ่ายประจาปี 0.8 พันล้านบาท เงิ นปั นผลจ่ ายระหว่างกาลในไตรมาส
4/2555 0.4 พันล้านบาท และรายจ่ายฝ่ ายทุน 1.4 พันล้านบาท
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนสุ ทธิ ของปี 2557 เท่ากับ 854 ล้านบาท ปี 2556 เท่ากับ 1,221 ล้านบาท และ ปี 2555 เท่ากับ 1,372 ล้านบาท
ตามลาดับ รายจ่ายฝ่ ายทุนสุ ทธิ ของปี 2557 ลดลงเนื่ องจากยอดขายที่ลดลงของหน่วยการผลิตที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
เมื่อเทียบกับก่อนเกิดอุทกภัยในปี 2554
โดยปกติรายจ่ายฝ่ ายทุนจะเป็ นรายจ่ายสาหรับการซื้ ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงาน
ประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล้าหลังประมาณ 3-6 เดื อนเนื่ องจากต้องทาการสัง่ ซื้ อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะ
ขึ้นอยู่กบั การใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปั จจุบนั และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรื อการขยาย
โรงงานเดิม
แหล่ งที่มาของเงินทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้ สินที่ ก่อให้เกิ ดดอกเบี้ ย และมี เงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงานเป็ นบวก แหล่ง
เงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ โดยรับจ้างทาการผลิตสิ นค้าจากลูกค้า และดาเนิ นการจัดส่ งให้
ลูกค้า หรื อลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดาเนิ นงานของกิจการ จึ งขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิ ม
และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสิ นค้าของ
ลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
เนื่ องด้วยกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ) และมีตน้ ทุนในรู ปสกุลเงิ น
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และ
เงินหยวนของจีนต่อเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกาไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส สาหรับ
ทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นบาทต่ อเหรี ยญสหรั ฐ และเงิ นหยวนของจี นต่ อเหรี ยญ
สหรัฐ ซึ่ งก็คือ (1-0.60) X ยอดขาย X 10%
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ ประเทศไทย ได้มีการทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 110 ล้านเหรี ยญสหรั ฐเพื่ อ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทาการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน
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ในขณะที่ มู ล ค่ า ทางบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ย่ อ ยในต่ า งประเทศถู ก บัน ทึ ก ในรู ป สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในบัญชี งบ
ดุล ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สาหรับบริ ษทั ฮานา ที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เนื่องจากมีผลกระทบต่อกาไรจากการดาเนินงาน และการปรับปรุ งมูลค่าของสิ นค้าคงคลัง (ซึ่ งฝ่ ายจัดการจะรายงานแต่ละ
ไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อผลกาไร) และกาไรขั้นต้น
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรี ยญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสิ นค้า
ระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสาหรับปี 2557 เท่ากับ 32.48 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งอ่อนค่าลงร้อยละ 5 จากปี
2556 ที่เท่ากับ 30.80 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งปี 2556 เงินบาทแข็งค่ากว่าปี 2555 ร้อยละ 1 ที่ 31.03 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ
รายการยกเว้ น
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ที่ บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ อยู่ร้อยละ 100 มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ประสบกับอุทกภัยในช่ วงต้นเดื อนตุลาคม ปี 2554 ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 4 ปี 2554โรงงาน เครื่ องจักร อุปกรณ์ และธุ รกิจของบริ ษทั ย่อย
ได้รับความเสี ยหายอย่างมาก ประมาณการมูลค่าความเสี ยหาย 40 ล้านเหรี ยญสหรั ฐที่ เป็ นความเสี ยหายของทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ยงั มี ความเสี ยหายจากการหยุดชะงักทางธุ รกิ จอี ก ในงบการเงิ นประจาปี 2554 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั สารองเต็ม
จานวนสาหรับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของทรัพย์สินที่เสี ยหายที่จะมีการซื้ อใหม่มาทดแทน บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส 4/54
ในปี 2555 บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายจานวน 146 ล้านบาท สาหรับค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมและสิ นค้าคงคลังเสี ยหาย
ในปี 2555 บริ ษทั ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนระหว่างกาลสาหรั บความเสี ยหายของทรัพย์สินจานวน 300 ล้านบาท และ
สาหรับธุรกิจหยุดชะงักจานวน 400 ล้านบาท
ในปี 2556 บริ ษ ทั ย่อยได้รับเงิ นจานวน 742 ล้า นบาท ซึ่ งบันทึ กเป็ นรายการเงิ นได้อื่นๆ โดยค่ าสิ นไหมทดแทนจาก
กรมธรรม์สาหรับความเสี ยหายของเครื่ องจักรอุปกรณ์และอาคารจากอุทกภัยในปี 2554 ได้รับการชดเชยทั้งสิ้ นที่ 1,042
ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้ชาระภาษีเงินได้จานวน 110 ล้านบาท และค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากคดีประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ
ที่ถกู ประเมินโดยกรมสรรพากรในปี 2540 ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.5 ในไตรมาส 3/56
ในไตรมาส 4/56 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินจานวน 199 ล้านบาทซึ่ งเป็ นการจ่ายครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายของค่าสิ นไหมที่ได้รับ
จากกรมธรรม์ประกันความเสี ยหายของสิ นค้าคงคลัง
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ในปี 2557 บริ ษทั ได้รับเงินจานวน 1,350 ล้านบาทซึ่ งเป็ นการจ่ายครั้งสุ ดท้ายของค่าสิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์สาหรับ
การหยุดชะงักทางธุรกิจจากค่าชดเชยทั้งสิ้ นเท่ากับ 1,750 ล้านบาท
เหตุการณ์ สืบเนื่อง
ไม่มี
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น”
ชื่อ
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

ตาแหน่ง
กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริ หาร
และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร

…………………………

กรรมการ, รองประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

…………………………

กรรมการ, ประธานอานวยการ
และหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ

…………………………

4. นายบัญชา ทานพระกร

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

…………………………

5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

กรรมการอิสระ

…………………………

6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

กรรมการอิสระ

…………………………

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

ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริ หาร
และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร

…………………………

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
ตาแหน่ ง/
วันทีไ่ ด้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

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

80 - อนุปริ ญญาทางการธนาคาร
Institute of Banker, London, UK

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

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

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

จานวนหุ้น สั ดส่ วนการ
ทีถ่ อื (หุ้น) ถือหุ้น (%)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประวัตกิ ารทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประวัตกิ าร
กระทาผิด

140,000

0.017%

ไม่มี

2550 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)

ไม่มี

1,040,000

0.129%

ไม่มี

2536 - ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

69 ปริ ญญาตรี Bachelor of Engineering, 7,150,000
Cheng Kong University

0.888%

ไม่มี

2536 - ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ประวัติการอบรม
- DAP 40/2005 (IOD)

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

***สัดส่ วนการถือหุน้ (%) ได้จากยอดหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

จานวนหุ้น สั ดส่ วนการ
ที่ถอื (หุ้น) ถือหุ้น (%)

นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
- กรรมการบริ หาร
- รองประธานบริ หาร
และหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
- ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กรกฎาคม 2536

56 - ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และบัญชี 225,000
Macquarie University, Australia

นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 ธันวาคม 2556

54 - ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 ธันวาคม 2556

68 - ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสู ตรการอบรมการจัดการ
การผลิตและการดาเนิ นงาน
คณะบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

0.028%

ไม่มี

2536 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

177,800

0.022%

ไม่มี

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

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด

ไม่มี

55,000

0.007%

ไม่มี

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

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล พรี ซิชนั่ โปรดักท์ จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง) จากัด

ไม่มี

ประวัติการอบรม
- DCP 6/2001, Diploma (IOD)

ประวัติการอบรม
- RMP 2/2013 (IOD)

***สัดส่ วนการถือหุน้ (%) ได้จากยอดหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

จานวนหุ้น สั ดส่ วนการ
ที่ถอื (หุ้น) ถือหุ้น (%)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

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

869,500

0.108%

ไม่มี

2551 - ปั จจุบนั รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงาน
2541 - 2550 รองประธานอานวยการฝ่ ายขาย และ
การตลาด

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)

ไม่มี

นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 ตุลาคม 2556

25,000

0.003%

ไม่มี

2539 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)

ไม่มี

46 ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***สัดส่ วนการถือหุน้ (%) ได้จากยอดหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
ตาแหน่ ง/
วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นางสาวจิระภา คงมณี
เลขานุการบริ ษทั
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 สิ งหาคม 2551

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

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

จานวนหุ้น สั ดส่ วนการ
ทีถ่ อื (หุ้น) ถือหุ้น (%)
0

0.000%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัตกิ ารทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

2542 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)
2551 - ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน)

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการ
1. จัดเตรี ยมและรักษาเอกสารที่สาคัญดังนี้
1.1 ทะเบียนของกรรมการบริ ษทั
1.2 การทาหนังสื อแจ้งการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงรายงานประจาปี
1.3 การทาหนังสื อแจ้งการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บเอกสารรายงานเรื่ องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และส่ งสาเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเช่น
· ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
· ดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
· ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เป็ นไปตามที่กฏหมายกาหนด

ประวัตกิ าร
กระทาผิด
ไม่มี

เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอานาจควบคุมในบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่ วม บริษทั ที่เกี่ยวข้ อง และบริษทั อื่น

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการผู้บริหาร และ ผู้มีอานาจควบคุมในบริษทั บริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง และบริษทั อืน่
บริษทั
ที่เกีย่ วข้ อง

บริษทั ย่ อย
รายชื่อบริษทั

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

ฮานา

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

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

//
//
//
-

//
//
//
-

X = ประธานกรรมการ

//
//
//
-

ฮานา
เจียซิง

โอแมค
เซลล์

//
//
//
-

//
//
-

/ = กรรมการ

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

// = กรรมการบริ หาร

//
//
-

//
//
-

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

/// เจ้าหน้าที่บริ หาร

//
//
//
-

* กรรมการอิสระ

//
//
//
-

//
//
//
-

//
//
-

ฮานา
กัมพูชา

โอแมค

//
//
//
-

//
-

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษทั

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) จากัด
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ:
นางสาวจิระภา คงมณี
คุณวุฒิการศึกษา:
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปริ ญญาโทสาขาการบริ หาร Butler University, U.S.A
ประสบการณ์ การทางาน และการฝึ กอบรม:
2542 - ปัจจุบนั : หัวหน้างานแผนกตรวจสอบบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
การฝึ กอบรม
Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology,
COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน:
•

จัดทาแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ ยงและนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิ

•

ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ

•

สอบทานและประเมินการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสอบทานระบบงานต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่สาคัญ

•

ให้คาแนะนาปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ หารเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และการกากับดูแลที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
กากับดูแลการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนรวม
(หน่วย:พันบาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
ประกอบด้วย
PCBA (จังหวัดลาพูน ประเทศไทย)
PCBA (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
CPG (กรุ งเทพ ประเทศไทย)
IC (จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประเทศไทย)
IC (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา)

ปี
2557

ปี
2556

ปี
2555

21,227,209

17,667,000

17,232,769

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

47%
20%
0%
26%
6%
1%

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

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

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

2557-2556
3,560,209

20%

42%
25%
0%
25%
7%
1%

2,139,136
498,881
785,818
84,155
52,219

27%
13%

20%

21,227,209 100%

17,667,000 100%

17,232,769 100%

3,560,209

รายได้อื่น - จากการดาเนินงาน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

227,087
21,454,296

282,866
17,949,866

331,046
17,563,815

(55,780)
3,504,429

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรขาดทุนจากการดาเนินงาน
รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

19,390,698 91%
2,063,598 10%
44,556
214,998
(8,270)
2,314,882 11%

ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนรายการยกเว้ น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการยกเว้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิประจางวด

18,358,461
1,032,237

86%
5%

15,682,896
926,911

89%
5%

15,550,124
938,123

%
2557-2556

16%
8%
37%

90%
5%

2,675,565
105,328

17%
11%

16,609,807 94%
1,340,059 7%
95,013
165,169
(8,643)
1,591,599 9%

16,488,247 96%
1,075,567 6%
84,982
170,696
(7,478)
1,323,767 8%

2,780,893
723,536
(50,457)
49,829
373
723,280

17%
54%

(366,768) 16%
1,948,114 9%
107,382
1,350,000

(61,956)
1,529,643
(60,329)
831,604

4%
9%

(119,216)
1,204,551
168,400
237,242

9%
7%

(304,811)
418,469
167,711
518,396

492%
27%

3,405,496 16%

2,300,918

13%

1,610,193

9%

1,104,576

48%

30%
-4%
45%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล
(หน่ วย:พันบาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงินและตัว๋ เงินรับ
ลูกหนี้ การค้า
รายได้จากบริ ษทั ที่เกียวข้อง
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในเงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ปี
2557

ปี
2556

ปี
2555

5,467,223
2,863,280
3,354,080
3,328,914
118,864

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

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

1,281,523
338,969
112,911

31%
13%
3%

156,933
(35,722)

5%
-23%

15,132,361

13,277,747

11,256,186

1,854,614

14%

330,670
227,087

-

-

-

-

-

6,405,504

6,621,701
51,745

(439,374)

-6%

2557-2556

%
2557-2556

สิ นทรัพย์อื่น

182,778

6,844,878
34,513

รวมสิ นทรัพย์

22,051,312

20,157,137

17,929,632

1,894,176

2,477,893
171,712
(366,768)
162,120

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

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

(15,946)
(6,966)
154,106
(59,201)
(77,394)

-100%
0%
875%
-14%
-32%

3,171,859
(204,648)

3,177,261

2,658,749

(5,402)

0%

515,862

385,799

376,361

130,063

3,687,720

3,563,060

3,035,109

124,661

3%

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
การซื้ อหุน้ คืน
ส่ วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

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

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

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

10,353
1,727,731
31,450

3%
13%
8%

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

18,363,612

16,594,078

14,894,522

1,769,534

11%

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

22,051,332

20,157,137

17,929,631

1,894,195

9%

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ

หนีส้ ิ น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จากธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นระยะยาว
เงินกูร้ ะยะยาว
หนี้ สินระยะยาวอื่น
รวมหนีส้ ิ น

148,265
8%

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
ปี
2557

ปี
2556

ปี
2555

3,772,264

2,362,874

1,729,409

1,409,390

1,125,081
17,691
(31,750)
227,087

1,188,390
(3,030)
29,350

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

(63,309)
20,721
(61,100)-0

1,111,022

1,214,710

1,151,855

(103,688)

(174,094)
(111,281)
(36,591)
(377,161)

(369,691)
(226,801)
431,383
(176,237)

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

195,597
115,520
(467,974)
(200,924)

(699,127)

(341,346)

(680,260)

(357,782)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

4,184,159

3,236,238

2,201,004

947,921

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ซื้อที่ดิน , อาคารและอุปกรณ์
เงินรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ส่ วนต่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
อื่นๆ

(476,689)
(813,343)
25,281
(8,939)
(2,834)

(502,957)
(1,427,263)
60,087
660,662
264,224

(417,867)
(1,485,314)
108,315
(230,376)
333,063

26,268
613,920
(34,806)
(669,601)
(267,058)

(1,276,524)

(945,248)

(1,692,179)

(331,277)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุน้ คืน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
อืเงิ่นๆปั นผลจ่าย

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

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

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

(7,200)
(402,439)

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,626,112)

(1,216,472)

(1,221,791)

(409,640)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

1,281,523

1,074,518

(712,966)

207,005

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต้นของไตรมาส
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส

4,185,699
5,467,222

3,111,181
4,185,699

3,824,147
3,111,181

1,074,518
1,281,523

(หน่วย:พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี

2556-2555

รายการปรับกระทบยอดกาไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ
จากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีคา่ เผื่ออื่นๆ

เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้า
อื่นๆ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่ วนทางการเงิน
(หน่วย:พันบาท)
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (%)
อัตรากาไรสุ ทธิ ก่อนรายการยกเว้น (%)
อัตรากาไรสุ ทธิ หลังรายการยกเว้น (%)
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี,ค่าเสื่ อมราคา,ค่าตัดจาหน่าย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น (%) ต่อปี
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (%) ต่อปี
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ในการดาเนินงาน (%) ต่อปี

ปี
2557

ปี
2556

ปี
2555

2557-2556

14%
10%
9%
16%
15%
19%
16%
21%

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

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

2%
2%
0%
3%
1%
4%
4%
7%

5
56
64
49

5
61
69
53

6
56
64
53

0
(5)
(5)
(4)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

4.8
3.7

4.2
3.1

4.2
3.1

0.6
0.6

อัตราส่ วนวิเคราะห์ ทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่ วนหนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

0.2
-0.3
n/a

0.2
-0.2
n/a

0.2
-0.2
n/a

0.0
-0.1

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการทางาน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

