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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฮานา เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั อิ สระชั้นนาในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service - EMS) บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่
กรุ งเทพฯ และมี ฐานการผลิ ต 6 แห่ ง โดยมี ที่ต้ งั อยู่ในประเทศไทยคื อที่ จงั หวัดลาพูนและจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประเทศจีนในเมืองเจียซิ ง สหรัฐอเมริ กาในรัฐโอไฮโอ และประเทศกัมพูชาในจังหวัดเกาะกง
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521
โดยชื่ อเดิมคื อ บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด และเข้าจดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิ วิสัยทัศน์ ภารกิ จ และวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายระยะยาวของ
บริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
วิสัยทัศน์ ของฮานา คือ
เพื่ อ ก้าวสู่ ความเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต สิ นค้าอิ เ ล็คทรอนิ กส์ โดยสร้ า งสรรผลิ ตภัณ ฑ์ซ่ ึ งมี คุณ ภาพระดับโลกและ
หลากหลายพร้อมให้บริ การอย่างครบวงจร
ภารกิจของฮานา คือ
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้นอ้ ยที่สุด มีการพัฒนาและส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน สร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้แก่ลกู ค้า รวมถึงการเป็ นองค์กรที่ดี ที่มีส่วนร่ วมในการรักษา
สิ่ งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
วัตถุประสงค์ /เป้ าหมายระยะยาวของบริษทั ฯ
1. พัฒนาและเสริ มสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและเพื่อที่ จะตอบสนองความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงของตลาด และโอกาสสาหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานของบริ ษทั ฯ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งและระยะยาวกับลูกค้าหลักของเราในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุความคาดหวังของลูกค้าของเรา
4. ขยายฐานลูกค้าให้มีค วามหลากหลายอย่า งต่ อเนื่ อง ทั้งทางภูมิศ าสตร์ และความเสี่ ยงในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของวงจรเศรษฐกิจ
5. สร้างการเจริ ญเติบโตและเพิ่มมูลค่าผูถ้ ือหุน
้ ผ่านการปันผลกาไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
6. ดารงไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่าง ๆ
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริ ษทั ฯ ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี้
ปี 2561

ปี 2562



บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ จังหวัด
ลาพูนได้ขยายพื้นที่อาคารโรงงานชั้น 2 เพิ่มพื้นที่การผลิตอีกกว่า 6,000 ตารางเมตร



บริ ษทั ฮานา ไมโครดิ สเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยน
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด เพื่อภาพลักษณ์ให้ชดั เจนและเปิ ดโอกาส
ทางธุรกิจให้กว้างขึ้น



ในระหว่างปี บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยีกรุ๊ ป จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฮานา
เทคโนโลยี อินเวสท์เมนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฮานา เทคโนโลยีกรุ๊ ป จากัด ได้จด
ทะเบียนเลิกกิจการ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีกาไรขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว



ในระหว่างปี บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มี
กาไรขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว



ในเดือนมิถุนายน 2562 บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ในต่างประเทศได้ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญจานวน 5,910,000 หุน้ ของบริ ษทั พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิ
คอนดักเตอร์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 76.86 ล้านบาท ใน
เดื อนกันยายน 2562 ได้ลงทุ นเพิ่มในหุ ้น สามัญจานวน 5,922,600 หุ ้น เป็ นจานวนเงิ น 2.5 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 76.48 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2562 ได้ลงทุนเพิ่มในหุ ้น
สามัญจานวน 5,781,500 หุ ้น เป็ นจานวนเงิ น 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเที ยบเท่า 75.39
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีเงินลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 24,158,257 หุ ้น ของ
บริ ษทั พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 10.49 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อเทียบเท่า 326.30 ล้านบาท ซึ่ งถือเป็ นการลงทุนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกจาหน่ ายและชาระ
แล้วของบริ ษทั ดังกล่าว

ปี 2563



ในเดือนมิถุนายน 2563 บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ในต่างประเทศได้ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญจานวน 14,526,840 หุน้ ของบริ ษทั พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิ
คอนดักเตอร์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 191.07 ล้านบาท ใน
เดือนตุลาคม 2563 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ลงทุนเพิ่มในหุ ้นสามัญจานวน 6,783,900 หุ ้น ของบริ ษทั
พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า
93.58 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีเงินลงทุนในหุ ้นสามัญจานวน 45,468,997 หุ ้นของ
บริ ษทั พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 19.49 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อเทียบเท่า 610.95 ล้านบาท ซึ่งถือเป็ นการลงทุนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ของบริ ษทั ดังกล่าว

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
กลุ่ ม ฮานาประกอบด้ว ยบริ ษัท แม่ คื อ บริ ษัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส จ ากัด (มหาชน) “บริ ษัท ”
ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยซึ่ งถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้
บริษัทย่ อยทีถ่ อื หุ้นโดยบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
Unit B1, 10/F, Block B, HK IND. Centre, 489-491 Castle
Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong SAR,
China
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสเมนท์ จากัด
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160

ลงทุน

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
Neang Kok Village, Pakkhlong Commune, Mondul Seyma
District, Koh Kong Province Cambodia

3

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

จัดซื้อชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์
และอุปกรณ์

99,999 / 100,000 เหรี ยญฮ่องกง

ลงทุน

2 / 2 เหรี ยญสหรัฐ

ลงทุน

2 / 2 เหรี ยญสหรัฐ

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์
ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์

69,999,993 / 120,000,000 บาท

5,000,000 / 5,000,000 เหรี ยญสหรัฐ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อยทีถ่ อื หุ้นโดยบริษัทย่ อยของบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18
Macao, P.R. China

จาหน่ายชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์

บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland,
Ohio 44087, USA

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
3100 De La Cruz Blvd, Suite 204, Santa Clara, CA 95054,
USA

ตัวแทนจาหน่าย
และบริ การลูกค้า

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
Vistra Corporate Services Center, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands

ลงทุน

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

บริ การด้านลูกค้า

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จากัด
No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industrial 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

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์

บริ ษทั เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จากัด
79-20, Gwahaksaneop 4-ro, Oksan-myeon Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Choongcheongbuk-do 28122, South Korea

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์

ผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์
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จานวนหุ้นทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อยของ
บริษัทฯ / จานวนหุ้นทีจ่ ดทะเบียน
(ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
1,851,283 / 10,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
437,752 / 437,752 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
1,000 / 1,000 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
2 / 2 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
1 / 1 MOP (Macau Pataca)
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
40,000,000 / 40,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
50,000,001 / 120,000,000 บาท
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(กรุ งเทพ) จากัด
45,468,997 / 100,000,000 วอน
ถือโดย
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ 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
จีน และกัมพูชา โดยมีโครงสร้างของบริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
กลุ่มบริษทั ฮานา
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
จาก ัด (มหาชน)

100%

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จาก ัด

บริษ ัท
โอแมค เซลล์
จาก ัด

100%

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็ คโทรนิคส
(ก ัมพูชา) จาก ัด

บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
(กรุงเทพ) จาก ัด

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
(เจียซิง) จาก ัด

100%
บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
่ ั แนล
อินเตอร์เนชน
จาก ัด

58%
100%

บริษ ัท ฮานา มาเก๊า
คอมเมอร์เชียล
ออฟชอร์ จาก ัด

100%

บริษ ัท เพาเวอร์
มาสเตอร์
เซมิคอนด ักเตอร์
จาก ัด

100%

100%

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ัด

100%

100%

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

บริษ ัท ฮานา
เซมิคอนด ักเตอร์
่ ั แนล
อินเตอร์เนชน
จาก ัด

100%

100%

บริษ ัท ฮานา
เทคโนโลยี
อิงค์ จาก ัด*

บริษ ัท ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อิงค์ จาก ัด

*
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จากัด

*ชื่อเดิม บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์

รายชื่อบริษทั ย่ อยโดยแบ่ งตามประเภทธุรกิจดังนี้
การผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จากัด
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
บริ ษทั เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ 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 ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

การจัดซื้อ
บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด

บริการลูกค้ า
บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จากัด

จาหน่ ายชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์
ตัวแทนจาหน่ ายและบริการลูกค้ า
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
นโยบายในการแบ่ งการดาเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ประกอบและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ PCBA ผลิตโดยบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยู่ที่จงั หวัดลาพูน และ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง) จากัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน และบริ ษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมที่จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
2. ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและทดสอบการทางานโดยบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด โดยมี
โรงงานตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และที่โรงงานเจียซิ ง ประเทศจีน
3. ผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) และ Radio Frequecy Identification (RFID) ผลิตโดยบริ ษทั ฮานา
เทคโนโลยี อิงค์ จากัด มีโรงงานตั้งอยูท่ ี่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส
(กัมพูชา) จากัด โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมที่จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
โรงงานผลิต
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีโรงงานซึ่ งใช้เป็ นฐานการผลิต 6 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานจังหวัดลาพูน แห่ งที่ 1 - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
ส่ งออกที่ จงั หวัดลาพูน ซึ่ งดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2537 มีพ้ื นที่ ใช้สอยประมาณ 38,000 ตารางเมตร โรงงานแห่ งนี้
ดาเนิ นการผลิตชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ อย่างเช่น อุปกรณ์ RFID (Radio-Frequency Devices), COB (Chip-onBoard), SMD (Surface Mount Device), Automotive Sensors, PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้
ความถี่สูง ชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
2. โรงงานจังหวัดลาพูนแห่งที่ 2 - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) ตั้งอยูใ่ นเขตนิ คมอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ ซึ่ งดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2558 มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โรงงานแห่ งนี้ ดาเนิ นการ
ผลิตชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ อย่างเช่น อุปกรณ์ Optical Mouse Sensor, Ink-Jet Cartridge, Proximity Sensor และ
Wafer-Level Probing
3. โรงงานที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา - บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีพ้ืนที่ ประมาณ 49,000 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่ งนี้ ทาการประกอบและ
ทดสอบการทางานของวงจรไฟฟ้ า (IC)
4. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิกร์ ส มลรัฐโอไฮโฮประเทศ สหรัฐอเมริ กา - บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด (ชื่ อเดิ ม
บริ ษทั ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จากัด) ซึ่ งดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2542 มีพ้ืนที่ประมาณ 28,000 ตาราง
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

5.

6.

ฟุต โดยโรงงานแห่ งนี้ ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ Microdisplay, อุปกรณ์โมดูลกล้อง, อุปกรณ์ RFID (RFID devices),
อุปกรณ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon), อุปกรณ์ MEMS, อุปกรณ์ HTP (High-temperature Polysilicon),
อุปกรณ์ Multimedia Projector, อุปกรณ์ Rear-Projection Television, อุปกรณ์ Adaptive Optics และ อุปกรณ์การ
สื่ อสารโทรคมนาคม
โรงงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง) จากัด - ขนาดพื้นที่ 91,551 ตาราง
เมตร ซึ่ งดาเนินการผลิตตั้งแต่ ปี 2548 โดยโรงงานแห่ งนี้ ดาเนิ นการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์ LED
และ PCBA ซึ่ งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเซี่ ยงไฮ้
โรงงานจังหวัดเกาะกง - บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา) จากัด - ขนาดพื้นที่ 120,000 ตารางเมตร
และขนาดอาคารในการผลิตสาหรับโครงการเฟสที่ 1 เท่ากับ 13,040 ตารางเมตร เริ่ มประกอบธุ รกิจตั้งแต่ปี 2558
ตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยดาเนิ นการผลิ ตและ
ประกอบอุปกรณ์ Remote Control, อุปกรณ์ Security/Access Control (Secure Reader Box Build), อุปกรณ์ RFID
สาหรับอ่านข้อมูล (Radio-Frequency Devices), อุปกรณ์ Smart Card Reader, อุปกรณ์ USB Token Security,
อุปกรณ์ Cable Harness, อุปกรณ์ โ ทรคมนาคม, อุปกรณ์ ส่วนประกอบในคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ PreAssembly: Semi-Electronic

โครงสร้ างรายได้
แยกตามผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์

ดาเนินงานโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

2563
รายได้

IC ASSEMBLY

HS–AYT, HM–JX &
PMS
PCBA
HM–LPN, HM–JX&
HMC
MICRODISPLAY HTI
รวม

100%

2562
%

7,295

38

100%

11,305

59

100%

683
4
19,283 100

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

2561
%

7,573

37

11,973

59

838
4
20,384 100

รายได้
8,649

%
39

12,575

56

1,040
5
22,264 100

HS-AYT: บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
HTI: บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
PMS: บริ ษทั เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จากัด
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ ประเภทแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly
การประกอบ PCBA เป็ นการประกอบ IC และ ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่น ๆ ลงบน PCB ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นฐาน
สาหรับยึดชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ต่าง ๆ การประกอบต้องการความละเอียดแม่นยาสู งในการจับวาง IC และชิ้ นส่ วน
อิเล็คทรอนิ กส์อื่น ๆ ลงบน PCB เนื่ องจากชิ้นส่ วนมีขนาดเล็กมาก ๆ ซึ่ งฮานาได้ลงทุนซื้ อเครื่ องจักรที่ทนั สมัยเพื่อทา
การผลิตตามที่ลกู ค้าต้องการ และติดตั้งระบบให้มีความผิดพลาดเท่ากับศูนย์
ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลาพูนในประเทศไทยและเจียซิ งในประเทศจีนทาการผลิต โรงงานจากทั้ง
สองประเทศมีที่ต้ งั ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการส่ งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี้ฮานา ยังทาการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB-Chip on Board
การประกอบ COB เป็ นการประกอบ DIE (ชิ้นวงจรไฟฟ้ า) ลงบน PCB โดยตรง โดยไม่ตอ้ งนา DIE มาทาเป็ น
Package ก่อน ซึ่ งทาให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิธีการนี้ จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผงวงจรไฟฟ้ า
น้อยชิ้น เช่น เครื่ องใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าอุปโภคบริ โภคบางชนิ ด อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และเครื่ องมือทางการ
แพทย์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB และ PCBA จะถูกใช้เป็ นชิ้นส่ วนในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
อิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น
 แผงวงจรที่ ใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ Notebook
 แผงวงจรสาหรับอุปกรณ์ช่วยฟั งสาหรับบุคคลที่มีปัญหาการได้ยิน
 วงจรเพิ่มหน่วยความจาในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
ข) ผลิตภัณฑ์ Wireless Radio Frequency
ผลิตภัณฑ์ Wireless Radio Frequency เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ ใช้ความถี่ สูง การประกอบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการความละเอียด
ในการประกอบวงจรเป็ นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็ นชิ้นส่ วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง
อุปกรณ์ High Frequency ได้แก่ ตัวรั บและส่ งสัญญาณคลื่ นไมโครเวฟ และมิ ลิมิเ ตอร์ เ วฟของอุปกรณ์
โทรคมนาคม ใช้สาหรับสถานีรับส่ งสัญญาณของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ


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



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

ง) ผลิตภัณฑ์ Electic Part สาหรับ Interface Device
ผลิตภัณฑ์ Electic Part สาหรับ Interface Device เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคาสั่งระหว่างผูใ้ ช้
อุป กรณ์ กับอิ เ ล็ค ทรอนิ กส์ (เช่ น คอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ คคล คอมพิ วเตอร์ แบบพกพา อุ ปกรณ์ เ ครื่ องเสี ย งแบบพกพา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์เกี่ ยวกับความปลอดภัย) โดยผูใ้ ช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคาสัง่ ผ่าน
ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แป้ นคียบ์ อร์ด เช่นเลือกข้อมูล เลื่อนตาแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรื อค่าต่าง ๆ
โรงงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ก) การประกอบ COB - Chip on Board และ CIB (Chip-in-Board)
COB เป็ นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ดว้ ยการนา DIE หรื อไมโครชิ ปติดบนแผงวงจรและ
ทาการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ าโดยตรง แทนที่จะประกอบตามแบบเดิมหรื อที่เป็ นแบบ IC อิสระ ซึ่ งมีขอ้ ได้เปรี ยบคือ
ส่ วนประกอบ DIE จะมีราคาต่ากว่าเมื่อเทียบกับการประกอบ IC โดยวิธีในการประกอบค่อนข้างคล้ายกับการประกอบ
IC ทัว่ ๆ ไป ซึ่ งมีเพียงความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือใช้แผงวงจรพิมพ์เป็ นวัสดุประกอบงาน แทนที่การใช้เฟรมตะกัว่
ซึ่ งเหมาะสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็คทรอนิ กส์ของหน่วยประมวลผลกลาง เช่ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟต์แวร์ แผงวงจรในคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เป็ นต้น นอกจากการประกอบไม
โครชิ ปติดบนแผงวงจรแล้ว อุปกรณ์ Flexible Circuit Board ซึ่ งเป็ นแผงวงจรพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นได้นามาใช้ในการ
ประกอบด้วย สาหรั บผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ที่บางและยืดหยุ่น อย่างเช่ น อุปกรณ์การ์ ด RF อุปกรณ์การ์ ด BLE
อุปกรณ์ Tag ฉลากป้ าย อุปกรณ์เครื่ องช่วยฟัง ฯลฯ
กระบวนการ Chip-in-Board มีเทคโนโลยีเดียวกับข้างบน แต่สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาเป็ นสิ่ งสาคัญ DIE
นั้นจะถูกติดตั้งที่พ้ืนผิวด้านล่างระดับพื้นผิว
ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)
อุปกรณ์ คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย ที่ สร้างคลื่ นความถี่ระดับต่ า ความถี่ ระดับสู ง และ ความถี่สูงยิ่ง (Ultra
High Frequency - UHF) เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ ใช้อุปกรณ์ชิ้นส่ วนไฟฟ้ าราคาสู งสาหรับคลื่นความถี่วิทยุในการ
เชื่ อมต่อหรื อสื่ อสารกัน ที่ สามารถใช้ช่วงคลื่นตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรจนถึงไมโครเวฟ เช่ นอุปกรณ์หลักสาหรับสถานี
เครื อข่าย โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์ที่ใช้พลังงานน้อยอย่างอุปกรณ์ Bluetooth ที่
ประหยัดพลังงาน (BLE) เพื่อทาให้สามารถส่ งและรับสัญญาณสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเวลาอันสั้น
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ค) อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ
 เครื่ องควบคุมแรงดันอากาศและอุณหภูมิเป็ นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์สาหรับควบคุมความกดอากาศของ
ระบบเบรค ระบบถุงลมนิ รภัยของรถยนต์ อุปกรณ์ Air Flow อุปกรณ์วดั ผลทางการแพทย์ เครื่ องวัดค่า
ฝุ่ น และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์สาหรับการวัด และควบคุม อุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่น ๆ
(สาหรับน้ าและก๊าซ)
 อุปกรณ์ Fiber Optic เป็ นอุปกรณ์เชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และใยแก้วนาแสงที่ ส่งและรับ
สัญญาณไฟจากใยแก้วนาแสงและส่ งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ั อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิ กส์ อื่น ๆ เช่ น
 Wireless Sensor เป็ นอุป กรณ์ ก ารส่ ง และรั บสัญญาณไฟที่ ใ ช้ก บ
Optical Mouse เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์รับสัญญาณ Router อุปกรณ์
ควบคุมรี โมทสาหรับ Drone และ อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เป็ นต้น
 Smart Card เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสื่ อสารโทรคมนาคม บันเทิ ง การควบคุมเครื่ อง และ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าอื่น ๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรี ยน ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ์ LED และแผงไฟ LED สาหรับให้แสงสว่างด้านหลังของรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร
ซึ่ งให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหลอดไฟธรรมดา และหลอด Backlight
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่ องช่วยฟั ง เครื่ องมือการทดสอบการตั้งครรภ์ และอุปกรณ์วด
ั ปริ มาณรังสี
สะสมที่ได้รับ (Dosimeter)
 อุปกรณ์ Card Reader และอุปกรณ์ Embedded Module สาหรับระบบควบคุมประตูเข้า -ออกสาหรับที่
พัก สานักงาน ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
 อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้พลังงานต่า สาหรับการดูแลเด็ก โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ด-ปิ ด
ประตู อุปกรณ์ Router อุปกรณ์สาหรับขยายสัญญาณ อุปกรณ์ Card Reader อุปกรณ์ Programmable
card อุปกรณ์ Audio/Acoustic Device เป็ นต้น
 อุปกรณ์ System In Module หรื อ System On Chip เป็ นอุปกรณ์ โมดูลขนาดกะทัดรัดพิเศษนาเสนอ
ระบบประมวลผลที่ เปี่ ยมไปด้วยประสิ ทธิ ภาพที่หลากหลายสาหรับแอพพลิเคชัน่ Internet of Thing
(IoT) สาหรับแพลตฟอร์มกล้องมืออาชีพ จอแสดงผล Multi-display จอการประชุมทางวิดีโอและ / หรื อ
ผลิตภัณฑ์โดรน/หุ่ นยนต์ AI ขั้นสู ง มีระบบการประมวลผลพิเศษสาหรับในการประมวลผลระบบ AI
Engine, ISP, GPU และ DSP
ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board
อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คื อการประกอบ IC หรื อส่ วนอื่นของชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่น ๆ ลงบน
แผงวงจรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag และอุปกรณ์ที่ใช้ความละเอียดในการอ่านค่าที่ไม่
สู งนักซึ่ งจะปรั บให้เหมาะสมกับการใช้ในงานเพื่ อการพาณิ ชย์ การจัดการระบบสิ นค้าคงคลังและการขายซึ่ งจะถูก
แทนที่ระบบบาร์โค้ดแบบเก่า ใช้ในงานจราจร การขนส่ ง การระบุตวั บุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร
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จ) อุปกรณ์ Interface Device
อุปกรณ์ Interface Device เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับผูใ้ ช้เพื่อสื่ อสารกับเครื่ องใช้ระบบอิเล็คทรอนิ กส์ของตนเช่น
คอมพิ วเตอร์ ส่วนบุ คคล (PC) แล็ปท็อป มิ นิสเตอริ โอ อุปกรณ์ เครื่ องแม่ข่าย (Server) โทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์
อุตสาหกรรมผ่านทางการสัมผัสหรื อเปิ ดเครื่ องใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สายเชื่ อมต่อ อุปกรณ์ RF Wireless หรื อ
อุปกรณ์ BLE Protocol
ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)
คอยล์จะถูกใช้เป็ นชิ้ นส่ วนหลักในอุปกรณ์ไร้สาย และโทรคมนาคม อย่างเช่ น สมาร์ ทการ์ ด (Smart Card)
การ์ด RFID อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ฯลฯ
ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)
SMT เป็ นวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็คทรอนิ กส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้
โดยตรง หรื ออุปกรณ์ Flexible Printed Circuit Boards (FPC) โดยใช้สาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุป กรณ์เครื่ องมือวัด
ต่าง ๆ และเครื่ องมือทางการแพทย์
2. ผลิตและทดสอบการทางานของแผงวงจรไฟฟ้ า (IC Assembly)
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ าโดยมีโรงงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและ
โรงงานที่ เมื องเจี ยซิ งเป็ นฐานการผลิ ต โดยผลิ ตภัณฑ์ IC ถูกนาไปใช้เป็ นชิ้ นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิกส์สาหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยร้อยละ 30 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 18 ใช้ใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ร้อยละ 5 ใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) และ
ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมสาหรับการผลิตสิ นค้าในกลุ่มสิ นค้าอุปโภค (Consumer Products)
นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยาได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายประเภท เช่น
ก) ผลิตภัณฑ์ IC (IC Assembly)
IC คือส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย Chip IC (วงจรรวม) ที่ประกอบเป็ นแพ็คเกจ IC
เพื่อสาหรับประกอบกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ
Optical Sensors and Modules

ใช้ในอุปกรณ์หลายชนิดรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
ระบบการขายปลีกแบบอัตโนมัติ
Leadless packages
ใช้ ส าหรั บ อุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อุ ป กรณ์ Tablet อุ ป กรณ์
QFN, DFN, Multi row/Routable Industrial/Power อุปกรณ์ Electric Appliance และ Play Station
QFN, MCM on QFN
Leaded packages
ใช้สาหรั บอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิ วเตอร์ Notebook
VSOP, MSOP, SOIC, SOT, SC70, อุปกรณ์ Tablet เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรื อน อุปกรณ์
SOT5x3, SOT9x3, SOD723
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่
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Laminate Packages
SIP, MEM, LGA
Smart Card Module

ใช้สาหรั บโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรู ป Digital เครื่ องเล่น DVD
และอุปกรณ์ Power Management
ใช้สาหรับ การ์ ด RFID บัตรเครดิ ต บัตรเพื่อรักษาความปลอดภัย
และป้ ายฉลากสิ นค้า
Power Packages
ใช้สาหรับเครื่ องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ Motor Driver อุปกรณ์
Flip-chip, Cu-Clip, Soft solder, UPS และอุปกรณ์ Power Management
Heavy Al wire
ข) การประกอบ DC-DC Converter
DC-DC Converter เป็ น IC ประเภทหนึ่ งใช้สาหรับขยายแรงดันไฟฟ้ ากาลังต่า ประกอบอยู่ในแผงวงจร
ไฟฟ้ า (PCBA) ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทวั่ ไป เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์
ค) การประกอบ OPTO Couplers
เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ในผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งานที่ หลากหลายในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบริ โภค การสื่ อสาร และตลาดยานยนต์
ง) การประกอบ RF, Microwave, Millimeterwave และ Optical
RF, Microwave, Millimeterwave และ Optical คื อผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ ซ่ ึ งนาไปใช้ในอุปกรณ์
ดาวเทียม เรดาร์ ระบบ network ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย อุปกรณ์ยานยนต์ ระบบอุตสาหกรรม การแพทย์ และอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ
จ) การจาหน่าย Die
ธุ รกิจนี้ เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบงาน Wafer, Back Grind, Wafer Dicing และตรวจสอบ
Die บริ ษทั ให้บริ การ Saw Dice โดยทาการบรรจุ Waffle ในถาดชิปป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์
สาหรับหน่วยการผลิตที่เมืองเจียซิ งได้ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรู ปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้
ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน
QFN/DFN/LGA Packages
Flip Chip Package
SC, SOT, TSOT, MSOP

ใช้ ส าหรั บ อุ ป กรณ์ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน อุ ป กรณ์ Tablet
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
ใช้สาหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ใช้ ส าหรั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ กล้อ งถ่ า ยรู ปดิ จิ ต อล และอุ ป กรณ์
อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Device)
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ข) ผลิตภัณฑ์ IGBT Power Modules และ Power Discretes
ใช้สาหรับอุตสาหกรรมสาหรับอุปกรณ์ Welding Machine, อุปกรณ์ PV Inverter ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้ า และ
อุปกรณ์ ยานต์ยนต์แบบ Hybrid และเครื่ องกังหันลม
ค) ผลิตภัณฑ์ WLCSP
อุปกรณ์ชิปแบบเวเฟอร์ซ่ ึงเป็ นแพคเกจใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและมีขนาด
เล็กลง ฮานา เจียซิ ง ให้บริ การผลิตแบบครบวงจรสาหรับการผลิตชิปแบบเวเฟอร์ ชิปมือถือแบบพกพา อุปกรณ์เซิ ร์ฟเวอร์ และ
อุปกรณ์ยานยนต์

ง) ผลิตภัณฑ์ LED สาหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์
นักออกแบบระบบไฟสามารถนาผลิตภัณฑ์น้ ีที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างเพื่อที่จะนาไป
ปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรี ยบของหลอดไฟ LED ชนิ ดนี้ คือ
เลนส์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ มี ความทนทาน ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่ งทาให้นักออกแบบสามารถออกแบบ
สาหรั บไฟในรถยนต์ เช่ นไฟสู ง-ต่ า ไฟเบรค ไฟให้สัญญาณ และไฟตาแหน่ งต่าง ๆ โมดูล LED ที่ มีพลังงานสู งใช้
สาหรับแหล่งกาเนิดแสงสาหรับจอโปรเจ็กเตอร์ ทีวี screenless และจอแสดงผลแบบ Heads-up
3. ผลิตภัณฑ์ ประเภท MICRODISPLAY
Microdisplay เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสู ง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรื อ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่ งใช้เป็ น
ชิ้ นส่ วนประกอบผลิ ตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่ น Multimedia Projector โทรทัศน์ระบบฉายภาพจากด้านหลัง (RearProjection Television) อุปกรณ์เลนส์ปรับค่า (Adaptive Optics) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมสื่ อสาร
Radio Frequency Identification Device (RFID) คืออุปกรณ์แสดงตาแหน่ง หรื อแสดงตน (ระบุลกั ษณะ) ด้วย
การอ่านรหัสคลื่นวิทยุ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการรับส่ งข้อมูลอย่างรวดเร็ วและแบบไร้สาย (Wireless Mode) โดย
โรงงานฮานา เทคโนโลยีเป็ นผูผ้ ลิตป้ ายฉลากที่ไม่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ เป็ นแหล่งพลังงานในการทางาน (Passive Tag) ที่
เมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยป้ ายฉลากประเภทนี้ สามารถอ่านโดยเครื่ องอ่าน ที่มีการบันทึก
ข้อมูลของวัตถุที่ตอ้ งการการระบุ ตวั การรั กษาความปลอดภัย และประวัติขอ้ มูลอื่น ๆ ที่ ตอ้ งการ ซึ่ งสามารถทาการ
แก้ไขได้ (Write Mode) โดยเครื่ องอ่าน RFID โครงสร้างภายใน RFID Tag ประกอบด้วย IC ทาหน้าที่เก็บข้อมูลวัตถุใน
รู ปสัญญาณดิจิตอล และเสาอากาศ (Antenna) ทาหน้าที่เป็ นตัวรับและสะท้อนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่ อง
อ่านพร้อมทั้งข้อมูลของวัตถุภายในชิ ปโดยการพิมพ์หรื อฝังลงบนแผ่น Plastic web เพื่อให้สามารถดาเนิ นการผลิตแบบ flip
chip ด้วยความเร็ วสูง
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การนาเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบนั ได้แก่
ระบบลานจอดรถ
ติดไมโครชิปให้สุนขั /ปศุสตั ว์ เพื่อป้ องกันโรคระบาด
ของสัตว์
ใช้ติดเสื้ อผ้า เพื่อป้ องกันการลักขโมยสิ นค้าในร้าน
บัตรชมภาพยนตร์
การป้ องกันสิ นค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)








อุปกรณ์กนั ขโมยสาหรับกุญแจรถยนต์
M-Commerce ใช้ผา่ นมือถือแทนการใช้บตั ร
เครดิต
ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
การขนส่ ง (Logistics)
Tire Tag ป้ ายฉลากติดยางรถยนต์

สาหรับโรงงานจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา (บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (กัมพูชา) จากัด) ทาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ก) อุปกรณ์ Secure Reader Box Build Assembly
ผลิ ตภัณ ฑ์ส มาร์ ท การ์ ด ใช้สาหรั บการสื่ อสารโทรคมนาคม ความบันเทิ ง อุปกรณ์ รี โ มทส าหรั บ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า บัตรพนักงาน บัตรนักศึกษา ฯลฯ
1. เครื่ องอ่าน RFID (อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุ)
เครื่ องอ่ านบัตร RFID แบบไร้ สัมผัส สาหรั บระบบควบคุ มประตูเข้า -ออกสาหรั บที่ พกั ส านักงาน
ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
2. เครื่ องอ่านสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader)
อุปกรณ์ Module อ่านสมาร์ ทการ์ ดส าหรั บผูใ้ ช้เพื่ อสื่ อสารกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ของตน เช่ น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป หรื ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ข) อุปกรณ์ชุดสายเคเบิ้ล (Cable Harness)
อุปกรณ์ ชุ ด สายเคเบิ้ ลสาหรั บอุปกรณ์ Secure Reader Box Build อุปกรณ์ โ ทรคมนาคม อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ยานยนต์
ค) อุปกรณ์ USB Token Security
อุปกรณ์สาหรับใช้ในการแสดงตน (Authentication) เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบข้อมูล online
ง) อุปกรณ์ Ultra Switch
อุปกรณ์ สวิตช์ RF/Microwave ที่ ใช้ในแอปพลิ เคชั่นสาหรับการจัดเส้นทางของสัญญาณที่ หลากหลาย
สาหรับระบบการทดสอบและการวัด
ฉ) อุปกรณ์รีโมทคอนโทรล
อุปกรณ์รีโมทคอนโทรล สาหรับกล่องควบคุมเคเบิลทีวี และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
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กลุ่มธุรกิจของบริษทั ย่ อย
บริษทั โอแมค เซลส์ จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดตั้งอยูท่ ี่ฮ่องกง เพื่อดาเนินงานด้านการจัดซื้ อ
บริษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน ต่อมาเปลี่ยนที่อยูเ่ ป็ นที่มาเก๊า ประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเวสท์ เมนท์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย
บริษทั ฮานา มาเก๊ า คอมเมอร์ เชียล ออฟชอร์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริ การ
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริ ติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย และให้บริ การ
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย และให้บริ การ
บริษทั เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย ให้บริ การ และการวิจยั และพัฒนา
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. เพือ่ ส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

1328(2)/2548
ผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์
(PCBA),
RFID TAG
Reader

2138(2)/2550
ผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์
(PCBA)

1887(1)/2552
ผลิต
Semiconductor
เช่น Wireless
Sensor

3. สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้
8 ปี
8 ปี
8 ปี
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับ
(สิ้ นสุ ดแล้ว)
(สิ้ นสุ ดแล้ว)
(สิ้ นสุ ดแล้ว)
ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการ
(ยกเว้นภาษีตาม (ยกเว้นภาษีตาม (ยกเว้นภาษีตาม
ส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
จานวนเงินลงทุน) จานวนเงิน จานวนเงินลงทุน)
คานวณเพื่อเสี ยภาษี
ลงทุน)
3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่
5 ปี
5 ปี
5 ปี
ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตรา
ปกตินบั จากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3.4 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสอง
10 ปี
10 ปี
10 ปี
เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

24 มีนาคม
2549

3 ธันวาคม
2550

2 ธันวาคม
2552
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บริษทั ฯ
1234(1)/2555 2620(1)/2555 2199(2)/2557 59-0178-0-00-1-0 60-1432-1-00-1-0 63-1072-1-00-1-0
ผลิต
ผลิต
ผลิตแผงวงจร ผลิตแผงวงจร ผลิตชิ้นส่ วน
ผลิต
Integrated
Electronic อิเล็กทรอนิ กส์ อิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับอุปกรณ์
Semiconductor
Circuit (IC) Control Unit
(PCBA)
(PCBA)
โทรคมนาคม
เช่น Integrated
และ Die
และ Wafer Die
Circuit
Testing
Test
8 ปี

8 ปี

8 ปี
8 ปี
6 ปี
6 ปี
(ยกเว้นภาษีตาม (ยกเว้นภาษีตาม (ยกเว้นภาษีตาม (ยกเว้นภาษีตาม
จานวนเงิน
จานวนเงิน จานวนเงินลงทุน) จานวนเงินลงทุน)
ลงทุน)
ลงทุน)

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

-

-

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

10 ปี

10 ปี

10 ปี

10 ปี

-

-

26 กุมภาพันธ์
2559

3 มกราคม
2557

3 เมษายน
2558

4 กุมภาพันธ์
2563

1 มกราคม
2561

ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
2. เพือ่ ส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

บริษทั ย่อย
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
1034(2)/2552
2371(1)/2553
2687(1)/2556 59-1374-1-00-1-0 60-0686-1-00-1-0 61-1275-1-00-1-0
ผลิต Wafer
ผลิต Integrated
ผลิต
ผลิต Integrated ผลิต Integrated ผลิต Integrated
Saw, Integrated
Circuit (IC)
Semiconductor
Circuit (IC)
Circuit (IC)
Circuit (IC)
Circuit (IC)
Wafer sawing,
และ Integrated
Wafer Grinding
Circuit Tested
และ Wafer
(IC Tested)
Testing

3. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

8 ปี
8 ปี
(ถึงวันที่
(ถึงวันที่
1 มกราคม 2564) 27 พฤศจิกายน
2565)
3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บ
5 ปี
5 ปี
ของอัตราปกตินบั จากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ได้รับ
ได้รับ
3.4 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วนั ที่เริ่ มมี
10 ปี
10 ปี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิ ตามบัตรส่ งเสริ ม
2 มกราคม
28 พฤศจิกายน
2556
2557
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8 ปี
(ถึงวันที่
2 มกราคม
2569)
5 ปี

6 ปี

6 ปี

6 ปี

-

-

-

ได้รับ
10 ปี

ได้รับ
-

ได้รับ
-

ได้รับ
-

3 มกราคม 2561

ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ

ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ

ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

(2) สิ ทธิอนื่
1. บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จากัด
 การขอคืนภาษีมลู ค่าเพิ่มร้อยละ 13 สาหรับการส่ งออกจากประเทศจีน
2. บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
 การขอยกเว้นอากรขาเข้าเต็มจานวนในการนาเข้าวัตถุดิบ เครื่ องจักร อุปกรณ์ในการผลิต
 การขอคืนเงินภาษีมลู ค่าเพิ่ม
 สิ ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร GSP และ TAA ลดหย่อนหรื อยกเว้นอากรขาเข้า ไปยังประเทศต่าง ๆ สาหรับ
การส่ งออกสิ นค้าจากประเทศกัมพูชา
(3) ข้ อจากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี 2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กลยุทธ์ ในการแข่ งขันทีส่ าคัญ
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
2563
จากความนิ ยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone กล้องถ่ายรู ปแบบดิจิตอล และอุปกรณ์ไฟฟ้ าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC
ขนาดเล็กจะเป็ นความต้องการหลัก ๆ ในอุตสาหรรม และหน่วยการผลิต IC ของฮานาอยู่ในตาแหน่ งที่ถูกต้อง ลูกค้า
ของฮานายังคงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ ฮานาจึ งสามารถทาธุ รกิ จได้อย่าง
มากมายโดยเฉพาะกับผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสี ยง
ในปี ที่ผา่ นมา ทัว่ โลกได้มีการรณรงค์เรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน ฮานาเองได้มุ่งเน้นแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานสู งซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การจัดการด้านพลังงาน นอกจากนี้ ฮานายังเน้นความสาคัญอย่างจริ งจังสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์แบบเวเฟอร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บ
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บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

สาหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็คทรอนิ กส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์
โดยมีอตั ราการเติบโตที่มนั่ คง นอกจากนี้ยงั เน้นให้ความสาคัญกับอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบภายในโทรศัพท์มือถือ
ที่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นในปี ต่อไปอย่างแน่นอนด้วย และปี นี้ ฮานาให้ความสาคัญกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
และอุปกรณ์ RF เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับเทคโนโลยี 5G ที่จะมาถึง
หน่วยการผลิตที่ จงั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่ งเสร็ จสิ้ นการก่อสร้างเมื่อกลางปี 2558 และกาลังดาเนิ นการผลิตใน
ขณะนี้ จะช่วยทาให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเรื่ องค่าจ้างแรงงาน และค้นหาส่ วนการผลิตใหม่ ๆ ในขณะนี้ เรากาลัง
อยู่ในระหว่างดาเนิ นการโครงการผลิตขนาดใหญ่ และกาลังเตรี ยมการผลิตงานในปริ มาณมาก (Mass Production) เรา
กาลังดาเนินการฝึ กอบรมทั้งทักษะทางเทคนิ ค และด้านการจัดการให้กบั พนักงานที่เกาะกงของเรา เพื่อรองรับการผลิต
จานวนมากตามเป้ าหมายที่วางไว้ และติดตั้งเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ๆ
ฮานามุ่งเน้นผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่ งมี วงจรผลิ ตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ ยืนยาว ซึ่ งช่ วยให้ฮานา
สามารถกาหนดแผนการธุรกิจที่ชดั เจนในระยะยาวได้
หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ลาพูน เมืองเจี ยซิ ง ประเทศจีน และจังหวัดเกาะกง
ประเทศกัมพูชา) ได้ใช้พ้ืนที่การผลิตเต็มหมดแล้ว ซึ่ งจะทาให้ฮานามีศกั ภาพในการผลิตมากขึ้นเพื่อมีธุรกิจเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เรากาลังดาเนิ นการใช้ระบบเครื่ องจักรในการผลิตมากขึ้นในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตของเราและ
เพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายข้อบกพร่ องเป็ นศูนย์
ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์
นโยบายของฮานาเน้นเรื่ องคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ 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 งออกไปยังเอเชี ย ซึ่ งส่ วนใหญ่
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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 การขยายหน่วยการผลิตของเราได้แสดงให้เห็นว่าฮานาอยู่ในตาแหน่งทางธุ รกิจที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ของเรา ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน
ส่ วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา อย่าง Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor และ ASE ฮานา
หลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้ นส่ วนผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครอิเล็คทรอนิ กส์ ขณะที่คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์สาเร็ จรู ป (Box Build Assembly) ในแวดวง
อุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบนั นี้ฮานาเป็ น 1 ใน 50 บริ ษทั รับจ้างผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ช้ นั นาของโลก
เมือ่ เปรียบเทียบกับคู่แข่ งของบริษทั
1. ฐานการผลิตของฮานาในประเทศไทย มีความได้เปรี ยบในด้านเทคโนโลยีที่เหนื อกว่าและมีระบบสาธารณูปโภคที่

ดีกว่าประเทศที่เน้นการใช้แรงงาน ค่าเงินบาทที่ แข็งค่าขึ้นในปี 2562 ได้เพิ่มแรงกดดันต่ออัตรากาไร อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์สงครามการค้ากับสหรัฐฯ ในประเทศจีน ส่ งผลให้มีการย้ายฐานธุรกิจบางส่ วนกลับมายังหน่วยการผลิต
ของฮานา ในประเทศไทย
2. ฮานาในประเทศจีน มีที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ที่แข่งขันได้ การบริ หารจัดการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลิต

จากบริ ษทั แม่ ทาให้บริ ษทั ฯ แตกต่างจากคู่แข่งท้องถิ่นรายอื่น ๆ
3. นอกจากนี้ ฮานายัง วางแผนที่ จ ะรั บ มื อ กับ ค่ า จ้า งแรงงานที่ สู ง ขึ้ น โรงงานผลิ ตของเราในประเทศกัมพูช าได้เ ริ่ ม

ดาเนิ นการผลิตเพื่อเอื้อประโยชน์จากการมีตน้ ทุนแรงงานที่ต่าลง รวมถึงสามารถรองรับธุรกิจนอกประเทศจีนได้อีก
ด้วย
4. ฮานาให้บริ การแบบครบวงจรทั้งการประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ IC และผลิตภัณฑ์ PCBA และมีฐานการผลิต

หลายแห่งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ
5. ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทัว่ โลก ฮานามีเงินสดสารองที่แข็งแกร่ งซึ่งอยูใ่ นฐานะที่มนั่ คง
6. ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่งสามารถเป็ นทางเลือกในการผลิต ถ้าหากที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

สถานภาพการแข่ งขันของบริษัท
ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้อง โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ประสพความสาเร็ จ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีความสามารถใน
การแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

20

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

แต่ละปี ฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถ
ในการผลิตที่สูงขึ้นและมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าลง เป็ นปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ ทวั่ โลกในปี 2563 เท่ากับ 439.0
พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2562 ที่ เท่ากับ 412.3 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายเซมิคอน
ดักเตอร์ ทวั่ โลกเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางในปี 2563 เนื่ องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ทา้ ทายซึ่ งเกิดจาก
การระบาดครั้งใหญ่และปัจจัยอื่น ๆ ในขณะที่ความต้องการสิ นค้าเซมิคอนดักเตอร์ ทวั่ โลกกาลังเพิ่มสู งขึ้น แต่ส่วนแบ่ง
การผลิตชิ ปทัว่ โลกที่ ทาในสหรัฐฯได้ลดลงจากร้อยละ 37 ในปี 2533 เป็ นร้อยละ 12 ในปี นี้ และความเหลื่อมล้ านั้นจะ
ทวีค วามรุ นแรงมากขึ้ น หากไม่ มีการดาเนิ นการของรั ฐบาลสหรั ฐฯ ในการยกระดับสนามแข่ งขันทั่วโลก รั ฐ บาล
จาเป็ นต้องให้ทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่สาหรับการผลิตชิ ปในประเทศและการลงทุนในการวิจยั ชิ ปเพื่อให้สหรัฐฯได้รับ
ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มเติมที่จาเป็ นเพื่อเสริ มสร้างเศรษฐกิจความมัน่ คงของ
ประเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของประเทศ
ตามภูมิภาคยอดขายในตลาดอเมริ กาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 ในปี 2563 ประเทศจีนยังคงเป็ นตลาดเซมิคอน
ดักเตอร์รายย่อยที่ใหญ่ที่สุดโดยมียอดขายรวม 151,700 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ในเอเชี ยแปซิ ฟิกและ
อื่น ๆ ทั้งหมดมียอดขายประจาปี เพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 5.3 ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 แต่ในยุโรปลดลง
ร้อยละ 6
กลุ่มผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์หลายกลุ่มโดดเด่นในปี 2563 ได้แก่ อุปกรณ์ Logic โดยมียอดขายเท่ากับ 117.5 พันล้าน
ดอลลาร์ ในปี 2563 และหน่ วยความจามียอดขายเท่ากับ 117.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ งเป็ นหมวดเซมิคอนดักเตอร์ ที่ใหญ่
ที่ สุดตามยอดขาย ยอดขายประจาปี ของอุปกรณ์ Logic เพิ่มขึ้ นร้อยละ 10.3 เมื่อเที ยบกับปี 2562 ในขณะที่ ยอดขาย
ผลิตภัณฑ์หน่วยความจาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 ได้แก่อุปกรณ์ NAND Flash เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 เป็ น 49.5 พันล้านดอลลาร์
ในปี 2563 ยอดขายอุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เป็ น 69.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563
* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association (www.semiconductors.org)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. การผลิต
บริ ษทั ฯ จะทาการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคาสั่งผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญใน
การให้บริ การปรับปรุ งแผงวงจรไฟฟ้ าอิเล็คทรอนิ กส์ก่อนการดาเนิ นการผลิตจริ งแก่ลูกค้า บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและ
จัดหาวิธีการในการผลิตที่ ดีที่สุดเพื่อ ต้นทุนที่ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านจานวนและคุณภาพ
ของการผลิต บริ ษทั ฯ ยังมีความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะ
ส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า บริ ษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิต หลัก ๆ 3 ประเภท ซึ่ งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่
ลูกค้าได้ครบถ้วน ดังนี้
1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็ นเทคโนโลยีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็ น
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การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาและอุปกรณ์อื่น ๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่ งมี
ประโยชน์ท้ งั ทางด้านการออกแบบและการผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์
บนแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid
Array) ด้วย และ Flip Chip การประกอบ chip ขนาดเล็กที่สุดลงบนแผ่นวงจร เช่นเดียวกับเทคโนโลยีข้ นั สู งชนิ ด
อื่น ๆ ของอุปกรณ์ SMD (Surface Mount Devices) ที่ประกอบอุปกรณ์แบบครบวงจรพร้อมเครื่ องตรวจสอบ
อัตโนมัติ (Automatic Optical Inspection - AOI)
2) เทคโนโลยีแบบ Through-hole เป็ นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ โดยการเสี ยบไปในช่องของ
แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ี นิ ยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องพื้นที่ โดยปกติ ชิ้นส่ วน
อิเล็คทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็ นชิ้นส่ วนที่มีราคาที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับ
ชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็ นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่ อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตวั ถัง
(Bare IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้จะเป็ นที่นิยมสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ จากัดในด้าน
พื้นที่ การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทาให้ตน้ ทุนการผลิ ตต่ ากว่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตวั ถังสาเร็ จแล้ว (Package IC) ซึ่ งจะเป็ น
ชิ้นส่ วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสู งกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนา
เพิ่มขบวนการเชื่ อมต่อด้วยลวดทองคากับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง จากเดิมที่เป็ นการเชื่ อมต่อด้วยลวดอลูมิเนี ยม
เพียงอย่างเดียว
กาลังการผลิต
กาลังการผลิตรวมปี 2563 มีดงั นี้
(หน่วย:ชิ้นต่อปี )
หน่ วยงาน

ปี 2563
กาลังการผลิต

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

ปี 2561

กาลังการผลิต

ปริมาณการ
ผลิตจริง

6,021,802,885 4,886,756,929
1,783,044,000 1,438,654,000

5,084,970,286
1,779,112,000

4,661,234,467 5,252,969,000 4,947,572,288
1,149,903,000 1,781,584,800 1,274,227,000

1,400,000,000 1,100,000,000
39,343,000
28,627,000
22,360,000
4,060,670

1,400,000,000
39,343,000
22,360,000

1,200,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000
27,378,000
57,252,000
43,703,000
18,157,601
36,360,000
29,660,000

150,700,000

ปริมาณการ
ผลิตจริง

ปี 2562

113,810,000

150,700,000
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151,000,000

ปริมาณการ
ผลิตจริง

104,550,000
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2. วัตถุดบิ และผู้จาหน่ ายวัตถุดบิ
ฮานามีท้ งั การสัง่ ซื้ อวัตถุดิบเอง และลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้ฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้
ฮานาจะไม่บนั ทึกเป็ นต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ สัดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบจากต่างประเทศและในประเทศสาหรับบริ ษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ตามลาดับ และสาหรับบริ ษทั ฮานา เซมิคอนดัก
เตอร์ (อยุธยา) จากัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ซื้ อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 100 โดยฮานานาเข้าวัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิตโดยนาเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจาหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่ งการซื้ อวัตถุดิบในประเทศ เป็ นการซื้ อ
ผ่านตัวแทนจาหน่าย ซึ่ งต้องนาเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ) ทั้งนี้ การซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
รวมโดยประมาณ 250 - 445 ราย ซึ่ งไม่มีผจู ้ าหน่ายรายใดที่ฮานาทาการจัดซื้ อวัตถุดิบเป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
ยอดการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบรวม
บริ ษทั ฯ มีการวางแผนในการสั่งซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งซื้ อของ
ลูกค้า ทั้งนี้วตั ถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่นวัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรื อทองคาเป็ นส่ วนประกอบ หรื อวัตถุดิบ
จาพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน บริ ษทั ฯ มีการจัดการหลายวิธีที่จะรับมือกับความ
ผันผวนของราคาของวัตถุดิบเหล่านั้น เช่นการหาวัตถุดิบอื่นทดแทน การวางแผนล่วงหน้า สาหรับการสั่งซื้ อ หรื อการ
เจรจากับซัพพลายเออร์และลูกค้า
นอกจากนี้ ฮานาจะมีข้ นั ตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนาวัตถุดิบไปประกอบเป็ น
ชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกาหนดระหว่างประเทศ
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 ายสารองหลาย ๆ แห่ ง และสร้าง
สั ม พัน ธภาพระยะยาวกับ ผู ้จ าหน่ า ย รวมทั้ง มี ก ารเจรจากับ ลู ก ค้า ในการหาวัต ถุ ดิ บ ทดแทน กรณี ว ัต ถุ ดิ บ ตาม
Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผูจ้ าหน่ ายรายอื่น หรื อยี่หอ้ อื่นซึ่ งมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคานึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485, IATF
16949, ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 และระบบจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001บ่งบอก
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ถึงคุ ณภาพขององค์กรและบริ การของเราที่ เห็ นถึงความใส่ ใจต่ อสิ่ งแวดล้อมที่ ทางบริ ษทั มี ต่อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ชุมชนโดยรอบและสังคม บริ ษทั ฯ ได้ทาการศึกษา การใช้พลังงานทางเลือก (Renewal Energy) เพื่อนามาใช้งานทดแทน
พลังงานไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคบางส่ วน เป้ าหมายหลักคื อการติ ดตั้งแผงพลังงานจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop) บริ ษทั ฯ ได้ทาการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์ Solar Rooftop ในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง
ฮานา สาขาลาพูน 1 และสาขาลาพูน 2 เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 999.945 kWp สามารถ
ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิ ลได้ 1,460,000 หน่วยต่อปี ต่อโรงงาน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ฮานา
ลาพูนสาขา 1 ลดได้เท่ากับ 1,072 Ton CO2e และฮานา ลาพูนสาขา 2 ลดได้เท่ากับ 1,073 Ton CO2e รวมเท่ากับ 2,145
Ton CO2e
เพื่ อเป็ นการสนับสนุ นพนักงานให้มีส่วนร่ วมในการปรั บปรุ งจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในองค์กรและพัฒนา
ความรู ้ความสามารถของพนักงานในองค์กร บริ ษทั ฯได้ส่งโครงการของพนักงานเข้าร่ วมประกวด Thailand Kaizen
Award 2020 ประเภท Service Kaizen ทีมฮานาจีสตาร์ นาเสนอโครงการลดค่าน้ าเสี ย (Biochemical Oxygen Demand BOD) ของน้ าทิ้งจากโรงอาหาร ได้รับรางวัล Silver Award
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มี การรั บนักศึ กษาฝึ กงานภายในบริ ษทั ฯ และมี ทีมที่ ปรึ กษาคณะอาจารย์จากภา ยนอก
องค์กรมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ มีการจัดทาโครงการ เรื่ องการประเมินเพื่อหาสาเหตุ ของ
ประสิ ท ธิ ภาพที่ ต่ า ของระบบบาบัด น้ า เสี ย ของโรงอาหาร และแนวทางการแก้ไ ขที่ บริ ษทั ฮานา สาขาลาพูน 1 ใน
โครงการ “Assessment for Causes of Canteen Wastewater Treatment System Low Efficiency and Rectification
Options for HANA LPN 1” เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของระบบบาบัดน้ าเสี ยโรงอาหารโดยเลือกศึกษา ค้นคว้า แก้ไข
ปั ญหาให้โรงงานลดการใช้น้ า ลดมลพิษแหล่งน้ า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดูแลควบคุมระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ โรง
อาหารให้กบั โรงงาน
จากการทาโครงการ สามารถลดอัตราการไหลเฉลี่ ยของน้ าเสี ยเข้าสู่ ระบบได้ร้อยละ 29 และช่ วยบริ ษทั ฯ
ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ าประปา และค่าบาบัดน้ าเสี ยในกับการนิ อุตสาหกรรมภาคเหนื อ ประมาณ 140,000 บาทต่อปี และ
สามารถลดมลพิษในแหล่งน้ าเสี ยได้ประมาณร้อยละ 10
โครงการฮานาไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร (HANA SAY NO TO FOAM) เพื่อจัดการและป้ องกันปั ญหาจากการใช้
โฟมในโรงอาหารของบริ ษทั ฯ โดยเริ่ มโครงการตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปั จจุบนั เพื่อปลูกฝั งจิ ตสานึ กให้บุคลากรภายใน
องค์กร ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ อาหาร เพื่อสุ ขภาพที่ ดี และเพื่ ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึ งสนับสนุ น
โครงการในหน่ วยงานภาครัฐ “ลาพูน NO FOAM” และยังมีการรณรงค์ให้พนักงานทุกคน ลดขยะพลาสติ ก ใส่ ใจ
สิ่ งแวดล้อมโดยหันมาใช้ ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้แก้วน้ าส่ วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติก หรื อขวดน้ าพลาสติก
นอกจากนี้ บริ ษทั มีการใช้น้ าและการรี ไซเคิ ลน้ า เช่ น บริ ษทั นาน้ าผ่านกระบวนการกรอง จากกระบวนการ
Saw และกระบวนการผลิตน้ า RO Concentrate เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั สามารถใช้น้ ารี ไซเคิลได้ร้อยละ 45 เฉลี่ยร้อยละ 50.5
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ของน้ าประปาที่จ่ายให้กบั โรงงาน 1 ในนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ และร้อยละ 65 เฉลี่ยร้อยละ 68.5 ของน้ าประปาที่
จ่ายให้กบั ฮานา ลาพูนสาขา 2 ที่สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ลาพูน
ฮานา ลาพูนสาขา 2 มีโครงการใช้น้ าหมุนเวียน/ใช้ซ้ า/นากลับมาใช้ใหม่ ได้ติดตั้งระบบ UF Filtration นาน้ ามา
ใช้ซ้ าประมาณ 350 ลบ.ม. ต่อวัน เริ่ มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563
โครงการลดปริ มาณการใช้ทรัพยากร บริ ษทั ฯ ได้ทาการติดตั้งระบบ Intelligent Flow Control (IFC) กับระบบ
จ่ายก๊าซไนโตรเจน ที่ ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ระบบจะทาการปรับแรงดันของก๊าซไนโตรเจนได้ + 1PSI
ส่ งผลให้สามารถลดแรงดันก๊าซที่จ่ายลง คิดเป็ นปริ มาณไนโตรเจนลดลงร้อยละ 5 และประหยัดปริ มาณก๊าซไนโตรเจน
ลงได้ปีละ 276,489 ลูกบาตรเมตร
โครงการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้ าหรื อลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน
อย่า งต่ อ เนื่ อ งในปี 2563 ได้มีโ ครงการอนุ รั กษ์พ ลังงาน 7โครงการ โดยมี ผ ลประหยัด พลังงานทั้งสิ้ น 1,087,934
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
บริ ษ ัทฯ ได้เ ข้า ร่ ว มกับ กระทรวงอุ ต สาหกรรม โครงการพัฒ นาต้น แบบระบบการผลิ ต ที่ เ หมาะสมด้ว ย
นวัตกรรมและ IOT เป้ าหมายในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต ตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้ องต้นภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Energy Audit) & รายงานการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Preliminary Report) และ คาปรึ กษาแนะนาจาก
ทีมผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งโรงงานจะสามารถทราบข้อมูลค่าต่าง ๆ ที่ทาการตรวจวัดแบบ Real time
บริ ษทั ฯ ได้รับการตรวจรับรองโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกากับโรงงานระดับ
“ดีเด่น” หรื อโครงการ “ธงขาวดาวเขียว” จากการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อและชุมชนโดยรอบ สนับสนุนให้โรงงานนาหลัก ธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการดาเนิ นงานอย่างเป็ นรู ปแบบ อีกทั้งเพื่อเป็ นการ
เสริ มสร้างความเข้าใจและความไว้ใจของชุมชนที่มีต่อการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงงานในนิ คมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และก่อเกิดความร่ วมมืออันจะนาไปสู่การอยูร่ ่ วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
บริ ษทั ฯ ได้เข้า ร่ วมโครงการสนับสนุ นการด าเนิ นงานพัฒนาเมื องอุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวชร่ วมกับการนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนื อสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ
จากระดับ Eco-Champion เป็ น Eco-Excellence โดยอาศัยความร่ วมมือ การพึ่งพาซึ่ งกันและกัน และการสร้างเครื อข่าย
การทางานร่ วมกันของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐ และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่ วมกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองว่าเป็ น โรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ (ECO FACTORY) ของการนิ คม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งเป้ าส่ งเสริ มให้โรงงานมีการประเมินสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
(Environment Management System) จากกิจกรรมโดยตลอดวัฎจักรชี วิต (Life cycle perspective) มุ่งสู่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable development) บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient economy) บนพื้นฐานของการรักษาสมดุล
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ของการเจริ ญเติมโตด้านสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตในขณะที่มีการใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ ้ม ค่ า ก่ อให้เ กิ ด ผลผลิ ต สี เ ขี ย วมากที่ สุ ด ตลอดจนเป็ นที่ ย อมรั บของชุ ม ชนท าให้ส ามารถยกระดับ คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยหลักความร่ วมมือเกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปด้าน RoHS
วัตถุอนั ตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหน่วยงาน มีการควบคุมสารอันตรายและกระบวนการผลิตให้เป็ นผลิตภัณฑ์
สี เขี ยวที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีการแบ่งแยกสายการผลิตระหว่าง Green Product และ Non Green Product
รวมทั้งการเลือกใช้ และควบคุมวัตถุดิบในการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการไม่นาเข้าสารอันตรายหรื อสาร
ต้องห้าม บริ ษทั ฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: ISO 45001 ที่มีเป้ าหมาย
เพื่อลดและควบคุมความเสี่ ยงอันตรายของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของธุ รกิจให้
เกิดความปลอดภัย ลดปัญหาสิ่ งแวดล้อมในองค์กรและสังคมโดยรวม
บริ ษัท ฯ ได้รั บ รางวัล สถานประกอบการกิ จ การต้น แบบดี เ ด่ น ด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับทอง) จากระทรวงแรงงาน
การควบคุมผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
การดาเนิ นการต่าง ๆ เพื่อควบคุ มผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมได้รับการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง และการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคน ทาให้มีการนานโยบายและมาตรการไปปฏิบตั ิในทุกระดับขององค์กร
บริ ษทั ฯ เองได้รับผลประโยชน์อ ย่างมากมายจากการบริ หารจัด การสิ่ งแวดล้อมมากว่า 20 ปี เราสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้กว่าสองร้ อยล้านบาท มี ปริ มาณผลผลิ ตเพิ่ มมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนิ นกิ จการที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อม อันจะส่ งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และชุมชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างเศรษฐกิจ
สี เขียว ซึ่ งจะทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสี เขียวของประเทศ (Green GDP) มีมลู ค่าสูงขึ้นด้วย
การดาเนินการเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและยัง่ ยืน อาทิ การแสดงความมุ่งมัน่ และให้ความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ พัฒ นาองค์ก รสู่ ม าตรฐานอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว โดยมุ่ ง เน้น กิ จ กรรมและการจัด ท าระบบการจัด การ
สิ่ งแวดล้อมส่ งผลให้โรงงานที่จงั หวัดลาพูนได้รับประกาศนียบัตรการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียวระดับ 4 “วัฒนธรรมสี
เขียว” (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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คุณภาพและมาตรฐาน
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ด้า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มและการปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนได้รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากลจากสถาบันต่าง ๆ ที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบ
บริ หารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
หน่วยการผลิตลาพูนแห่งที่ 1
ปี 2538
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
ปี 2541
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:1996 โดย SGS
ปี 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย SGS
ปี 2545
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 โดย SGS
ปี 2547
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001: 2004 โดย SGS
ปี 2548
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001:2007 โดย SGS
ปี 2548
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 โดย SGS
ปี 2550
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ISO 13485:2003 โดย SGS
ปี 2551
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
ปี 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 โดย SGS
ปี 2559
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 (Revision) โดย SGS
ปี 2559
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 (Edition 3) โดย SGS
ปี 2559
ได้รั บการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพอุต สาหกรรมเครื่ อ งมื อแพทย์ ISO 13485:2003/EN ISO
13845:2012 โดย SGS
ปี 2560
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดย SGS
ปี 2560
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001:2007 (Revision) โดย SGS
ปี 2560
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 (Revision) โดย SGS
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (Revision) โดย SGS
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานด้านคุณภาพสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF
16949:2016 (Superseded ISO/TS 16949) โดย SGS
ปี 2562
ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ISO 13485:2016 (Revision) โดย SGS
ปี 2562
ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานอาชี วอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 (Superseded
OHSAS/TIS 18001) โดย SGS
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ปี 2562

ได้รับการรับรองมาตรฐาน US FDA 21 CFR Part 820 (Registration no. 3005321947) Class I & II
(US FDA - การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด 21 CFR Part 820 ระเบียบระบบคุณภาพขององค์การอาหาร
และยาแห่งสหรัฐอเมริ กา)

หน่วยการผลิตลาพูนแห่งที่ 2 (สาขาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน)
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย SGS
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย SGS
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
18001:2007 โดย SGS
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 โดย SGS
ปี 2560
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 (Revision) โดย SGS
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Revision) โดย SGS
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
/ TIS 18001 : 2554 โดย SGS
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานด้านคุณภาพสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF
16949:2016 โดย SGS
ปี 2562
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Revision) โดย SGS
ปี 2562
ได้รับการรั บรองมาตรฐานอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 (Superseded
OHSAS/TIS 18001) โดย SGS
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
ปี 2538
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
ปี 2539
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000:1995โดย SGS
ปี 2542
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย BVQI
ปี 2546
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 โดย SGS
ปี 2546
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย SGS
ปี 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
ปี 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย BVQI
ปี 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 โดย SGS
ปี 2556
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
18001:2007 โดย BVQI
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 (Revision) โดย SGS
ปี 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 (Edition 3) โดย SGS
ปี 2559
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 (Revision) โดย BVQI
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ปี 2559
ปี 2561
ปี 2561
ปี 2561
ปี 2561
ปี 2561
ปี 2562

ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
18001:2007 (Revision) โดย BVQI
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย SGS
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานด้านคุณภาพสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF
16949:2016 (Edition 1) โดย SGS
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดย BVQI
ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมไฟฟ้ าสถิตย์ ANSI/ESD S20.20:2014โดย SGS
ได้จดทะเบียนกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นผูป้ ระกอบการที่อยูภ่ ายใต้ระเบียบว่าด้วย
การลักลอบค้าอาวุธระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms Regulations - ITAR)
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISO/IEC
27001:2013 โดย BVQI

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จากัด
ปี 2553
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย BVQI
ปี 2554
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS 16949:2009 โดย BVQI
ปี 2554
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ISO 13485:2003 โดย DNV
ปี 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย DNV-GL
ปี 2555
ได้รับการรับรองมาตฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
18001:2007 โดย DNV-GL
ปี 2556
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริ หารจัดการสารต้องห้าม IECQ QC 08000: 2012 โดย SGS-CSTC
ปี 2557
ได้รับรางวัล SONY Green Partner จากบริ ษทั Texas Instruments Japan Limited
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย BVQI
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานด้านคุณภาพสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF
16949:2016 โดย BVQI
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดย DNV-GL
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS
18001:2007 โดย DNV-GL
ปี 2562
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ISO 13485:2016 โดย DNV
ปี 2563
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริ หารจัดการกระบวนการผลิตสิ นค้าปลอดสารอันตรายสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ IECQ QC 080000:2017 โดย SGS-CSTC
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
ปี 2544
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย Perry Johnson Registrars Inc.
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ปี 2546
ปี 2553
ปี 2557

ปี 2561

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย Perry Johnson Registrars Inc.
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย Perry Johnson Registrars Inc.
ได้จดทะเบียนกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นผูป้ ระกอบการที่อยู่ภายใต้ขอ้ บังคับใน
การควบคุมทางการค้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่ งออก (The Arms Exports Control Act AECA) และระเบี ยบว่าด้วยการลักลอบค้าอาวุธระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms
Regulations - ITAR)
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย Perry Johnson Registrars Inc.

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด
ปี 2559
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย AFNOR
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย AFNOR
ปี 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานด้านคุณภาพสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF
16949:2016 โดย AFNOR
ปี 2562
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย NQA
ปี 2562
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมการสื่ อสารโทรคมนาคม
โดย WIT-BELL
ปี 2563
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย NQA
ปี 2563
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริ หารงานคุณภาพและการวัดผลด้านคุณภาพ TL 9000:2016 โดย
WIT-BELL
การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่ งแวดล้อม ที่กาหนดโดยกระทรวง
แรงงานและสวัสดิ การสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และกฎหมาย
ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยของพนักงาน ผูเ้ ข้ามาติอต่อหรื อดาเนิ นธุ รกิจกับ
บริ ษ ัท ฯ โดยให้มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มน้อ ยที่ สุ ด บริ ษ ัท ฯ มี แ ผนงานการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มและเราได้รั บ
มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเราจะมุ่งมัน่ ในการพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ที่ผ่านมาทาง
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการหลายอย่างในการเปลี่ยนมาใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าในโครงการประหยัด
พลังงาน และลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้ า ระบบบาบัดน้ าเสี ย และระบบก๊าซ
จากนโยบายสิ่ งแวดล้อมและการให้ความสาคัญกับปั ญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามเพื่อจะช่วย
ลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการ “ลด การใช้ การใช้ซ้ า และการนากลับมาใช้ใหม่” ซึ่ งเรายังคง
ดาเนิ นงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทางานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งส่ วนสานักงานและส่ วนการผลิตโดยทา
การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เช่ น ปรับอุณหภูมิของระบบปรั บอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้ าใน
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ช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้ าในอัตราสูงสุ ด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนาน้ าที่ใช้แล้ว
นากลับไปใช้ใหม่
บริ ษทั ฯได้มีการปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณภาพของผลิตภัณท์ ลดของเสี ยจากการผลิต ลด
ขยะจากกระบวนการผลิ ต เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต และการควบคุ มกระบวนการผลิ ต และลดการใช้ทรั พยากร
พลังงาน โดยอาศัยวงล้อปรับปรุ งคุณภาพ PDCA ได้แก่ Plan Do Check Action
การดาเนินการของบริษทั ฯ เพือ่ ลดผลกระทบและผลการปฏิบัตจิ ริงเมือ่ เทียบกับอัตราสู งสุ ดที่กฎหมายกาหนด
บริ ษัท ฯ ได้ป ฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดเงื่อนไขที่ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบตั ิเป็ นพิเศษไว้ ดังนี้
1.

ต้องมี และใช้ระบบกาจัดน้ าทิ้ง ที่ เกิ ดขึ้ นจากกรรมวิธีการผลิ ตที่ มีขนาดและประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอ ไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรื อเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

2.

ต้องมีมาตราการควบคุมและป้ องกันไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
หรื อเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง

3.

ต้องมี และใช้เครื่ องปรั บอากาศหรื อพัด ลมระบายอากาศ หรื อพัดลมดูดอากาศให้มี ขนาดเพี ยงพอต่ อ
กิจการและเหมาะสมต่อสภาพการทางาน โดยจะต้องเปิ ดตลอดเวลาทางาน

4.

ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการนี้ อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจาก
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้

5.

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

ประวัตกิ ารกระทาผิดเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม
- ไม่มี แนวทางแก้ ไข (ถ้ ามี)
- ไม่มี 2.4 งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งปั จจัยความเสี่ ยงต่าง ๆ อันอาจจะเกิ ดขึ้ นและส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริ หารกากับดูแลความเสี่ ยงขององค์กรอย่างเป็ นระบบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังต่อไปนี้้ :
1. เพื่อช่ วยให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงขององค์ก รอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีข้ นั ตอนการ
จัดการความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ
2. เพื่อส่ งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงในเชิ งป้ องกันมีการดาเนิ นการอย่างรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ โปร่ งใส ถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกัน
3. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาพนักงานและผูบ้ ริ ห ารทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึ งความสาคัญของการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงและดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ทั้งองค์กร
4. เพื่อให้การบริ หารจัดการความเสี่ ยงดาเนิ นการไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของ
บริ ษทั ฯ
ด้วยจุดมุง่ หมายดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการประเมินและการวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงต่าง ๆ ที่ อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่ งครอบคลุมทั้งปั จจัยความเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มี การ
วางลาดับความเสี่ ยงที่ สาคัญเพื่อวางแผนบริ หารความเสี่ ยง ในขณะเดียวกันก็มีการติดตามการดาเนิ นตามแผนดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ และมีการรายงานการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ปัจจัยเสี่ ยงที่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ก) ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
 ความเสี่ ยงของฐานลูกค้ ารายใหญ่
ความเสี่ ยงหลักของบริ ษทั ฯ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ งอาจเกิดจาก
ปั จจัยภายนอก เช่ น การเปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิ จการ หรื อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ถึงแม้วา่ กลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้ นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจก็มีผลต่อราคาและความ
ต้องการในสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
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เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ ยงด้านลูกค้า บริ ษทั ฯ กระจายความเสี่ ยงโดยมีสดั ส่ วนสิ นค้าที่ผลิตกระจายตัวอยู่
ในตลาดที่หลากหลายอุตสาหกรรม และมีสดั ส่ วนการกระจายการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุด
มียอดขายไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ


ความเสี่ ยงของเศรษฐกิจโลก
ราคาขายและความต้องการสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในตลาดโลก
ที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความไม่แน่นอนของการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
(Brexit) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การระบาดของเชื้อโรคร้ายแรงครั้งใหญ่ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ รักษาฐานลูกค้าและผลิตสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ
ตกต่าทัว่ โลกและพยายามรักษาโครงสร้างต้นทุนต่าและมีเงินสดสารองเพื่อความสามารถในการแข่งขันและอยู่
รอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลาบาก นโยบายการค้าของสหรัฐอเมริ กาที่เปลี่ยนแปลงทาให้เกิดความเสี ยเปรี ยบ
ทางธุ รกิ จสาหรับโรงงานผลิตของเราในประเทศจีน อย่างไรก็ตามสงครามการค้าสร้างโอกาสทางธุ รกิ จให้
โรงงานฮานาในประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่ งเราเตรี ย มความพร้ อมต่ อการปรั บเปลี่ ยนอย่า งทันเวลาเพื่ อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

ข) ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัตงิ าน
 ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีของเครื่ องจักรอุปกรณ์ การผลิต
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิตส่ งผลให้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่มีอยูล่ า้ สมัย
บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงโดยการลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ ๆ เป็ นระยะ ๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต
และเพิ่มกาลังการผลิต


ความเสี่ ยงจากภัยพิบัติ
การเกิดอัคคีภยั อุทกภัย และแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับโรงงานเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมด อาจส่ งผลให้เกิดความ
เสี ยหายกับกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ อาทิเช่น กรณี โรงงานได้รับความเสี ยหาย อาจทาให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ย
ลูกค้าและต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนถึงเป็ นปี ในการติดตั้งเครื่ องจักรและการกลับมาของคาสัง่ ซื้ อจากลูกค้า
บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ ยงด้วยการมีหน่วยการผลิตหลายแห่งกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังลดความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยการผลิตแต่ละแห่ งด้วยการมีมาตรการต่าง ๆ
เพื่อลดความเสี ยหายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ฝ่ ายจัดการได้มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอและตรวจสอบการ
ดาเนิ นการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัคคีภยั และอุทกภัย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันภัยความ
เสี ยหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุ รกิจ เพื่อลดความเสี่ ยงจากความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วยการ
ผลิต ทั้งนี้ หน่ วยการผลิตที่สาคัญในประเทศไทย ได้มีมาตรการป้ องกันเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ ยงจากความ
เสี ยหายจากอุทกภัยเป็ นการเฉพาะ
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• ความเสี่ ยงด้ านการบริหารจัดการ
เนื่องด้วยคณะผูบ้ ริ หารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้วา่ จะไม่มีพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารเพียง
รายใดรายหนึ่งที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการดาเนิ นงานและความอยู่รอดของกิจการ การสู ญเสี ยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รวมทั้งการดาเนิ นการคัดสรรเลือกหาผูบ้ ริ หารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานทางธุ รกิจและมูลค่า
ตลาดของกิจการได้
บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงทางด้านการบริ หาร โดยบริ ษทั ฯ ไม่มีผบู ้ ริ หารบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อ
การอยู่รอดของธุ รกิ จ และมีการจัดการในเชิ งลึกเพียงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ถึงแม้จะมี การ
หมุนเวียนบุ คลากรฝ่ ายจัดการ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนการสื บทอดตาแหน่ งงานที่ สาคัญในองค์กร
โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสูง และมีการพัฒนาผูส้ ื บทอดตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง
• ความเสี่ ยงทางด้ านการจัดหาแรงงานที่มคี ุณภาพ
บริ ษทั ฯ อาจประสบกับความไม่สามารถในการจัดหาพนักงานที่มีทกั ษะ เหมาะสม และการสรรหาแรงงานที่มี
คุณภาพไม่พอเพียงกับความต้องการแต่ละหน่วยการผลิต
บริ ษทั ฯ มีแผนกทรัพยากรบุคคลซึ่ งมีประสบการณ์ ทาหน้าที่ดูแลด้านบุคลากรแรงงาน และมีโครงการสารวจ
ค่าตอบแทนบุคลากรในแต่ละปี โดยเที ยบกับคู่แข่งของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีโครงการฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
• ความเสี่ ยงในการจัดหาวัตถุดบิ
บริ ษทั ฯ อาจประสบกับกรณี ที่ซพั พลายเออร์ ไม่สามารถจัดส่ งวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่ องและทันเวลา รวมทั้งไม่
สามารถหาวัตถุดิบ ได้ตรงตามข้อกาหนด
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของระบบห่ วงโซ่ อุปทาน แต่ละหน่วยการผลิตของบริ ษทั ฯ มีบุคคลากร
และทีมงานจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management) ที่มีประสบการณ์ซ่ ึ งวัตถุดิบจะต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากลูกค้าสาหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ และมีแหล่งซื้ อสารองของแต่ละวัตถุดิบ แนวทางการจัดการ
ความเสี่ ยงและการหยุดชะงักของห่ วงโซ่ อุปทานนั้นรวมถึงการบริ หารการจัดการด้านการขนส่ งโลจิ สติ กส์
การจัดสรรกาลังการผลิต และแนวทางการเจรจาติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าหลัก ๆ
• ความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ “Cyber Attack” ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฮาร์ ดแวร์ ระบบ
ซอฟแวร์ และระบบเครื อข่าย ข้อมูลลูกค้าและทรัพย์สินทางปั ญญาที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ส่ งผลกระทบต่อกาไร รวมถึงสถานะทางธุรกิจและความไว้วางใจจากลูกค้า
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ และนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งกาหนดแผนรับมือเหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยและที มรับมือเหตุการณ์ดา้ นความ
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ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ ได้รับการอนุ มตั ิ โดยผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ ฮานา อยุธยาของเราได้รับการ
รับรอง ISO 27001 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลสาหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลซึ่ งเป็ นแนวทางตาม
ความเสี่ ยงในการจัดการความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรที่จดั การกับบุคลากรกระบวนการ
และเทคโนโลยี
ค) ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ ได้แก่ความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ ยงทางการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและการจัดเก็บหนี้ จากลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและต้นทุ น
วัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดอยู่ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน (Natural Hedge) นอกจากนี้ รายจ่ายฝ่ ายทุนก็อยู่ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
เครื่ องจักรที่นาเข้าจากต่างประเทศ
เนื่องด้วยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ) และมีตน้ ทุนใน
รู ปสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และเงิ นหยวนของจี นต่อเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกาไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ประมาณ 200ล้านบาทต่อไตรมาส สาหรับทุก ๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งก็คือ (1 - 0.60) X ยอดขาย X 10%
เพื่อลดความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนของกลุ่มบริ ษทั ฯ จากความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งหมดนั้น บริ ษทั ฯ ได้มีการทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จานวน 120 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ โดยจะทาการต่อสัญญาทุก ๆ 3 - 6 เดือน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้ สินใด ๆ ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่
เพิ่มสูงขึ้น
ง) ความเสี่ ยงด้ านการกากับการปฎิบัตติ ามกฎเกณฑ์
• ความเสี่ ยงด้ านกฎระเบียบ
เนื่องด้วยกลุ่มบริ ษทั ฮานา ก่อตั้งและดาเนิ นธุ รกิจในประเทศต่าง ๆ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎหมายที่
หลากหลายทั้งในท้องถิ่น และการขยายธุรกิจในต่างประเทศ อาจมีความเป็ นไปได้ที่จะละเมิดกฎหมายดังกล่าว
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของแต่ละท้องที่ ที่บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจ และจะไม่ละเมิดกฎเหล่านั้นโดยจงใจหรื อเจตนา การปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายจะมีการทบทวนและตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
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• ความเสี่ ยงด้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ความเสี่ ยงหลักด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นอาจแตกต่างกันไปตามท้องที่และหน่วยปฏิบตั ิการต่าง ๆ
ในกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงมีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ หาก
ไม่ได้รับการบริ หารจัดการที่ดีอย่างเพียงพอ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางการจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญคือการมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการทางานที่เหมาะสม สาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ ยง
และให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการให้ผบู ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องลงนามยืนยัน
ว่า มี การปฏิ บตั ิ ต ามนโยบายต่ อต้า นการทุ จริ ต คอร์ รั ปชั่น รวมทั้งการตรวจสอบโดยอยู่ใ นแผนงานฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
จ) ความเสี่ ยงด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญคือ การบริ หารจัดการน้ าในเชิ งปริ มาณ
และเชิงคุณภาพมลพิษอากาศ การจัดการกากของเสี ย และการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการตรวจสอบคุ ณภาพของน้ าเสี ยก่ อนปล่อยออกสู่ ระบบบาบัด มีการจัดทา
โครงการเปลี่ยนปั๊มเติมอากาศของระบบเติมอากาศในระบบบาบัดน้ าเสี ยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบโดย
ได้รับการปรึ กษาและเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน มีระบบบาบัดอากาศก่อนปล่อยออกสู่ บรรยากาศ
โดยมีการตรวจเช็ควัดค่าเป็ นประจา มีการทาการซ่อมบารุ งระบบให้สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่ อง มีการแยกประเภทของของเสี ยเพื่อ นาไปบาบัดและรี ไซเคิลอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ อีก
ทั้งได้มีการเลื อกประเภทของพลังงานที่ ใช้ในการผลิ ตในรู ปแบบของพลังงานไฟฟ้ าเป็ นหลัก ส่ งผลให้มี
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมีปริ มาณต่า บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเสริ มสร้าง
วัฒนธรรมต่อการมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมด้วยการให้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายและแผนงานที่ได้กาหนดไว้
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการติ ดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์บนหลังคาโรงงานของบริ ษทั ฯ ที่ จงั หวัดลาพูน และ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ใช้พลังงานไฟฟ้ าสี เขียวนี้ จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้ าซึ่ งมาจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลที่มีการปล่อยของเสี ยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ฉ) ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยงใด ๆ ที่มีนยั สาคัญที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์และไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ อีกทั้งไม่มีปัจจัยหรื อเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้
จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีสิทธิ์ เท่าเทียมกัน รวมทั้งบริ ษทั ฯ ก็มีสถานภาพทาง
การเงินที่มนั่ คง
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2. การบริหารความเสี่ ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk Management)
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนามาซึ่ งภาวะโลกร้อน ก๊าซเรื อนกระจก และเหตุการณ์สภาพอากาศแปร
ผันที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้ น ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อมิติของความยัง่ ยืน ไม่ว่าจะเป็ นมิติทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม มิติดา้ นสังคม และมิติดา้ นเศรษฐกิจซึ่ งก่อให้เกิดทั้งความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุ รกิจและเกิดโอกาสเช่นกัน
บริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการและควบคุมความเสี่ ยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว รวมถึงมีการติดตามปัจจัยเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
เพื่อเตรี ยมความพร้อมรับมือและบริ หารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้
ดาเนินการตามแนวทางที่หลากหลายเพื่อระบุประเด็นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร มาตรการและการขับเคลื่อน
ในเชิงรุ กเพื่อลดผลกระทบในปัจจุบนั และอนาคต บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการลดการใช้ทรัพยากรและการนากลับมาใช้ใหม่
ให้น้อ ยที่ สุด เพื่ อตอบสนองต่ อความต้องการที่ เพิ่ มขึ้ นจากทรั พ ยากรที่ ลดลง บริ ษทั ฯ เน้นการลงทุ นในการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิ ตให้เป็ นระบบอัตโนมัติ เพื่ อเพิ่ มศักยภาพและลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกระบวนการผลิตที่ผ่านมา ด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้นจากพลังงานหลักที่เป็ นเชื้ อเพลิง
ฟอสซิ ล ผลที่ตามมาคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่
ๆ มาใช้ทดแทนแหล่งพลังงานเดิ มที่ มีอยู่จึงกลายเป็ นสิ่ งที่ สาคัญยิ่ง บริ ษทั ฯ กาหนดกรอบการดาเนิ นงานเพื่ อ
สนับสนุนการลงทุนพลังงานทางเลือกและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เพื่อผลักดันให้มีการดาเนิ น
โครงการประเภทอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่ วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
3. แผนดาเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง (Business Continuity Plan)
บริ ษทั ฯ มีแผนดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) เพื่อรับมือความเสี่ ยงที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการลดผลกระทบต่อการหยุดชะงักของการผลิตสิ นค้าและการบริ การรวมทั้งการจัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า โดยมี
แผนการจัดการและการสื่ อสารในภาวะวิกฤตครอบคลุมประเด็นต่ าง ๆ เพื่อลดความเสี ยหายตั้งแต่อาคารผลิ ต
เนื่องจากภัยธรรมชาติ ความเสี ยหายของอาคารเก็บสิ นค้าและตัวสิ นค้าเองจากสาเหตุต่าง ๆ การสูญเสี ยกาลังการผลิต
เนื่องจากความเสี ยหายของเครื่ องจักร และ/หรื อความผิดพลาดของบุคลากร การจัดหาวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่ อง ความ
พร้อมของระบบสาธารณูปโภค ๆ ดังกล่าวบริ ษทั ฯ มีการจัดทาแผนฉุกเฉิ นเพื่อรองรับเหตุต่าง ๆ โดยกาหนดให้มีทีม
บริ หารภาวะวิกฤต (Crisis Management Team) เพื่อบริ หารจัดการและสื่ อสารในภาวะวิกฤต
4. การส่ งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงได้ถูกระบุ ในคู่มือการบริ หารจัดการระบบคุ ณภาพในแต่ ละหน่ วยการผลิต ครอบคลุมการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงและโอกาสที่ จะเกิดขึ้ นในแต่ละกระบวนการโดยใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ความเสี่ ยง เช่น SWOT,
PESTLE, Process Approach, Risk-Based Thinking, Turtle Diagram, Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
เป็ นต้น เพื่อนาไปเป็ นกลยุทธ์ในการบริ การจัดการความเสี่ ยงกับแผนงานที่ ระบุไว้ของระบบคุณภาพอาชี วอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง มีการกาหนดให้ความ
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เสี่ ยงเป็ นหนึ่ งในเกณฑ์การพัฒนาหรื ออนุ มตั ิ ผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่ องมือทางการแพทย์
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติอย่างทันท่วงที ตั้้ งแต่ช่วงเริ่ มต้นของการระบาดของ COVID-19 โดยแบ่ง
การดาเนินการออกเป็ นด้านต่าง ๆ ดังนี้้
การประเมินสถานการณ์ การแพร่ ระบาด
บริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์การแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ที่ เ ริ่ มเกิ ด ขึ้ นในประเทศจี น จนลุ กลามออกไปประเทศต่ าง ๆ โดยมี มาตรการรั บมื อกับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ COVID-19 ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ บริ หารจัดการให้ครอบคลุมทั้งใน
ส่ วนของธุ รกิ จและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งคณะกรรมการฯ จะเป็ นผูก้ าหนดแนว
ทางการปฏิ บ ัติ การปรั บปรุ งมาตรการ การสื่ อสาร ตลอดจนการตัด สิ นใจต่ อสถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น โดยที ม
ผูบ้ ริ หารมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีการติดตามสถานการณ์และการดาเนิ นมาตรการของบริ ษทั ฯ เป็ น
ระยะ
บริ ษทั ฯ มีการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ ในด้านผลกระทบต่อการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ได้แก่
1. ด้ านพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีต่อการดาเนิ นงานและสุ ขภาวะอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน ตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์การแพร่ ระบาด ด้วยการออกมาตรการที่ สาคัญ ๆ เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ เช่นการดูแลสุ ขภาพความเป็ นอยู่ของพนักงาน การกาหนดจานวนพนักงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ งานที่ บริ ษทั ฯ
หรื อโรงงาน มีการสื่ อสารกับคนในองค์กรอย่างสม่าเสมอถึงสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งมีการพิจารณา
และดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วหากมีขอ้ ร้องเรี ยนจากพนักงานเกี่ ยวกับสวัสดิ การ สุ ขภาวะอนามัย และความปลอดภัย
ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ ระบาด
2. ด้ าน Supply Chain
ด้านคู่คา้ หรื อผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหรื อซัพพลายเออร์ เนื่ องจากช่ วงต้นของเหตุการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ที่
เกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮนั่ ประเทศจีน ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการประชุมแผนกต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลกระทบต่อ
คาสัง่ ซื้ อวัตถุดิบที่คงค้าง (Outstanding Purchase Order) กับซัพพลายเออร์ ที่อาจจะอยู่ในเมืองอู่ฮนั่ และเมืองใกล้เคียง
ซึ่ งพบว่าไม่มีซัพพลายเออร์ อยู่ในเมืองละแวกแหล่งกาเนิ ดการแพร่ เชื้ อ จากนั้นได้ประเมินผลกระทบเป็ นระยะและ
ปรับเปลี่ยนมาตรการรับมือต่าง ๆ ตามสถานการณ์เช่น เมื่อประเทศจีนมีการปิ ดประเทศ และประเทศต่าง ๆ เริ่ มมีการ
แพร่ ระบาด รวมทั้งมาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ บริ ษทั ฯ มีการติดต่อสื่ อสารกับซัพพลายเออร์ ทาง WeChat,
Email เป็ นต้น โดยการติ ดต่ อสื่ อสารทั้งนอกเวลาทาการเนื่ องการห้วงเวลาแต่ ละประเทศที่ แ ตกต่ า งกัน มี การ
ปรับเปลี่ยน Leadtime ในการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบให้ยาวขึ้ น เพื่อการวางแผนการสั่งซื้ อล่วงหน้า รวมทั้งการเปิ ดคาสั่งซื้ อ
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วัตถุดิบที่ ยาวขึ้น แต่ให้ซพั พลายเออร์ ส่งของตามปริ มาณที่ตอ้ งการใช้ครั้งต่อครั้ง (Just in Time) ด้วยการเปลี่ยน
วิธีการสัง่ ซื้ อแบบนี้ จะช่วยให้ซพั พลายเออร์วางแผนความต้องการการใช้วตั ถุดิบ วางแผนการผลิต กาลังคน และการ
จัดส่ ง ตามลาดับความสาคัญ (Priority) ที่ ซัพพลายเออร์ ได้รับ Formal Purchase Order จากบริ ษทั ฯ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ มีกรณี ที่ซพั พลายเออร์ หลักบางรายของบริ ษทั ฯ ที่รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ มีมาตรการ
Lockdown ให้ปิดกิจการชัว่ คราว เพื่อระงับการแพร่ ระบาดของโรค บริ ษทั ฯ ได้ส่งจดหมายถึงซัพพลายเออร์ ถึงความ
จาเป็ นเร่ งด่วนที่ ตอ้ งการใช้วตั ถุดิบโดยเฉพาะสาหรับผลิตสิ นค้าทางการแพทย์เพื่อให้ซัพพลายเออร์ ไปยื่นเรื่ องต่อ
รัฐบาลให้เปิ ดโรงงานผลิตบางส่ วนหรื อชัว่ คราวเพื่อรองรับความต้องการสิ นค้าอย่างเร่ งด่วน ซึ่ งต่อมาซัพพลายเออร์
เหล่านั้นก็สามารถเปิ ดสายการผลิตได้ตามที่ร้องขอ
ด้านการขนส่ ง บริ ษทั ฯ สื่ อสารและประสานงานกับบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้า (Forwarders) ที่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่และเป็ น
เจ้าประจา (Contract Forwarders) ด้วยการจองตารางและพื้นที่ (Space) ล่วงหน้า บางครั้งจะต้องมีการเปลี่ยนรู ปแบบ
การขนส่ งเพื่อให้ทนั ต่อการใช้วตั ถุดิบตามกาหนด
ด้านลูกค้า บริ ษทั ฯ ได้มีการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าถึงสถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นระยะ มีการเสนอลูกค้าเพื่ออนุมตั ิให้ซ้ื อ
วัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ แหล่งที่สอง (Second Source) เมื่อเจ้าหลักไม่สามารถส่ งสิ นค้าได้ตามที่ตอ้ งการ มีการแจ้ง
กาหนดการต่าง ๆ ให้ลกู ค้ารับทราบและปรับเปลี่ยนมาตรการต่าง ๆ
3. ด้ านการดาเนินธุรกิจ Business Operation
นอกจากการที่บริ ษทั เร่ งตรวจสอบแหล่งที่มาของ Supply Chain ที่อาจอยู่ในแหล่งระบาดของเชื้ อไวรัส พร้อมจัดการ
ทบทวนการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง เพื่ อให้อุปทานสอดคล้องไปกับอุปสงค์ที่เปลี่ ยนไป บริ ษทั ฯ มีมาตรการ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของของโรคภายในบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันการปิ ดโรงงานที่อาจจะส่ งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ตั้งแต่การจัดให้มีเครื่ องเทอร์ โมสแกนเพื่อคัดกรองบุคลากรเข้า-ออกที่มีพนักงานเป็ นจานวนมากเพื่อใช้วดั
อุณหภูมิร่างกายโดยไม่สัมผัส รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทางเข้า-ออก การวางจุดแอลกอฮอล์ลา้ งมื อ การฉี ดพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้ อพื้นผิวสัมผัสทั้งสถานที่ทางานและรถขนส่ งพนักงาน ติดตั้งฉากกั้นโต๊ะทางานของพนักงานและโรงอาหาร การ
จัดสับเปลี่ยนรอบระยะเวลาเบรคของพนักงานใหม่ เพื่อลดความแออัดของพนักงานในรู ปแบบของ Code สี การแบ่ง
โซน การออกมาตรการกักตัวพนักงานที่ เคยไปพื้นที่ เสี่ ยง เป็ นต้น รวมทั้งการทบทวนการทาประกันภัยเกี่ยวกับโรค
ระบาด
4. ด้ านฐานะทางการเงิน (Financial Status)
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีหนี้ที่อาจทาให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน แต่ท้ งั นี้ผบู ้ ริ หารได้มีการทบทวนค่าใช้จ่าย
และแผนการลงทุน เพื่อปรับให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
การบริหารจัดการความต่ อเนื่อง (Business Continuity Management-BCM)
บริ ษทั ฯ นาหลักการบริ หารจัดการความต่อเนื่อง (Business Continuity Management-BCM) มาปรับใช้ในภาวะวิกฤต
มีการปรับตัว/ทบทวนในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่
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 ด้านการผลิตสิ นค้าและบริ การ มีการบริ การทั้งการประชุม ตรวจประเมิน และการสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ

มากขึ้น เนื่องจากข้อจากัดในการเดินทาง
 ด้านการจัดหาวัตถุดิบ มีการปรับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การเผื่อประมาณสารองวัตถุดิบคงคลัง การหาซัพ

พลายเออร์สารองหรื อรายใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 ด้านการขนส่ ง มีการติดต่อสื่ อสารและติดตามเส้นทางวิธีการขนส่ งหรื อช่วงเวลาในการขนส่ ง หรื อปรับเปลี่ยน

วิธีการขนส่ ง
 ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ มีการทบทวนค่าใช้จ่ายและแผนการลงทุน
 การสื่ อ สารกับพนักงานที่ เ น้นความร่ วมมื อ ตั้งแต่ การขอความร่ วมมื อในการลดหรื อการไม่ ไปในที่ มีค น

หนาแน่ น สนับสนุ นการประชุ มผ่านออนไลน์แม้ว่าอยู่ในสานักงาน ลดการเดิ นทางไปในพื้ นที่ เสี่ ยงโดยไม่
จาเป็ น ทาการประชาสัมพันธ์ติดป้ ายเรื่ องการล้างมืออย่างถูกต้องที่หอ้ งน้ าทุกจุด นโยบายให้พนักงานอยู่บา้ น
(Work from Home) เป็ นต้น
 บริ ษทั ฯ ยังได้มีการสื่ อสารแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งมีวิธีการ/ขั้นตอน/ช่องทางในการ

สื่ อสารที่ชดั เจน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การ
การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยอย่ างรอบด้ าน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นและจัดการผลกระทบการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ให้แก่ผู ้
มีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบรรเทาผลกระทบหรื อใช้โอกาสนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องดังนี้
 พนักงานและครอบครัว
บริ ษทั ฯ มี การดาเนิ นการตามคาแนะนาของกรมควมคุมโรคอย่างเคร่ งครัด แจกหน้ากากอนามัยและ Face
Shield แก่พนักงาน มีระเบี ยบและนโยบาย Work From Home หากพนักงานสามารถปฏิ บตั ิงานที่บา้ นได้
จัดทาชั่วโมงทางานที่ ปรับเปลี่ยนได้ มีระบบการเช็คที่ ทาให้ทราบว่าพนักงานหรื อครอบครั วติ ดโควิดหรื อ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดหรื อไม่ ตรวจสอบจานวนพนักงานที่พ่ ึงพาระบบขนส่ งสาธารณะเพียง
อย่างเดียว มีการฉี ดวัคซี นไข้หวัดใหญ่ให้พนักงาน การเปลี่ยนวิธีการฝึ กอบรมและวัดผลการอบรมในรู ปแบบ
Online รวมทั้งให้การฝึ กอบรมกับพนักงานในเรื่ องความเสี่ ยงของโควิดและแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อระวังและ
ป้ องกันตัวจากโรค การอบรมการใช้อุปกรณ์ PPE อย่างถูกต้องและสวมใส่ ได้เหมาะสมกับงาน เพิ่มความถี่ใน
การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ทางาน โต๊ะทางาน ลูกบิด จุดสัมผัสต่าง ๆ
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 ลูกค้ า
เพื่อบรรเทาห่ วงโซ่ อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน (Supply Chain Disruption) หรื อการที่ ห่วงโซ่ อุปทานจะได้รับ
ผลกระทบเนื่ องมาจากโควิด บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารกับลูกค้าเพื่อให้การประมาณการความต้องการสิ นค้า
(forecast) ที่แม่นยาขึ้น เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ปรับเปลี่ยนการบริ หารการจัดซื้ อกับซัพพลายเออร์ การเผื่อประมาณ
การวัตถุดิบคงคลัง การวางแผนการผลิต รวมทั้งการส่ งมอบสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่อุปทานให้นอ้ ยที่สุด
 คู่ค้า
บริ ษทั ฯ ประเมินผลกระทบและจัดการผลกระทบกับคู่คา้ เช่นมีการให้ Forecast การสั่งซื้ อวัตถุดิบกับซัพพลาย
เออร์ที่ยาวขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการสัง่ สิ นค้าเพื่อให้ซพั พลายเออร์ วางแผนวัตถุดิบ กาลังการผลิต การส่ ง
มอบวัตถุดิบ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีการ update สถานการณ์กบั ซัพพลายเออร์ที่อยู่ในประเทศที่มีการแพร่ ระบาด
ในอัตราสูง เป็ นประจาเพื่อประเมินสถานการณ์และปรับมาตรการเป็ นระยะ
 ผู้ถือหุ้น
ในเดื อนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ฯ ประกาศข่ าวต่ อตลาดหลักทรั พ ย์ฯ เพื่ อสื่ อสารและชี้ แ จ้งถึ ง
สถานการณ์ ข องโรงงานในประเทศจี น ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ที่ ทางภาครั ฐบาลสั่งปิ ดโรงงานใน
ประเทศจี นทุกแห่ งในระยะแรกของการระบาด เพื่อป้ องกันการระบาดของโควิดในวงกว้าง เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
รับทราบผลกระทบกับกาลังการผลิตและต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีการชี้ แจงสถานการณ์เพิ่มเติม
เมื่อโรงงานของบริ ษทั ฯ ในประเทศจีน เริ่ มกลับมาเปิ ดกิจการได้ตามปกติ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบข้อมูลที่เป็ น
ปัจจุบนั โดยทัง่ ถึงกัน
บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยมาตรการป้ องการการแพร่ ระบาดตามพ.ร.บ.โรคติ ดต่อและมาตรการ
Social Distancing อย่างเคร่ งครัด ตั้งแต่จดั ให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ มอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จัดเตรี ยมจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
การจัดที่ นงั่ เว้นระยะห่ าง ดาเนิ นการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้ อโรคเพื่อทาความสะอาดสถานที่ จดั ประชุ มก่อนเริ่ มและ
หลังการประชุม มีการแจก Face Shield ให้ผถู ้ ือหุน้ ที่นงั่ ประชุม เป็ นต้น
 ชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือชุมชนหรื อสังคมจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 เช่นการ
บริ จาคหน้ากาก Face Shield และชุ ดป้ องกันอันตราย (PPE) เพื่อบริ จาคแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
โรงพยาบาลรอบๆ ชุมชน มีการแจกถุงยังชี พและโครงการตูป้ ั นสุ ขให้ชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งบริ จาคเงินให้แก่
มูลนิธิที่ขาดแคลนเนื่องการสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด
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กลยุทธ์ เพือ่ ปรับตัวสู่ ภาวะปกติใหม่ (New Normal) หลังผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19
บริ ษทั ฯ มี การทบทวนเป้ าหมายและแผนการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับผลกระทบและภัยคุ กคามต่ อการทาธุ รกิ จ
รวมทั้งโอกาสจากสถานการณ์โควิด และการปรับตัวสู่ภาวะปกติใหม่ (New normal) สอดรับกับสถานการณ์โลกยุคหลัง
โควิด เช่น
 Supply chain management การเสนอลูกค้าให้มีการอนุมตั ิซัพพลายเออร์ สารองใหม่ ๆ ที่อยู่ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรื อซัพพลายเออร์เจ้าเดิมแต่มีโรงงานการผลิตในหลายประเทศเพื่อกระจายความเสี่ ยง ตลอดจน
การวางแผนและบริ หารสายห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุน่ สูง
 Localize business มีการวิเคราะห์ “New Normal” ของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นหรื อมีแนวโน้มเติบโตภายหลัง
สถานการณ์วิกฤตโควิดเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ มี การเน้น Localize Business
Strategy สาหรับโรงงานในประเทศจีน
 Digital transformation มีการปรับองค์กรรวมถึงเพิ่มเติ มขี ดสมรรถภาพในการดูแลลูกค้าผ่านช่ องทางดิ จิทลั
ตลอดจนการพัฒนาพนักงานให้มีทกั ษะและความรู ้ดา้ นดิจิทลั ให้สามารถทางานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 Culture of Health มี การทบทวนนโยบาย แผนงาน และโครงการด้านอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมการทางาน มุ่งเน้นการดูแลด้านสุ ขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมทั้งแผนฉุ กเฉิ น
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

42

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

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

ทีต่ ้งั

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

ภาระผูกพัน

กรรมสิ ทธิ์

-

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน - 147.5
อาคาร – 696.6

กรรมสิ ทธิ์

-

ที่ดิน - 106.4
อาคาร – 229.1

กรรมสิ ทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2563
ที่ดิน - 51
อาคาร – 222.8

ที่ดิน - 123.6
อาคาร – 111.4

กรรมสิ ทธิ์

-

อาคาร – 222.9

กรรมสิ ทธิ์

-

สิ่ งปลูกสร้าง – 2.3

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

อาคารสานักงานที่ฮ่องกง
บริ ษทั โอแมค เซลล์ จากัด

ทีต่ ้งั

ประเภทของ
การถือสิทธิ

ภาระผูกพัน

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

กรรมสิ ทธิ์

-

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2563
สิ่ งปลูกสร้าง - 53.1

สิ นทรัพย์ที่ฮานา และบริ ษทั ย่อยเช่า มีดงั นี้
สินทรัพย์

ทีต่ ้งั

ประเภทของ
การถือสิทธิ

ภาระผูกพัน

อาคารสานักงานและโรงงาน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
อาคารสานักงาน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ ค ส
อิงค์ จากัด
อาคาร ส านั ก งานและโรงงานที่
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ ค ส
(กัมพูชา) จากัด

2061 Case Parkway South
Twinsburg, Ohio, USA

สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 3 ปี

-

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2563
-

3130 De La Cruz Boulevard
Unit # 10, Santa Clara,
California, USA

สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 3 ปี

-

-

Neang Kok Koh Kong
Special Economic Zone,
Pakkhlong Commune,
Mundul Seyma District,
Koh Kong Province,
Cambodia

สิ ทธิการเช่า
อายุสัญญา 50 ปี

-

ที่ดิน – 112.4
อาคาร – 242.1

-

หมายเหตุ สิ นทรัพย์ที่ฮานาและบริ ษทั ย่อยเช่า มิได้ทาการบันทึกบัญชี เป็ นสิ ทธิ การเช่า มีเพียงแต่การรับรู ้ค่าเช่าตามงวด
บัญชีเท่านั้น
รายละเอียดสั ญญาเช่ า
1. สั ญญาเช่ าโรงงานและอาคารสานักงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.1 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั อ๊อกซ์ฟอร์ด บิสิเนส พาร์ค (Oxford Business Park) จากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ จากัด (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา: 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2564
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2.2 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั เจ ซี เจ (J.C.J) จากัด (ผูใ้ ห้เช่า) และ
บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา: 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2566
2. สั ญญาเช่ าที่ดนิ สาหรับโรงงานและหอพักพนักงานที่ประเทศกัมพูชา
2.1 คู่สญ
ั ญา: บริ ษทั เกาะกง เซซ จากัด (Koh Kong Sez) (ผูใ้ ห้เช่า) และ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จากัด (ผูเ้ ช่า)
อายุสญ
ั ญา: 1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2606
มูลค่ าตามบัญชีของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ของฮานาและบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
ที่ดิน
อาคาร
สิ่ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
สิ่ งติดตั้ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
468.7
1,906.0
19.2
248.2
3,885.5
92.3
12.8
305.5
6,938.2

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

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

สาขา 1:

สาขา 2:

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: 0 2551 1297-8
โทรสาร: 0 2551 1299
101/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
โทรศัพท์: 05 3581 567-73, 05 3552 361
โทรสาร: 05 3581 573-4, 053 581 290
123 หมู่ 5 ตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
โทรศัพท์: 05 3090 254, 05 3090 210
โทรสาร: 05 3537 629
www.hanagroup.com
ให้บริ การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร
(Electronic Manufacturing Service-EMS)
หุน้ สามัญ 974,403,900 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 804,878,860 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด
ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2264 0777 โทรสาร: 0 2264 0790
สานักกฎหมาย
บริษัทซิวเิ ลียน จากัด (เดิม – สานักงานกฎหมายดารงธรรม)
เลขที่ 63 ซอยสุขมุ วิท 8 (ซอยปรี ดา) ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2255 2550-2, 0 2653 1133-4
โทรสาร: 0 2653 1135, 0 2253 3427
สานักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9000 โทรสาร: 0 2009 9991
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6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น - ไม่มี
บริ ษทั ยังไม่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทัว่ ไปในปี 2563 และ ณ ขณะนี้
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชาระแล้วเท่ากับ 804,878,860
บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 804,878,860 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท* จากการดาเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียน
และทุนที่ชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์ โดยการตัดหุน้ ที่ซ้ื อคืน** ของบริ ษทั จานวน 25,596,100 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***
* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็ น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547
* * โครงการซื้อหุ ้นคืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
* * * การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ ้นที่ซ้ือคืนที่จาหน่ายไม่ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ
บริ ษทั โอแมค จากัด, OMAC (HK) LIMITED, RAINBOW JOY LIMITED
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
STATE STREET EUROPE LIMITED
UBS AG LONDON BRANCH
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
THE BANK OF NEW YORK MELLON
BBHISL NOMINEES LIMITED
กองทุนเปิ ด ไทยพาณิ ชย์หุน้ ระยะยาวปั นผล 70/30

จานวนหุ้น
253,419,360
84,831,700
77,592,017
26,394,160
19,621,251
13,888,400
11,600,700
10,848,600
10,767,480
9,229,200

(%)
31.49
10.54
9.64
3.28
2.44
1.73
1.44
1.35
1.34
1.15

หมายเหตุ: - ลาดับ (1) คือผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มเดี ยวกันตามมาตรา 258 แห่ งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุ น้ ใน OMAC (HK) Limited และบริ ษทั โอแมค จากัด คิดเป็ นร้อยละ 99.98 และ
99.99 ตามลาดับ ดังรายละเอียด ดังนี้
(1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย
 นายซุ ยหย่า แซ่ หน
ั่
ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 49.99
 นางซิ ลวี่ แซ่ ห่าน
ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 49.99
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(2) บริ ษทั โอแมค จากัด ประกอบด้วย
 น.ส. เจนี น มากาเร็ ต ฮัน
 น.ส. อลินา ซิ ลวี่ ฮัน
 นายโอลิเวอร์ เอ็ดเวิร์ด ฮัน
 นายรู เพิร์ท จอร์ จ ฮัน

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

- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่ งประกอบด้วย นายซุ ยหย่า แซ่ หั่น นางซิ ลวี่ แซ่ ห่าน และนายริ ชาร์ ด
เดวิด ฮัน ยังดารงตาแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริ ษทั ดังกล่าวจึ ง
จัดเป็ นผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่ งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2551 กลุ่มดังกล่าวถือหุน้ ในบริ ษทั รวมทั้งสิ้ น ร้อยละ 31.49
- นอกจากลาดับที่ 1 แล้ว บริ ษทั ฯ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ใน 10 ลาดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุน้ สามัญตามที่ระบุขา้ งต้น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลประมาณร้อยละ 30 - 100 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารอง
ต่าง ๆ ทุ กประเภทที่ ก ฎหมายและบริ ษทั ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึ้ นอยู่กบั
กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่น ๆ และ
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อยที่จะจ่ายให้บริ ษทั ฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกาไรที่จดั สรรได้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ น้ )
เงินปั นผลประจาปี (บาทต่อหุน้ )*
รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ น้ )
จานวนเงินที่จ่าย (บาท)
อัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ

2563

2562
0.65
0.75

1.40
1,126,830,404
59%

0.65
0.65
1.30
1,046,342,518
58%

2561
1.00
1.00
2.00
1,609,757,720
68%

*จ่ายในเดือนพฤษภาคมของปี ถัดไป

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานที่ไม่ ใช่ การเงิน
ตัวชี้วดั ที่ไม่ใช่การเงินจะเป็ นการวัดผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมิ นกิจกรรมที่บริ ษทั ฯ เห็นว่าเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ตัวชี้ วดั ที่ไม่ใช่การเงิ นที่บริ ษทั ฯ ใช้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
บริ หารจัดการมีดงั นี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

KPI
การฝึ กอบรมพนักงานต่อปี (เฉลี่ยต่อคนต่อปี )
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมปรับปรุ งงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program)
ความพึงพอใจของลูกค้า
ไม่ผา่ นการรับรองจากลูกค้าหรื อผูต้ รวจสอบ
การแก้ไขข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
จานวนอุบตั ิเหตุที่พนักงานหยุดงานเกิน 3 วัน
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เป้ าหมาย
40 ชัว่ โมง
70%

ผลการดาเนินงานในปี 2563
48 ชัว่ โมง
75%

80%
0
100%
0

84%
0
100%
1
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ ยง ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริ หาร 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
1. นายจอห์น ทอมพ์สนั

2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา

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

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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วันที่ดารงตาแหน่ ง
1 มกราคม 2560

1 ธันวาคม 2556

1 ธันวาคม 2556

26 กรกฎาคม 2536
26 กรกฎาคม 2536
26 กรกฎาคม 2536
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การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่ อยของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) บริษัทจากัด และบริษัท
จดทะเบียนอืน่ ๆ
ชื่อ
1. นายจอห์น ทอมพ์สนั
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย

บริษัทย่ อย
ไม่มี

1.

1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) 1.
จากัด
2.
2. บริ ษทั ฮานา เซมิ คอนดักเตอร์ (อยุธยา)
จากัด
3.
3. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
4. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิ เล็คโทรนิ คส อิ ง ค์
จากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง)
จากัด
6. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
7. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
8. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
9. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
10. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์
จากัด
11. บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
12. บริ ษัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส
(กัมพูชา) จากัด
13. บริ ษทั เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์
จากัด
1. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ)
จากัด
2. บริ ษทั ฮานา เซมิ คอนดักเตอร์ (อยุธยา)
จากัด
3. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
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บริษัทจากัด
บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ
บริ ษทั เอ็นทีแอสเซ็ท 1. บริ ษทั บางกอก โพสต์
(ไทยแลนด์) จากัด
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โอแมค จากัด 1. บริ ษทั ไทยบริ ติช
บ ริ ษั ท โ อ แ ม ค ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด
(ฮ่องกง) จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เรนโบว์ จอย
จากัด

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ

บริษัทย่ อย

3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย (ต่อ)

4. บริ ษ ัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส อิ ง ค์
จากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง)
จากัด
6. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์
จากัด
7. บ ริ ษั ท ฮาน า ไม โ ค ร อิ เ ล็ ค โ ท ร นิ ค ส
(กัมพูชา) จากัด
1. บริ ษ ัท ฮานา เซมิ ค อนดักเตอร์ (กรุ ง เทพ)
จากัด
2. บริ ษัท ฮานา เซมิ ค อนดัก เตอร์ (อยุ ธ ยา)
จากัด
3. บริ ษทั ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จากัด
4. บริ ษ ัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส อิ ง ค์
จากัด
5. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส (เจียซิ ง)
จากัด
6. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเวสเมนท์ จากัด
7. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
8. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
9. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
10. บริ ษทั ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์
จากัด
11. บริ ษทั โอแมค เซลส์ จากัด
12. บ ริ ษั ท ฮาน า ไม โ ค ร อิ เ ล็ ค โ ท ร นิ ค ส
(กัมพูชา) จากัด
13. บริ ษทั เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์
จากัด
ไม่มี

4. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
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บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ชื่อ
6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

บริษัทย่ อย
ไม่มี

บริษัทจากัด
ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ
บริ ษัท จี เจ สตี ล จ ากั ด
(มหาชน)

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563
การประชุม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง
1

คณะกรรมการ
ทีไ่ ม่ ใช่
กรรมการ
บริหาร
1

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

2

คณะ
กรรมการ
กากับดูแล
กิจการ
1

จานวนครั้งการประชุมในปี 2563
จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม/
มีส่วนร่ วมประชุมในปี 2563
กรรมการอิสระ:
นายจอห์น ทอมพ์สนั
นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
กรรมการบริหาร:
นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
นายวินสัน มุง ชู ฮุย
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

7

4

7/7
7/7
7/7

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
1/1
1/1

7/7
7/7
7/7

4/4
4/4

2/2
-

1/1

1/1

-

1/1
1/1
1/1

1

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษทั ฯ:
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ในการบริ หารธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความรั บผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วย
ความซื่ อสัต ย์โ ดยค านึ งถึ งประโยชน์สู งสุ ด ของบริ ษ ทั ฯ และเป็ นธรรมต่ อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคน ขอบเขตหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการมี ดังนี้
1. ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ (Duty of care) และซื่ อสัตย์สุจริ ต (Duty of loyalty)
และบริ หารจัดการธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ตราไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ
และมีขอบเขตหน้าที่ในการประกอบกิ จการต่าง ๆ ที่ ระบุไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ รวมทั้งมติ ของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้
2. กาหนดทิศทางกลยุทธ์เชิงนโยบายของบริ ษทั ฯ แผนธุ รกิจประจาปี รวมทั้งให้มีการจัดทาและทบทวนวัตถุประสงค์
เป้ าหมายและกลยุทธ์สาหรั บระยะเวลาปานกลาง 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวัต ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
องค์กร และติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ไปปฏิบตั ิ
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กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ และพิจารณาทบทวนอย่างน้อยทุกปี
พิจารณาตัดสิ นใจในการทาธุ รกรรม หรื อเรื่ องที่สาคัญเช่น โครงการการลงทุนขนาดใหญ่ นโยบายสาคัญ ๆ ของ
บริ ษทั ฯ อานาจในการจัดการและการทาธุรกรรมใด ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
5. พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ดาเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่อง
6. ดูแลการทารายการธุ รกรรมที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อการทารายการที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่สาคัญ ให้
เป็ นไปตามประกาศ ข้อกาหนด และแนวทางปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดให้มีระบบบัญชี ที่เหมาะสมตลอดทั้งการจัดทารายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอิสระ
8. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
9. ดู แ ลให้ก ารด าเนิ นธุ ร กิ จ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั้ง การวางแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง ของผูบ้ ริ ห าร
(Succession Plan) และมีการรายงานการดาเนินงานตามแผนสื บทอดตาแหน่งต่อกรรมการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ (Charter of the Board of Directors) นโยบายการกากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุ รกิจให้เป็ นปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎบัตรและ
นโยบายดังกล่าว
11. กากับดูแลบริ ษทั ย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อควบคุมการบริ หารให้เป็ นไปตาม
3.
4.

นโยบายของบริ ษทั ฯ และการทารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุผลอันสมควร
13. สนับสนุนให้บริ ษทั ฯ มีนโยบายและการดาเนินงานในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ

อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
1. ให้คณะกรรมการมีอานาจอนุมตั ิเกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาอนุมตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของ
องค์กรในเรื่ องที่มีผลกระทบสาคัญต่อฐานะการเงิน หนี้สิน กลยุทธ์ในอนาคตและภาพพจน์ขององค์กร โดยมีอานาจ
อนุ มตั ิสาหรับโครงการเงินลงทุนที่ มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงิ นทุนและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
2. ให้คณะกรรมการมีอานาจเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ โดยพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล งบการเงิน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงิ น ความเห็นของผูส้ อบบัญชี รายงานประจาปี การจัดทารายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นและการเรี ยกประชุ ม
ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงในหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ค่าสอบบัญชี และการออกหุน้ สามัญ
3. ให้คณะกรรมการมีอานาจเกี่ยวกับคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารระดับสูง โดยพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
และถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย มอบหมายบทบาทหน้าที่แก่กรรมการผูจ้ ดั การ และ
คณะกรรมการชุ ดย่อย อนุ มตั ิ กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย การดารงตาแหน่ งเป็ น
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กรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร รวมถึงเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์ การ
ทารายการระหว่างกันที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
4. ให้คณะกรรมการมีอานาจเกี่ ยวกับหลักการขององค์กร ในการอนุ มตั ิ นโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณ
ธุ รกิ จ ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริ หารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กร
หน้ าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่น ดังนี้
1. กากับ และดู แ ลให้มนั่ ใจได้ว่ า การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการเป็ นไปอย่า งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
2. เรี ยกประชุมโดยร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ อีก
ทั้งดูแลให้เรื่ องสาคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
3. จัดสรรเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาและอภิปรายประเด็นที่สาคัญในการประชุม และส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลพินิจที่
รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
4. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งการพิจารณาและลงนามในมติที่ประชุม
5. เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด หากคะแนนเสี ยงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ดูแลให้มนั่ ใจได้ว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมองค์กรที่ มีจริ ยธรรมและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
7. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการอิ สระและกรรมการบริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการ
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการ:
คณะกรรมการบริ ษทั มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ที่สาคัญ ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั
ฝ่ ายจัดการ
 ดูแลให้การดาเนิ นธุ รกิจมีความต่อเนื่ องในระยะยาว
 บริ ห ารจัด การการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ท
ั ฯ และ
 มี บทบาทหน้า ที่ พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ิ นโยบาย โครงการ
กาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็ นไปตามอานาจที่ได้รับ
การลงทุนขนาดใหญ่ การทาธุ รกรรมที่สาคัญ ๆ ของ
มอบหมายของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
 มี อ านาจในการอนุ ม ต
ั ิ ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นกิ จการ
 ติ ด ตามและดู แ ลให้ ฝ่ ายจั ด การด าเนิ น งานตาม
ทัว่ ไป รวมทั้งการลงทุน การทาข้อตกลงการค้าและ
นโยบายและแผนที่ กาหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
อื่น ๆ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
และประสิ ทธิ ผล
 ติ ด ต า ม แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ
คณะกรรมการ
อนึ่ งการที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ การแบ่ งแยกหน้าที่ และอานาจของฝ่ ายจัดการในการอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ฯ นั้น การมอบอานาจดังกล่าวจะไม่เป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้ผรู ้ ั บมอบอานาจสามารถ
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อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ในการทารายการกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ:
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอานาจและหน้าที่ ในการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั ฯ แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ โดย
อานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การมี ดังนี้
1. บริ หารจัดการและควบคุ มดูแลการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จการทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ รวมทั้งผลการดาเนิ นงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริ หาร เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
3. พิจารณาผลกาไร และขาดทุนของบริ ษทั ฯ การเสนอจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลหรื อเงิ นปั นผลประจาปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการอนุมตั ิ
4. มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง และดูแลตรวจสอบการทางานของกรรมการบริ หาร
5. มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
6. ดาเนินการใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
8.2 ผู้บริหารระดับสู ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารระดับสูงทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้
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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แผนผังโครงสร้ างการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

หน่ วยตรวจสอบภายใน
และหน่ วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร

รองประธาน ประธานบริหาร
และหัวหน้ าฝ่ ายบริหาร

1

3
2

ประธานอานวยการ
และหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ

รองประธาน
และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
โรงงานลาพูน

รองประธาน
และหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

4

ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

5

1 - 5 คือผู้บริหารของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง นางสาวจิ ร ะภา คงมณี ผู ้จ บการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ส าขาบัญ ชี และปริ ญ าโทสาขา
บริ หารธุ ร กิ จ ทาหน้า ที่ เ ป็ นเลขานุ การบริ ษ ัทเมื่ อวัน ที่ 11 สิ งหาคม 2551โดยมี หน้า ที่ และความรั บผิ ด ชอบตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรั พย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่ งมี ผลบังคับใช้เ มื่ อวันที่ 31
สิ งหาคม 2551 เลขานุ การบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่ อสัตย์ และ
จะต้องปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ และมติ ที่ประชุ ม
ของผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจิระภา คงมณี

1.

2.

3.
4.

การศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
 ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัย Butler
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์
2542 - ปัจจุบนั : หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
2551 - ปัจจุบนั : เลขานุการบริ ษทั
2556 - ปัจจุบนั : หัวหน้าหน่วยงานการกากับ
ดูแล การปฏิบตั ิงาน

หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
จัดเตรี ยมและรักษาเอกสารที่สาคัญ ดังนี้
1.1 ทะเบียนของกรรมการบริ ษทั
1.2 การทาหนังสื อแจ้งการประชุ มคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงรายงาน
ประจาปี
1.3 การทาหนังสื อแจ้งการประชุมผูถ้ ือหุน
้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
เก็บเอกสารรายงานเรี่ องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องและส่ งสาเนาเอกสาร
ดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่
ได้รับรายงาน
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ เช่น
 ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องและดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษท
ั ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
 ดาเนิ นการประชุมของคณะกรรมการบริ ษท
ั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และให้แน่ ใจว่าการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับกรรมการอิสระ ส่ วนกรรมการบริ หารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็ นผู ้
พิจาณาค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระใน
รู ปของเบี้ยประชุมและโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่ งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยูก่ บั ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่
ละบุคคล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรี ยบเที ยบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และโครงสร้างค่าตอบแทนของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุก ๆ ปี
รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็ นรายบุคคลในปี 2563 มี ดังนี้
ชื่อ
1. นายจอห์น ทอมพ์สนั

2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

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

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รวม
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เบีย้ ประชุม
(บาท)
736,000

โบนัส
(บาท)
46,000

รวม
(บาท)
782,000

412,500

27,500

440,000

412,500

27,500

440,000

-

-

-

-

-

-

1,662,000

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ พิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่ จะสามารถดึ งดูด จูงใจ และรักษาผูบ้ ริ หารที่ มีประสบการณ์และ
ความสามารถ ผลตอบแทนจูงใจในระยะสั้นและระยะยาวจะสอดคล้องกับผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
โดยค่าตอบแทนระยะสั้นของผูบ้ ริ หารระดับสู งรวมทั้งกรรมการผูจ้ ดั การ ประกอบด้วยเงินเดื อนและโบนัส (โบนัส
ประจาปี และโบนัสตามผลงาน) และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สิ ทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
การประกันชี วิต เป็ นต้น บริ ษทั ฯ มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้าง
แรงจูงใจให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิ การกรณี เสี ยชี วิต พิการ ลาออก หรื อเกษียนอายุ บริ ษทั ฯ จ่าย
สมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั อายุงานที่ทางานกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยงั มีค่าตอบแทน
ระยะยาวคือ เงินผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซ่ ึ งมีสิทธิ์ ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ภายในวงเงิ นค่าตอบแทนที่ จะได้รับ
อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการฯ ซึ่ งค่าตอบแทนระยะสั้นของกรรมการผูจ้ ดั การขึ้ นอยู่กบั ผลประกอบการของกลุ่มและ
ผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การที่จะมีการประเมินโดยกรรมการอิสระ สาหรับค่าตอบแทนในระยะยาว จะได้รับตาม
ระเบียบและเงื่ อนไขเดียวกับพนักงาน ส่ วนค่าตอบแทนระยะยาวอื่น ๆ ของกรรมการผูจ้ ดั การ (ถ้ามี) คณะกรรมการ
บริ หารจะขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการเป็ นกรณี ไป
เกณฑ์ การประเมิน
บริ ษทั ฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่การทุ่มเท ภาระและ
ความรับผิดชอบแต่ละตาแหน่งของผูบ้ ริ หารแต่ละราย รวมทั้งผลประกอบการของบริ ษทั ฯ การกาหนดค่าตอบแทนยัง
พิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจาปี ที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กบั พนักงานที่ได้พิจารณาจากการ
สารวจอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานโดยแผนกทรัพยากรบุคคล
ค่าตอบแทนของผูบริ
้ หารของบริ ษทั ฯ 5 ท่านในปี 2563 ดังรายละเอียด ดังนี้
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

จานวน (บาท)
21,531,308
2,051,680
1,117,152
24,700,140

(2) ค่ าตอบแทนอืน่
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินตามที่ได้ระบุใน (1) แล้ว ไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ อีก
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(3) นโยบาย วิธีการกาหนดค่ าตอบแทน และโครงสร้ างค่ าตอบแทน
ได้ระบุใน (1) แล้ว
8.5 บุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจานวนพนักงานทั้งหมด 9,810 คน ค่าตอบแทนของพนักงานรวมถึง
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชี พ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในปี 2563 จานวนรวมทั้งสิ้ น 3,520 ล้าน
บาท โดยในประเทศไทย มี จานวนพนักงานรวม 8,032 คน (คิ ดเป็ นร้อยละ 82 ของพนักงานทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ) และ
ค่าตอบแทนของพนักงานรวม 2,623 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 75 ของค่าตอบแทนทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ)
จานวนพนักงานและค่ าตอบแทนบุคลากรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อยในประเทศไทย
จานวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2563
สายงาน
บริษทั ฮานา
บริษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส เซมิคอนดักเตอร์
จากัด (มหาชน)
(อยุธยา) จากัด
2
1
สานักงานประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(CEO Office)
32
22
ฝ่ ายบริ การลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ
(Customer Service and Business
Development)
25
18
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting)
97
113
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และฝึ กอบรม
(Human Resources / Administration /
Training)
41
21
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)
662
964
ฝ่ ายสนับสนุนการผลิต
(Operation Support)
2,347
2,731
ฝ่ ายการผลิต (Production)
406
256
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
(Quality Assurance)
130
164
ฝ่ ายจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
3,742
4,290
จานวนพนักงานทั้งหมด
62

จานวนพนักงาน
ทั้งหมด
3
54

43
210

62
1,626
5,078
662
294
8,032
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ค่ าตอบแทนของพนักงาน

บริษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)

บริษทั ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์
(อยุธยา) จากัด

รวมค่ าตอบแทน

ปี 2563

1,190 ล้านบาท

1,433 ล้านบาท

2,623 ล้านบาท

2563
5,606
2,426
8,032
(364)
(4.34%)

2562
5,880
2,516
8,396
(226)
(2.69%)

2561
5,994
2,628
8,622
481
5.58%

จานวนพนักงานในประเทศไทย
ปี
จานวนพนักงานหญิง
จานวนพนักงานชาย
รวมจานวนพนักงาน
เพิ่ม / (ลด)
ร้อยละ

อัตราการลาออกของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยในประเทศไทย
2563

บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด

2562

2561

รายเดือน

รายวัน

รายเดือน

รายวัน

รายเดือน

0.40%
0.60%

1.10%
2.40%

0.50%
0.90%

2.22%
4.10%

0.49%
1.10%

รายวัน
2.25%
6.80%

ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ ามี)
ถึงแม้ว่าบริ ษทั จะไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ได้จดั ให้มีการเลื อกตั้งคณะกรรมการสวัสดิ การประจาสถาน
ประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่ง พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ งพนักงานประจาทุก
คนมีสิทธิ ในการสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมสวัสดิ การฯ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิ การ
ประจาสถานประกอบกิจการเป็ นผูด้ าเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ที่ประสบความสาเร็ จสามารถวัดได้จากการส่ งเสริ มและสนับสนุนที่ดีจากพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ทางธุ รกิจ ผูถ้ ือ
หุน้ สังคมชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะนามาซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษทั ฯ และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น นักลงทุนรวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายการ
กากับดูแลกิ จการที่ ดีซ่ ึ งเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นการอย่า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีพ้ืนฐานการกากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ งซึ่ งสามารถนาพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัท ฯได้เ ปิ ดเผยนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท ฯ
www.hanagroup.com ในหมวดหัวข้อ Investor Relation > Corporate Governance > CG Relate Policies
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(1) คณะอนุกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการหรื อ กรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษ ัท ฯ มี จ านวน 5 คณะ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้ าง: ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 3 ท่าน
วาระการดารงตาแหน่ ง: ไม่มีกาหนดระยะเวลา
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
รองประธาน ประธานบริ หาร และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
ประธานอานวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
3. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริหาร:
1. บริ หารจัดการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุ รกิ จที่ กาหนดโดย
คณะกรรมการบริ ษทั
2. กาหนดงบประมาณและอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
3. ตรวจสอบติดตามการดาเนินนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
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5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ฯ เช่น การเข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อื่น การก่อสร้างโรงงานแห่ ง

ใหม่ เป็ นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
6. ดาเนินการในเรื่ องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้ าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วย
กรรมการที่ ไม่ใช่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และมี ความเป็ นอิส ระจากฝ่ ายปฏิ บตั ิ การอี กทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายจอห์น ทอมพ์สัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
กรรมการตรวจสอบ
นายจอห์ น และนางสลัก จิ ต ต์ มี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ท างด้า นการเงิ น ในขณะที่ น ายยิ่ ง ศัก ดิ์ มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์
ขอบเขตและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิ บตั ิ งานในปี ที่ ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอน
ผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ท้ งั นี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็ นหรื อ ข้อ สังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎบัต ร
(Charter)
6.8 รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและมาตรการที่เหมาะสม
กากับดู แ ลให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เ ป็ นไปตามแนวทางปฏิ บัติ ข องโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต รวมถึงสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัยส าคัญต่ อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่ อด าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ กาหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามี รายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.1
6.2
6.3

7.
8.

9.

10.
11.

คณะกรรมการสรรหา
โครงสร้ าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ปัจจุบนั ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน และกรรมการบริ หาร จานวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกส่ วนใหญ่ที่เป็ นกรรมการอิสระ
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วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

1. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
3. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา:
1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงให้มีความถูกต้องโปร่ งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผูแ้ ข่งขันที่เหมาะสมซึ่ งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. สอบทานและนาเสนอแผนการสื บทอดตาแหน่งของกรรมการบริ หาร
4. สอบทานทุก ๆ ปี ในเรื่ องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้ าง: คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็ นส่ วนใหญ่
วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการกากับดู แลกิ จการและกรรมการกากับดู แลกิ จการมี ระยะเวลาดารง
ตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
กรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกากับฯ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและฝ่ ายบริ หารตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ที่กาหนดไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกสิ้ นปี
3. ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
โครงสร้ าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงตั้งแต่ปี 2551 ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการในระดับบอร์ ด
โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถมอบหมายหน้า ที่ ใ ห้ที มบริ หารแต่ ล ะโรงงานรั บ ผิ ดชอบดาเนิ น งานตาม
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
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วาระการดารงตาแหน่ ง: ประธานกรรมการและกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีระยะเวลาดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี

ชื่อ
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง:
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการนานโยบายการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิ ประเมินประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ติ ดตามดูแลและรายงานวิธีการ
หรื อแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงเพื่อจากัดความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผล
ของการบริ หารจัดการด้านความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบที่มคี วามรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั
1. นายจอห์น ทอมพ์สัน
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
การคัดเลือกและสรรหากรรมการ
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ
ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่ งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามา
ดารงตาแหน่ งกรรมการ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะใช้บริ ษทั ที่ปรึ กษา (Professional Search Firm) หรื อฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
เสนอรายชื่ อผูท้ ี่ เหมาะสมมาเป็ นกรรมการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่ วยพิ จารณาถึ งคุณสมบัติ และ
ความเหมาะสมของผูส้ มัค ร หรื อ กรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระ หรื อ ลาออก และเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่ อกรรมการดังกล่าวต่ อ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการดังกล่าว
ในปี 2563 ไม่ มี ผูส้ มัค รที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ จากผูถ้ ื อ หุ ้น ส่ ง มาที่ ค ณะกรรมการสรรหาเพื่ อ พิ จ ารณา ดัง นั้น
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระโดยพิจารณาจากวุฒิการศึ กษา ทักษะ
ประสบการณ์การทางาน ผลงานในปี ที่ ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่ จะทุ่มเทให้กบั คณะกรรมการ และคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทางาน
ในหน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิ กในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู ้ความสามารถทางการเงิน
และที่สาคัญกรรมการอิสระจะต้องเป็ นบุคคลที่ไม่ขดั ต่อข้อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
เพื่ อ ให้มนั่ ใจว่า คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระผูซ้ ่ ึ งสามารถปฏิ บัติ ง านโดยใช้ดุ ลพิ นิจ ตาม
ความสามารถที่ ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการผูซ้ ่ ึ ง
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม (เกณฑ์น้ ีเข้มกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ผมู ้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควมคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ทั้งนี้ ร วมถึ งการทารายการค้าที่ ทาเป็ นปกติ เพื่ อประกอบกิ จการ การเช่ าหรื อให้เ ช่ าอสังหาริ มทรั พย์ รายการ
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญา
มีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ยี่สิบ
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักสอบบัญชี ซึ่ งมี ผสู ้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
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ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่า งเดี ย วกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัย กับกิ จ การของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษ ทั ย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่ น ซึ่ ง
ประกอบการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระ ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสาหรับผูท้ ี่ จะมาทาหน้าที่ เป็ น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ
เป็ นต้น ดังจะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิงจานวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความ
หลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
บุคคลที่ จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทางานใน
หน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ จากผูถ้ ือหุ น้ ตามที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
2. มีความรู ้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชี พ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีความ
หลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี้กรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิ กส์ หรื อที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสิ นใจที่สาคัญ ๆ และในการทาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี จาเป็ นหรื อมีเหตุสุดวิสยั
4. เป็ นผูท้ ี่ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม และคุ ณสมบัติอื่นใดที่ อาจจะมีการกาหนดเพิ่มเติ มตามกฎหมายหรื อตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการฯ
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การแต่ งตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่ กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มี
อยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนพร้อมกันซึ่ งจะแบ่งแยกคะแนนเสี ยงให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดมากหรื อ
น้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่ จะพึ งเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4 การกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริษทั ย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อย และ บริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่กากับดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมถึงการส่ ง
บุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อผู ้มีอานาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการ
จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับจากคณะกรรมการ รวมถึง
การทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การทารายการดังกล่าวในลักษณะเดี ยวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการ
บันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิ
ชอบ โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ การใช้ข ้อมูลภายในเพื่ อทาการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม บริ ษทั ฯ มีระบบในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้
 มีการสื่ อสารในเรื่ องนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิ จสาหรับคณะกรรมการ ผูบ
้ ริ หาร และพนักงาน โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารได้ลงนามปี ละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบาย
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ดาเนิ นการส่ งจดหมายเวียนแจ้งเตื อนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ ทราบข้อมูลภายในเป็ นประจาทุกไตรมาส ถึ ง
ช่ วงเวลาที่ ไม่ค วรซื้ อ ขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลา 1 เดื อนก่ อนวันที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารแจ้งต่อคณะกรรมการ หรื อเลขานุการบริ ษทั เกี่ยวกับการซื้ อ - ขายหลักทรัพย์
ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขาย
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องเปิ ดเผยและรายงานการซื้ อ-ขาย/ถื อครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต่ อ
เลขานุการบริ ษทั เพื่อส่ งรายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับกาหนดไว้ทุกครั้ง
เลขานุการบริ ษทั จะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล
ทุกสิ้ นเดือน
มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

9.6 ค่ าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการจัดให้มีผตู ้ รวจสอบบัญชี ที่เป็ นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต โดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี หมุนเวียนอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และผูส้ อบบัญชี คน
เดิมจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่สอบบัญชี 2 ปี ติดต่อกัน
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ภายนอกและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี โดยให้ผถู ้ ือ
หุ น้ อนุ มตั ิ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรื อผูแ้ ทน หรื อพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทาหน้าที่ ผสู ้ อบบัญชี
ในช่วงที่ยงั ทาหน้าที่ในตาแหน่งอยู่
ผูส้ อบบัญชีมีอานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึง
สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ในช่วงเวลาทาการ ในกรณี น้ ี ผูส้ อบบัญชี มีอานาจในการซักถามกรรมการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ทุก ๆ ตาแหน่ ง และผูแ้ ทนของบริ ษทั และแนะนาพวกเขาที่ จะให้ขอ้ เท็จจริ งทางการเงิ น หรื อ
จัดหาเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุก
ครั้ง เมื่อมีการพิจารณางบดุลบัญชี กาไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริ ษทั
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2563 ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ อนุ มตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี นางสาวกมลทิ พย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบี ยนผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตเลขที่ 4377 แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 และอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี รวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิน 2,600,000 บาท
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ที่จ่ายให้สานักงานสอบบัญชีสานักงาน อีวาย จากัด
ประเทศไทย มีดงั นี้
1. ค่ าสอบบัญชี (Audit fee)
(หน่วย: บาท)
บริษัท
1. บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

2563
2,600,000

2562
2,450,000

2. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

1,260,000

1,260,000

3. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุ งเทพ) จากัด

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

150,000

150,000

4. บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

340,000

340,000

4,350,000

4,200,000

รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

2. ค่ าบริการอืน่ (Non-audit fee)
(หน่วย: บาท)
บริษัท
บริ ษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด

ค่ าบริการอืน่
1. ค่าตรวจสอบบัญชี ตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุน
2. ค่า ตรวจสอบการทาลายสิ นค้าคงเหลื อ ที่ ชารุ ด
เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัย

2563
450,000

2562
360,000

20,000

60,000

1. ค่าตรวจสอบบัญชี ตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุน
2. ค่า ตรวจสอบการทาลายสิ นค้าคงเหลื อ ที่ ชารุ ด
เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัย

270,000

270,000

0

0

740,000

690,000

รวมค่ าบริการอืน่

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2563 ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการรักษา
ความเป็ นอิสระของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ต่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชี โดยมิได้ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ มิได้มีการให้บริ การด้านอื่นซึ่ งมิใช่ งานตรวจสอบบัญชี และ
ผูส้ อบบัญชีและสานักงานตรวจสอบบัญชี มิได้จดั ซื้ อสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
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9.7 การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิจการเป็ นกลไกสาคัญในการเสริ มสร้างบรรษัทภิ บาลที่ ดีขององค์กร ในปี 2563
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ในการพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมของการนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2560 หรื อ Corporate Governance
Code (CG Code) for Listed Companies 2017 ที่ออกโดยคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในส่ ว นที่ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ต ามความเหมาะสมส าหรั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ แล้ว ตามหลัก ปฏิ บัติ ส าหรั บ
คณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่ สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2: กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 3: เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
หลักปฏิบตั ิ 4: สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 5: ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6: ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 คณะกรรมการยังได้มีการพิ จารณาในส่ วนหลักปฏิ บตั ิ ที่ยงั ไม่สามารถหรื อยังมิ ได้นาไปปรับใช้ พร้ อม
เหตุผลและความจาเป็ นบันทึกไว้ในมติคณะกรรมการและจะมีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี
2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ครอบคลุมหลักการสาคัญใน 5 หมวดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
หมวดที่ 1:
หมวดที่ 2:
หมวดที่ 3:
หมวดที่ 4:
หมวดที่ 5:

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการได้ทบทวนการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งมีบางประการที่บริ ษทั ฯ มีการ
ปรับใช้มาตรการหรื อแนวทางทดแทนอื่ นโดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อและด้วยเหตุผล ดังนี้
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ข้ อทีย่ งั ไม่ ปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมการควรประกอบด้ วยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
มากกว่ า 50%
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่ง
หนึ่ง ของจานวนกรรมการทั้งหมด

เหตุผล
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
ท่าน และ กรรมการบริ หาร 3 ท่าน ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยที่
1. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไม่เป็ นบุคคล
เดียวกัน
2. ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
3. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไม่เป็ นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน
ประธานกรรมการไม่เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
คณะท างาน หรื อมี ห รื อได้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบด้านการบริ หาร
นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษ ัทเห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอว่ า ปั จ จุ บัน องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการและคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการบริ ษ ทั มีค วาม
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใ น ก า ร ท าห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการ

2. แต่ งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการควรแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่ วนใหญ่
โดยกาหนดหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบ และจัด ประชุ ม
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
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เนื่ องจากคณะกรรมการบริ ษ ัทได้ก าหนดโครงสร้ างการจ่ า ย
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสาหรับกรรมการอิสระเท่านั้น
ส่ วนค่าตอบแทนของกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจะเป็ นการจ่ าย
ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ยัง ไม่ ไ ด้ จั ด ตั้ งคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน โดย
คณะกรรมการทั้ งคณะมี ห น้ า ที่ ใ นการก าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนและโครงสร้ างค่าตอบแทนของกรรมการโดยมี
กระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ โปร่ งใส มีการเปรี ยบเที ยบ
ค่า ตอบแทนกับ อุ ต สาหกรรม รวมถึ ง มี ก ารพิ จ ารณาบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ งค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท ทุ ก รู ป แบบ คณะกรรมการมี ก ารขอความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ข้ อทีย่ งั ไม่ ปฏิบตั ิ (ต่ อ)

เหตุผล
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่าการเปิ ดเผยค่าตอบแทนยัง
ถือเป็ นความลับส่ วนบุคคล เนื่ องจากกรรมการผูจ้ ดั การได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ไม่ ไ ด้รั บ ในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้มี การเปิ ดเผย
ค่าตอบแทนในรู ปของกลุ่มผูร้ ะดับสู ง ของบริ ษทั ฯ พร้ อมทั้ง
เปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการผู ้จัด การ อนึ่ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ค่ า ตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ต่อไป

3. เปิ ดเผยรายละเอียดค่ าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ

4. จัดทารายงานความรับผิดชอบทางสังคมตามมาตรฐานสากล
ควรจัดทารายงานแห่ งความยัง่ ยืนตามกรอบ GRI และเป็ น บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ทารายงานการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามกรอบ GRI
การดี ยิ่ ง ขึ้ นหากบริ ษัท ได้จั ด ท ารายงานแบบบู ร ณาการ และแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่ องจากข้อจากัดของ
(Integrated Report)
บุ ค ลากร แต่ บ ริ ษ ัท ฯ มี แ ผนในการด าเนิ น การให้ ก ารปฏิ บัติ
สอดคล้อ งกับหลักการในจัด ท ารายงานความรั บ ผิด ชอบทาง
สังคม ซึ่งบริ ษทั ฯได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืนแยกต่างหาก ตามมาตรฐาน CSR-DIW ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นปี ที่ 4 และเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (www.hanagroup.com) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะจัดทา
รายงานความยัง่ ยืนตามมาตรฐานสากลเริ่ มในปี 2564

9.8 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอืน่ ๆ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการสาคัญใน 5 หมวด ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มและมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ไม่ว่าจะเป็ น
นัก ลงทุ นทั่ว ไปหรื อ นัก ลงทุ น สถาบัน อย่ า งเท่ า เที ย ม เป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
 สิ ทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนน

หนึ่งในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ คือการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนน ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ ได้มีการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ดังนี้
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ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึ งถึงความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ภายใน 4
เดื อนนับจากวันสิ้ นงวดบัญชี ประจาปี ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี -รังสิ ต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดิ นทางไปประชุ มได้โดยง่ายและสะดวก
บริ ษทั ฯ มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัดซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทางไปรษณี ยล์ ่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วันเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และนักลงทุน
สถาบันมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยหนังสื อเชิ ญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่
ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุ ม ให้ กั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยตรงแล้ว บริ ษัท ฯ ได้ เ ผยแพร่ หนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท ฯ
(www.hanagroup.com) เป็ นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอ้ มูลเดียวกับที่บริ ษทั ฯ จัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคาถามเป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ ง
คาถามล่วงหน้าและแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบพร้อมกับการนาส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเผยแพร่ ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ด้วยการ
แต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะให้มีส่วนร่ วมในการประชุมหรื อสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบ
อานาจและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้และส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
วันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส
มีประสิ ทธิ ภาพและเอื้อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิ ของตน ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ มีการแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับองค์ประชุมทั้งจานวนและสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ
วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทราบก่อนเริ่ มการประชุม ประธานกรรมการเป็ นประธาน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการจัดสรรเวลาสาหรับแต่
ละวาระการประชุมที่กาหนดในหนังสื อนัดประชุมอย่างเหมาะสม ระหว่างการประชุมได้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทุกคนมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ได้ การประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 คณะกรรมการจานวน 6 ท่ านจาก 6 ท่ านเข้าร่ วมประชุ ม (100%) ได้แก่ ประธาน
กรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการชุ ดย่อยทุ กชุ ด หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร (CEO)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน (CFO) และผูอ้ านวยการและหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ (COO) เข้าร่ วมประชุม นอกจากนี้ ยงั มี
ผูส้ อบบัญชีภายนอกเข้าร่ วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
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คณะกรรมการส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยระบบบาร์ โค๊ด ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือ
หุ ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่ อให้การดาเนิ นการประชุ มสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยา
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุ กระเบี ยบวาระโดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่ องที่ สาคัญ
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงได้ตามที่เห็นสมควร และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณี ที่มีการคัดค้าน
หรื องดออกเสี ยง เพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็ น
อิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยงในการประชุม
ของแต่วาระที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ให้ที่ประชุมทราบ
ภายหลังวันประชุ มผู้ถือหุ้ น บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายงานการประชุ ม โดยบัน ทึ กรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่
เข้าร่ วมประชุม รายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุ ปผลการลงคะแนนของผู ้
ถือหุ ้นแต่ละวาระ (เห็นชอบไม่เห็นชอบ งดออกเสี ยง บัตรเสี ย) และมติ ในที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พร้ อมทั้งประเด็น
ซักถามของผูถ้ ือหุน้ และคาตอบในที่ประชุม โดยรายงานได้จดั ทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็ จสมบูรณ์เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุน้ สามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จดั ในปี 2563 ได้เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หลังประชุมภายใน
1 วันทาการ พร้อมกับที่ ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นผูป้ ระสานงาน
อธิ บายข้อซักถามและดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สานักงานใหญ่
ของบริ ษทั ฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อา้ งอิง
 สิ ทธิอน
ื่ ที่นอกเหนือจากสิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยง

บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ อื่นแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่นอกเหนื อจากสิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
 สิ ทธิ ในการนับเป็ นผูถ้ ือหุน
้ เช่นสิ ทธิ ในการซื้ อ-ขาย โอนหุน้ หรื อสิ ทธิ ที่จะตรวจสอบข้อมูลหรื อบันทึกของผู ้
ถือหุ น้ เป็ นต้น
 สิ ทธิ ในการรับผลตอบแทนที่เต็มรู ปแบบและเป็ นธรรม เท่าเทียมกันสาหรับผูถ้ ือหุน
้ ทุกกลุ่ม
 สิ ทธิ ที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ เช่นผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน
้ สิ ทธิ ในการ
ขอเยี่ยมชมกิจการ เป็ นต้น
 สิ ทธิ ที่จะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญ ๆ เช่นการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของบริ ษทั ฯ การ
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทน เป็ นต้น
 สิ ทธิ ที่จะตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ น
้ เช่น การตรวจสอบข้อมูล
เอกสารต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจาปี แบบ 56-1 เป็ นต้น
 สิ ทธิ ที่จะได้รับการแก้ไขหรื อปรับปรุ งแก้ไขการละเมิดสิ ทธิ ต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ น
้
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ต่อการศึกษาข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่าง ๆ รวมถึง
ไม่ลิดรอนสิ ทธิ ใด ๆ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ น้ เช่ นไม่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือ
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หุน้ ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ไม่มีการดาเนินการใด ๆ ที่จะกีดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งก็คือผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีวิธีการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ ทุกคนโดยไม่คานึ งถึงขนาดของการถือหุ น้ ทั้งผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย รวมทั้งผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบตั ิ
ที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านได้รับเงินปั นผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิ เท่าเทียมกันเมื่อมี
การเพิ่มทุน การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ออกเสี ยง
เท่าเทียมกันด้วยคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่ งหุน้
การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยโดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอวาระการประชุ มและ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการเป็ นการล่ ว งหน้า เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรมาที่ บ ริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิ จารณา โดยในการประชุ ม บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุ มและเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ต้ งั แต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมซึ่ งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิ ดเผย
อยูใ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่ อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ผ่านมาไม่มี
ข้อเสนอจากผูถ้ ือหุน้ ส่ งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะมีการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงตามวาระที่ กาหนดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สาคัญ หรื อเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีโอกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิ
ชอบ โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อทาการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม บริ ษทั ฯ มีระบบในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วน
ตน ดังนี้
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มีการสื่ อสารในเรื่ องนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจสาหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารได้ลงนามปี ละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบาย



ดาเนิ นการส่ งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ทราบข้อมูลภายในเป็ นประจาทุกไตรมาส ถึง
ช่วงเวลาที่ ไม่ควรซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลา 1 เดื อนก่อนวันที่งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว



กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารแจ้งต่อคณะกรรมการ หรื อเลขานุการบริ ษทั เกี่ยวกับการซื้ อ-ขายหลักทรัพย์
ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขาย



กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องเปิ ดเผยและรายงานการซื้ อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต่อ
เลขานุ การบริ ษ ทั เพื่ อ ส่ งรายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกาหนดไว้ทุกครั้ง



เลขานุ การบริ ษทั จะมี การยื นยันสอบทานข้อมูลการถื อครองหลักทรั พย์ข องกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ น
รายบุคคลทุกสิ้ นเดือน

 มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
3.

สิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ฮานาตระหนักและให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ื อหุ ้น
คู่แข่ งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งหน่ วยงานภาครั ฐและองค์กรที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดย
คณะกรรมการเชื่อมัน่ ว่าการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเคารพ
ต่อการคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกฝ่ าย หลักการและแนวทางการปฏิ บตั ิ ระหว่าง
บริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีดงั นี้
พนักงาน
พนักงานเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่อยูภ่ ายในองค์กร มีบทบาทสาคัญต่อผลการดาเนินงานและความสาเร็ จของการบรรลุ
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ มีคุณค่ายิ่ง บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่ จะรักษาพนักงานที่ มีศกั ยภาพและมี ความสามารถ และที่
ส าคัญ คื อ สร้ า งความพึ งพอใจของพนักงานให้มีค วามสุ ข กับการทางานเพื่ อการทางานอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี้
ความปลอดภัย และสุ ขอนามัยในที่ทางาน - สุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางานถือเป็ นความพยายามร่ วมกัน
ของบริ ษทั ฯ และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของพนักงานในที่ทางาน ฮานาได้รับการรับรองระบบการ
จัดการ อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 นโยบายของบริ ษทั ฯ คือการจัดสถานที่ ทางานให้มีความ
ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทางาน มีการควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงที่
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เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านระบบการบริ หารจัดการและโครงการด้านต่าง ๆ เช่ น
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบและติ ดตาม กิ จกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสานึกด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งนี้ ความร่ วมมือกันของพนักงานทุกฝ่ าย
ทุกแผนกในองค์มีส่วนความสาคัญยิ่งในการบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมการทางานอันจะนาไปสู่ การลดอันตราย
และความสู ญเสี ยขององค์กรและสังคมโดยรวม เช่ น รายงานการเกิ ดอุบตั ิเหตุเจ็บป่ วย หรื อเหตุการณ์ไม่ปกติ ที่
เกิดขึ้น และแนะนามาตรการที่บริ ษทั ฯ ควรจะดาเนินการหรื อปรับปรุ ง
การส่ งเสริ มสุ ข ภาวะและความเป็ นอยู่ที่ ดีของพนัก งาน – แผนงานและโครงการส่ งเสริ มสุ ข ภาวะและความ
ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทางานได้รับการทบทวนและอนุ มตั ิโดยผูบ้ ริ หารเป็ นประจาทุกปี เพื่อการบริ หาร
จัดการการป้ องกันการบาดเจ็บจากการทางานและโรคในสถานที่ทางาน และเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะในองค์กร
ในปี 2563 มีโครงการหรื อมาตรการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนสุ ขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งการ
ฝึ กอบรม ให้ความรู ้ สร้ างความตระหนักด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ ทางาน การนาไปปฏิ บัติ
รวมทั้งการติดตามและการประเมินผล


การให้ ความรู้ สร้ างความตระหนักรู้ ด้านสุ ขภาพความปลอดภัย - ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการฝึ กอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่า รวมทั้งคู่
ค้า และผูร้ ั บ เหมา เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ เรื่ องความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานและกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ปลอดภัย และส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดความปลอดภัยในการทางานในสถานประกอบการของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
การอบรมพนักงานใหม่ - ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้เรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับพนักงานใหม่ จานวน 368 คน เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู ้พ้ืนฐาน
ทักษะ และทัศนคติในด้านสุ ขภาวะ ความปลอดภัยในการทางาน โดยมีการวัดระดับความรู ้จากแบบสอบถาม
ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
การอบรมผู้รับเหมา คู่ ค้า - บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้เรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรั บคู่คา้ ผูร้ ับเหมา และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ในปี 2563 จานวน 214 คน เพื่ อให้
ความรู ้ ก่อนการเข้าปฎิ บตั ิ งาน สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างปลอดภัย ลดอัตราการประสบอันตรายจากการ
ทางาน
การอบรมให้ ความรู้ ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) - บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรมให้กบั พนักงาน 70 คนเพื่อ
ลดอาการเจ็บป่ วยจากการทางานผิดท่า ลดความรุ นแรงของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้ อและกระดูกที่
เกี่ยวข้องกับการทางานเช่นโรคออฟฟิ ศซิ นโดรม
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การเผยแพร่ ข้อมูลเพื่อส่ งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ดี – บริ ษทั ฯ มีการจัดบอร์ ดเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล/ข่าวสารด้าน
การดูแลสุ ขภาพและโภชนาการที่ดีให้แก่พนักงาน
 การนาไปปฏิบัติ – บริ ษท
ั ฯ จัดให้มีสถานที่ ทางานที่ ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัยที่ เหมาะสมกับพนักงานเช่ น

แสง เสี ยง คุณภาพอากาศภายในอาคาร ความชื้ น อุณหภูมิ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด นอกจากนี้
ยังสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีท้ งั สุ ขภาพกายและใจ บริ ษทั ฯ จัดให้มีศูนย์ออกกาลังกายและสนามกีาา
Hana Sport Complex และกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ การออกกาลังกาย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัด
ให้มีโครงการด้านการจัดการความเครี ยด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีความความยืดหยุ่นของชัว่ โมงการทางาน
และสถานที่ทางาน เช่ น พนักงานหญิงสามารถทางานที่ บา้ นไปพร้อมกับการเลี้ยงดูบุตร เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ไม่
อนุญาตให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทางานล่วงเวลา หรื อทางานในวันหยุด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 บริ ษทั ฯ มีโครงการให้พนักงานทางานที่บา้ น (Work from Home) ซึ่ งช่วยสร้างสมดุลในชี วิตการ
ทางานที่มีคุณภาพให้กบั พนักงานและลดความเสี่ ยงในการแพร่ เชื้อในสถานที่ทางาน
 การวัดผลและการประเมิน – บริ ษทั ฯ จัดให้มีการวัดผลและการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทางานและ

ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการทางานอย่างสม่าเสมอ ทั้งที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากปฏิ กิริยาทางเคมีและทางชี วภาพใน
สถานที่ทางานที่อาจส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของพนักงาน เช่นมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้ น การส่ อง
สว่าง การระบายอากาศ เสี ยง และสารเคมี มีการประเมินมาตรการควบคุมที่มีอยูแ่ ละข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านสุ ขภาพของบุคลากรในองค์กร บริ ษ ทั ฯ มีการติดตามหรื อเฝ้ าระวังปั ญหาสุ ขภาพพนักงานโดยจัดให้มีการ
ตรวจสุ ขภาพประจาปี ทั้งการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปและตรวจสุ ขภาพตามปัจจัยเสี่ ยงด้านอาชี วอนามัย โดยมีแพทย์อา
ชีวเวชศาสตร์ และนักอาชี วอนามัยของบริ ษทั ฯ ร่ วมกันกาหนดรายการตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี่ ยง วิเคราะห์ผล
ตรวจสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน หากพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุ ขภาพผิดปกติ จะต้องเข้าพบแพทย์และรับคาแนะนา
ในการดูแลสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีรายการตรวจเพิ่มเติมตามความเสี่ ยงของกลุ่มอายุ โดยเพิ่มการ
ตรวจมะเร็ งต่อมลูกหมาก ตรวจมะเร็ งตับอ่อน และตรวจมะเร็ งทางเดิ นอาหาร ในโปรแกรมการตรวจสุ ขภาพ
พนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมโรคที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการใช้ชีวิตประจาวันและเพื่ อให้พนักงานเฝ้ าระวังสุ ขภาพ
ตนเองต่อเนื่อง
อุบัติเหตุหรื อการบาดเจ็บในที่ทางาน – บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบตั ิ เหตุ อัตราการหยุดงานหรื ออัตรา
การเจ็บป่ วยจากการทางาน ทางบริ ษทั ฯ มี การแจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ ดเป้ าหมายและสถิ ติการเกิ ด
อุบตั ิเหตุที่อยู่ในอาคารของบริ ษทั ฯ รายละเอียดในบอร์ ดจะมีการปรับปรุ งข้อมูลทุกวัน ในปี 2563 สถิติอุบตั ิเหตุ
ของบริ ษทั ฯ รวม 4 ราย มีพนักงาน 3 รายที่ประสบอุบตั ิเหตุในที่ทางาน ซึ่ ง เป็ นอุบตั ิเหตุเล็กน้อยหรื อหยุดงานไม่
เกิน 3 วัน และมีพนักงาน 1 รายที่ประสบอุบตั ิเหตุในที่ทางานและหยุดงานเกิน 3 วัน ซึ่ งไม่มีอุบตั ิเหตุการเสี ยชี วิต
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เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์สาเหตุและมาตรการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อป้ องกันการเกิดเหตุซ้ า
อีก บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการพิจารณาทบทวนกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยในโรงงาน ปรับปรุ ง
กระบวนการการป้ องกันอุบตั ิ เหตุ และเพิ่ มกลไกการติ ดตามเพื่อป้ องกันอุบตั ิ เหตุ ในการทางานและลดจานวน
อุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุ
จานวนอุบตั ิเหตุเล็กน้อยหรื อหยุดงานไม่เกิน 3 วัน (ครั้ง)
จานวนอุบตั ิเหตุที่หยุดงานเกิน 3 วัน (ครั้ง)
รวม

2563
3
1
4

2562
4
0
4

2561
6
0
6

ค่ าตอบแทนและสวัสดิการแก่ พนักงาน - บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิ การแก่พนักงาน
ค่าจ้างขั้นต่ าที่ จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงจานวนชัว่ โมงทางาน การทางานล่วงเวลาและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ กฎหมายกาหนด บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีสวัสดิ การที่ เป็ นโครงการระยะยาวที่ รักษาและจูงใจ
พนักงานที่สาคัญคือผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ใน
ยามเกษียณอายุ ไร้ความสามารถ เจ็บป่ วยหรื อตกงาน เป็ นต้น กองทุนสารองเลี้ยงชี พนั้นมาจากการหักเงินเดื อน
หรื อค่ าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่ กาหนด และบริ ษทั ฯ สมทบให้ใ นอัตราเดี ย วกันกับที่ หักจากพนักงาน
พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริ หารจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชี พในรู ปแบบของการ
ลงทุนด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต สร้างแรงจูงใจ และ
สร้างพึงพอใจในการทางาน รวมทั้งช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ดังต่อไปนี้
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ด้ านเศรษฐกิจ
 เงินชดเชยและเงินสบทบ

ด้ านสุ ขอนามัยและความปลอดภัย
ด้ านครอบครัว
 การประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุ
 สิ ท ธิ ใ นการลา เช่ น ลา

เนื่องจากการเกษียณอายุ
 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ










การตรวจสุขภาพประจาปี และ

พักผ่อน ลากิจ ลาป่ วย ลา

การตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสี่ ยง
คลอด ลาบวช
กองทุนเงินทดแทนและ
ด้านอาชีวอนามัย ในกรณี ที่
 เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกันสังคม
เช่ น พนั ก งานตั้ง ครรภ์
อาจมี
ผ
ลต่
อ
สุ
ข
ภาพ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ก ลุ่ ม
พ นั ก ง า น เ สี ย ชี วิ ต

การฉี
ด
วั
ค
ซี
น
ไข้
ห
วั
ด
ใหญ่
บริ ษทั ฮานา
พนักงานประสบภัย

เงิ
น
ช่
ว
ยเหลื
อ
ค่
า
รั
ก
ษาพยาบาล
ค่าการทางานเป็ นกะ
พิบตั ิ เป็ นต้น

การจั
ด
ให้
ม
ี
ห
อ
้
งพยาบาลเพื
อ
่
ค่าเบี้ยขยัน
 เงินช่วยเหลือ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รางวัลอายุงาน
ทุนการศึกษาบุตร
 การจัดให้มีศูนย์ออกกาลังกาย
(Long Service Award)
และสนามกีาา
รางวัลพนักงานดีเด่นและ
 โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพต่าง ๆ
ความร่ วมมือด้านต่าง ๆ
เช่น การจัดอบรมให้ความรู ้กบั
พนักงานเรื่ องภาวะความดัน
และไขมันในเลือดสูง มะเร็ ง
ในสตรี วัณโรคปอด และจัด
อบรมให้กบั พนักงานที่ต้ งั ครรภ์
และการดูแลบุตร
 การแจกหมวกกันน็อคให้

สวัสดิการทัว่ ไป
 เครื่ องแบบพนักงาน
 ห้องอาหารและจัดให้มีการ

จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค
บริ โภคราคาถูก
 หอพักพนักงาน
 รถรับส่ ง
 กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

พนักงาน

นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะ
สั้น เช่น การให้โบนัสตามผลกาไรในแต่ละปี เป็ นต้น และในระยะยาว เช่นการประเมินผลงานในโครงการพัฒนา
ตาแหน่งงาน (Career Development Program) ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พฒั นาทักษะความรู ้ ความสามารถ และ
ศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชี พให้สอดคล้องกับการเติ บโตไป
พร้อมกับองค์กรในระยะยาว กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ส่งผลดีท้ งั บริ ษทั ฯ และพนักงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนด
นโยบายและคณะทางานต่าง ๆ เพื่อประเมินพนักงาน มีการกาหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและ
วัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกบั ตาแหน่งงานที่เหมาะสมหรื อ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต คณะทางานยังวางแผนการพัฒนาฝึ กอบรมพร้อมทั้งรู ปแบบและ
วิธีการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ด้วย
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การพัฒนาความรู้ และศักยภาพพนักงาน - ฮานาตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่ งนับว่าเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สาคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนนาพาความสาเร็ จมาสู่ องค์กร ผ่านโครงการการฝึ กอบรมและโครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานที่หลากหลาย
นโยบายการพัฒนาบุคลากร – ฮานามีนโยบายในการสนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนาพนักงานและให้โอกาสที่ เท่ า
เทียมกัน เพื่อให้พนักงานแต่ละบุคคลได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม บนพื้นฐานของความสามารถ
ของแต่ ละบุ คคล ความต้องการในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความต้องการขององค์กร โดยไม่คานึ งถึ งเพศ อายุ
สถานภาพ การสมรส ความทุพพลภาพ เชื้อชาติ สี ผิว ชาติพนั ธุ์หรื อชาติกาเนิ ด หรื อรสนิ ยมทางเพศ พนักงานได้รับ
การคาดหวังและสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพส่ วนบุคคลรวมถึงการประเมินผลและการติดตาม
ประสิ ทธิ ผลภายใต้กรอบแผนงานขององค์กร เพื่อให้แน่ ใจว่าพนักงานมี ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล มีการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิ จ
และกลยุทธ์ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึ งโอกาสในการ
เตรี ยมความพร้อมในตาแหน่งหน้าที่งานในอนาคต อันจะนาไปสู่ การสร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญกาลังใจและความพึง
พอใจในการทางานของพนักงาน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาความรู ้และศักยภาพพนักงาน ดังนี้
โครงการพัฒนาเส้ นทางอาชีพ (Career Path Development Program): เพื่อมุ่งสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ
ดาเนิ นโครงการพัฒนาผูน้ าระดับอาวุโสและระดับผูจ้ ดั การที่เรี ยกว่า“ Career Path Development Program” หรื อ
CPDP Program อย่างต่อเนื่ อง พนักงานระดับอาวุโสมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ โครงการนี้ ซึ่ ง
รวมถึ งการประเมิ นและการพัฒนาศักยภาพ มี โอกาสที่ จะแบ่ งปั นความเชี่ ย วชาญ ความสนใจและแลกเปลี่ ย น
มุมมองทัศนคติต่อฝ่ ายบริ หาร โดยโครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องระหว่างความคาดหวัง เป้ าหมายและ
กลยุทธ์ ของบริ ษทั ฯ และจุ ดเด่ นและการมี ส่ วนร่ วมของพนักงาน โดยในปี 2563 มี พนักงาน 29 คนเข้า ร่ วมใน
โครงการนี้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาพนักงานระดับรุ่ นเยาว์ ซึ่ งเป็ นคนรุ่ นใหม่ ที่จะเป็ น
ผูน้ าในอนาคต โดยจัดให้มี “โครงการความสามารถพิเศษ (Talent Program)” ที่ได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
ค้นหาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสู ง เพื่อเตรี ยมการพัฒนาทักษะการบริ หารจัดการที่จาเป็ น รวมทั้งกระบวนการความคิด
ทัศนคติ (Mindset) ที่ถูกต้อง ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จัดให้มี 15 หลักสู ตรเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือก
เข้าโครงการนี้ ได้แก่ หลักสู ตรการจัดการภาวะวิกฤต หลักสู ตรทักษะการจัดการสาหรับผูจ้ ดั การใหม่ หลักสู ตร
ความเป็ นเลิศในการบริ การลูกค้า เป็ นต้น
การพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Competency-based development): ฮานาให้ความสาคัญกับพนักงาน และ
มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็ นเลิศในงานที่รับผิดชอบรวมถึงเตรี ยมพร้อมสาหรับความท้าทาย
และการเติ บโตในอนาคต บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมพนักงานในทุกระดับทั้งพนักงานรายวันและพนักงาน
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รายเดื อน รวมถึงพนักงานระดับผูจ้ ดั การและพนักงานระดับปฏิบตั ิ งาน การฝึ กอบรมเน้นการพัฒนาระยะสั้นและ
ระยะยาว ประกอบด้วยการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานคุน้ เคยกับวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม
ใหม่ โดยการฝึ กอบรมขั้นพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการทางาน เช่นระบบคุณภาพและข้อกาหนดความปลอดภัยใน
การทางาน การรั กษาความปลอดภัย กิ จกรรม 5ส หลักสู ตรจรรยาบรรณธุ รกิ จ ทั้งจากผูส้ อนภายในและจาก
ภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับทักษะพนักงานให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเตรี ยมพร้อม
ต่อโอกาสและการเติบโตทางสายอาชีพต่อไป
การวิเคราะห์ ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม: บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสารวจความจาเป็ นในการฝึ กอบรมบุคลากรเป็ น
ประจาทุกปี โดยมีการรวบรวมความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและหัวหน้างาน พร้อมกับพิจารณาปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก ปัจจัยภายในได้แก่ตาแหน่งงาน ผลการประเมินการทางานตามที่กาหนดไว้ของแต่ละตาแหน่งงาน ผลการ
ประเมินจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น CPDP Program และ Talent Program และแผนธุ รกิจ ปั จจัยภายนอกอาทิ
เช่น ความต้องการของลูกค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อกาหนดกฎหมายหรื อมาตรฐานสากลต่าง ๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะหลักสู ตรฝึ กอบรมที่เป็ นประโยชน์และ
พนักงานมี ความสนใจ ผ่านทางกล่องรั บข้อเสนอแนะ และแบบสารวจความพึงพอใจของพนักงาน โดยผลการ
สารวจจะถูกนามาวิเคราะห์และจัดทาเป็ นแผนฝึ กอบรมประจาปี (Annual Training Plan) รวมถึ งแผนพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในการสารวจปี 2563 มีผบู ้ ริ หารและหัวหน้างานร่ วมตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้ น 80 คนคิ ดเป็ นร้อยละ 80 หลักสู ตรที่ ได้รับการพิ จารณาว่ามีความจาเป็ นครบคลุม 6 หมวด
ได้แก่ หมวดทักษะทางเทคนิ ค หมวดคุ ณภาพ หมวดทักษะการบริ หารจัดการ หมวดความปลอดภัยสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อ ม หมวดทักษะการใช้ค อมพิ ว เตอร์ และหมวดทั่วไป รายชื่ อหลักสู ต รที่ จ าเป็ น อาทิ เ ช่ น หลักสู ต ร
Continuous Improvement Program หลักสู ตร Root Cause Analysis หลักสู ตร Motivate Employee Through
Performance หลักสู ตร Profit and Loss Analysis และ หลักสู ตร SAP เป็ นต้น โดยมีหลักสู ตรแนะนาเพิ่มเติมเช่น
Internet of Things และ Digital Manufacturing ซึ่ งได้รับการบรรจุไว้ในแผนฝึ กอบรมประจาปี 2564
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั ฝึ กอบรมเสริ มความรู ้และทักษะให้กบั พนักงาน 3,742 คน รวมจานวน 178,446 ชัว่ โมง
ได้แก่การฝึ กอบรมพนักงานรายวัน 118,377 ชัว่ โมง และการอบรมพนักงานรายเดือน 60,069 ชัว่ โมง ซึ่ งชัว่ โมงการ
ฝึ กอบรมในปี 2563 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 48 ชัว่ โมงต่อคน
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จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ทั้งพนักงานรายเดือนและพนักงานรายวัน เฉลี่ยต่อคนต่อปี เทียบกับ
ดัชนีช้ ีวดั (KPI) ในปี 2563 กับปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังต่อไปนี้

ในปี 2563 หลักสูตรที่จดั ฝึ กอบรมให้พนักงานแยกตามหมวดหัวข้อหลัก ๆ ได้ดงั นี้
จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรม
หลักสู ตร (หมวด)
พนักงาน พนักงานราย
รวม
รายวัน
เดือน
ทบทวนเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ (Re42,037
6,217
48,254
certification)
ทักษะทางเทคนิค
29,279
13,366
42,645
คุณภาพ
24,188
12,171
36,360
ทักษะด้านการบริ หารจัดการ
1,539
14,437
15,976
อบรมเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ
4,472
4,458
8,930
ความปลอดภัย สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
7,458
1,131
8,589
ทัว่ ไป
4,872
3,541
8,413
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
529
4,727
5,256
ทักษะหลากหลาย (Multi-skills)
3,082
21
3,103
การย้ายงานระหว่างหน่วยงาน
920
920
รวมจานวนชั่วโมงการอบรม
118,377
60,069
178,446

ร้ อยละ

27.00
23.90
20.40
9.00
5.00
4.80
4.70
2.90
1.70
0.50
100

การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร: บริ ษทั ฯ ทาการวิเคราะห์ความพึงพอใจและประโยชน์ที่พนักงานและบริ ษทั ฯ
ได้รับจากการพัฒนาบุคลากร โดยมีดชั นี ช้ ี วดั เป็ นร้อยละของความพึ งพอใจ โดยประเมินความพึ งพอใจเกี่ ยวกับ
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ผูส้ อน เนื้ อหา รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจหลังการฝึ กอบรมหรื อ
หลังจบโครงการ ในปี 2563 ร้อยละความพึงพอใจจากการฝึ กอบรมพนักงานรายเดือน คิดเป็ นร้อยละ 86.5 และร้อย
ละ 80.5 สาหรับพนักงานรายวัน เทียบกับเป้ าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 80 โดยความพึงพอใจชองพนักงานโครงการ
Talent Program ประเมินผลอยูท่ ี่ร้อยละ 100
สาหรับโครงการ Talent Program บริ ษทั ฯ ยังได้วิเคราะห์ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ ได้รับจากจานวนของพนักงาน
ระดับต่ากว่าผูจ้ ดั การใน Talent Pool โดยในปี 2563 จานวนพนักงานใน Talent Pool เพิ่มขึ้นจาก 44 คนในปี 2562
เป็ น 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 เทียบกับดัชนีช้ ีวดั (KPI) ที่ร้อยละ 5
การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน – บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับทัศนคติของพนักงาน มีการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุ งองค์กรในด้านต่าง ๆ บริ ษทั ฯ
ดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจของพนักงานเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมทั้งพนักงานรายวัน และ
พนักงานรายเดือน ประเด็นในการสารวจความพึงพอใจ ได้แก่ค่าจ้างและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทางาน
ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น
ผลการสารวจความพึงพอใจของพนักงานเทียบกับดัชนีช้ ีวดั (KPI) ของปี 2563 กับปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้

บริ ษทั ฯ มีการสรุ ปและสื่ อสารผลการประเมินความพึงพอใจแก่พนักงานทั้งองค์กรผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์
บริ เวณทางเดินโรงอาหาร มีการประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย และระบบอินทราเน็ตของบริ ษทั ฯ
การวิเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน - บริ ษทั ฯ ได้นาผลการประเมิ นความพึ งพอใจของ
พนักงานไปวิเคราะห์เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนาแผนส่ งเสริ มอย่างเป็ นระบบ โครงการปรับปรุ งอันเนื่ องมาจาก
ข้อเสนอแนะผ่านการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในปี ที่ผ่านมาจะเป็ นด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้วย
การเพิ่มพื้นที่ พกั ผ่อนด้านนอกอาคารเนื่ องจากพนักงานต้องการมุมพักผ่อนที่ อากาศถ่ายเทได้ดี โดยบริ ษทั ฯ ได้
ติดตั้งเต็นท์และเก้าอี้มา้ หิ นอ่อนเพื่อให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์ จากการดาเนิ นการ บริ ษทั ฯ ได้สารวจความพึง
พอใจของพนักงานภายหลังการปรับปรุ ง พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจร้อยละ 100
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การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ฮานายึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลัก
บรรษัทภิ บาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนนั้น บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย และหลัก
สากลอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งการสนับ สนุ น และปฏิ บัติ ต ามปฏิ ญ ญาสากลว่า ด้ว ยสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact: UNGC) หลักการชี้ แนะเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนสาหรับธุ รกิจแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการทา
งานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work: ILO)
เพื่ อให้มนั่ ใจว่า การด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ไม่มีการละเมิ ด สิ ทธิ มนุ ษยชน ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษ ทั
เห็ นสมควรให้กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บัติด ้านสิ ทธิ มนุ ษ ยชนที่ เป็ นนโยบายแยกออกมาต่ างหาก เพื่ อให้
ความสาคัญในการป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจครอบคลุมคู่คา้ ในห่ วงโซ่ คุณค่า โดยมี
การฝึ กอบรมให้พนักงาน มีการประเมินความเสี่ ยง และมีกระบวนการติดตามข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิ ทธิ มนุษยชน ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนหรื อรายงานการละเมิดสิ ทธิ มนษุยชนใด ๆ จากพนักงาน คู่
ค้าทางธุรกิจ หรื อชุมชน
ลูกค้ า
ฮานาให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรื อให้บริ การที่เหนื อกว่า
ความคาดหวังของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพของสิ นค้า การจัดส่ งมอบสิ นค้า ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจและราคาที่ สม
เหตุผล บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ (QMS) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูงและตรงต่อเวลา นโยบายของบริ ษทั ฯ คือการมุ่งมัน่ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีขอ้ บกพร่ องเป็ น
ศูนย์ และได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่ องมาเป็ น
ระยะเวลากว่า 20 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของเราที่มีต่อคุณภาพ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง และการดาเนิ น
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ดาเนินการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ลูกค้า ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ ส่ งเสริ มความร่ วมมื อกันทางธุ ร กิ จ ไม่ ว่า จะเป็ นกระบวนการลดค่ า ใช้จ่า ยหรื อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องที่ลูกค้าร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ แนะนาต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลู กค้า และสร้ า งความสัมพันธ์ที่ ดีกับลูกค้า ซึ่ งเป็ นพื้ นฐาน
ความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจระยะยาว
นโยบายคาติ ชมของลูกค้ากาหนดขึ้ นภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการกระบวนการรับ
ความคิดเห็นของลูกค้า มีการวิเคราะห์ จัดทาแผนปฏิบตั ิการและตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะให้กบั
ลูกค้าเพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าได้พฒั นาขึ้ นให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
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ธุรกิจและระบบการจัดการคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อทราบถึงประเด็นที่เป็ นจุดเด่นและโอกาสในการ
ปรับปรุ งขององค์กร
บริ ษทั ฯ มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี ผลการสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าเทียบกับดัชนีช้ ีวดั (KPI) ของปี 2563 กับปี ที่ผา่ นมาเป็ นดังนี้

โดยผลการประเมิ นความพึ งพอใจของลูกค้าได้นาไปวิเคราะห์เพื่ อการพัฒนาสู่ กระบวนการปรั บปรุ งในรอบ
ระยะเวลาที่ผา่ นมา ได้แก่


ด้านต้นทุน - โครงการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (CIP) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต



ด้านการส่ งมอบ - ทบทวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ระบบไอที - ดาเนิ นการสู่ เป้ าหมายเพื่อการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 โดยเชื่ อมโยงข้อมูลการผลิตผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ERP ที่อปั เกรดเป็ น SAP



บุคลากร - ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของลูกค้า



เทคโนโลยี - กาหนดแผนงานด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อสามารถให้บริ การแบบ
ครบวงจรและมีความยืดหยุน่ สูง

ทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายปกป้ องการใช้ทรัพย์สินที่มีตวั ตนและทรัพย์สินทางปัญญาของคู่คา้ ทางธุ รกิจ และจะปฏิบตั ิตาม
ระเบี ยบหรื อข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ ผลงานและลิขสิ ทธิ์ ที่ ได้รับจากงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากบริ ษทั ฯ ให้จดั ทาขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นงานที่ใช้สาหรับบริ ษทั ฯ หรื อเรี ยนรู ้จากบริ ษทั ฯ ผลงานและ
ลิขสิ ทธิ์ เหล่านั้นจะเป็ นของบริ ษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึ งใช้งานคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
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สารสนเทศให้เป็ นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายท้องถิ่นในเรื่ องเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิ ทธิ์ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่ จะปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายปกป้ อง การใช้ทรัพย์สินที่มีตวั ตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
คู่ค้า
การดาเนิ นธุ รกิ จอย่า งมี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กรของฮานา บริ ษ ทั ฯ
สนับสนุ นให้มีการสื่ อสารด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จพร้อมไปกับการเติ บโตทางธุ รกิ จ
ความมุ่งมัน่ นี้ กลายเป็ นค่านิ ยมหลักในองค์กรของฮานาที่ มีประวัติอนั ยาวนานในการสร้างความไว้วางใจและการ
เป็ นพันธมิตรที่แข็งแกร่ งกับซัพพลายเออร์และคู่คา้ ทางธุรกิจที่สาคัญของเรา ด้วยเหตุน้ ีจึงกาหนดให้มีจรรยาบรรณ
การดาเนิ นธุ รกิจของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้แน่ใจว่าคู่คา้ ดาเนิ นธุ รกิจต่อกันตามมาตรฐานทาง
กฎหมายและข้อกาหนดทางจริ ยธรรมระดับสู ง ตลอดจนมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยคู่คา้
จะต้องมีการลงนามรับทราบและนาไปปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม รวมถึงเป้ าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะ
ยาวกับคู่คา้ การจัดซื้ อสิ นค้าและจัดหาบริ การจากซัพพลายเออร์ บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบตั ิอยู่บนแบบแผน
แห่ งความมีจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัดที่สุด ซึ่ งทาให้มนั่ ใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้าย รวมทั้งคงความ
เชื่ อมัน่ อย่างต่อเนื่ องให้แก่ลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ การซื้ อสิ นค้าหรื อว่าจ้างงานบริ การนั้นต้องอยู่บน
พื้นฐานของปั จจัยต่าง ๆ ทั้งด้านราคา คุณภาพ บริ การ และการส่ งมอบ โดยการปฏิบตั ิ บนหลักการที่ สาคัญ
ดังต่อไปนี้
 มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผูร้ ับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
 ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา
 ใช้ระบบการตรวจสอบติ ดตาม

และการป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อการปฏิ บตั ิ ที่ไม่ถูกต้องอื่น ๆ ใน

กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและการประมูล
การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน: สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอน
ดักเตอร์ ก่อนหน้านี้ ผลการดาเนิ นงานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ได้เชื่ อมโยงกับสถานการณ์ระหว่างสอง
ประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2563 ได้เกิดวิกฤตการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไม่คาดคิด โดยการ
แพร่ ระบาดส่ งผลกระทบต่อการหยุดชะงักต่อห่วงโซ่อุปทานทัว่ โลกและก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ซัพ
พลายเออร์ รายใหญ่บางรายของเราปิ ดดาเนิ นการอย่างกะทันหันเป็ นเวลาหลายสัปดาห์เนื่ องจากมาตรการป้ องกัน
การแพร่ ระบาด และการขนส่ งบางประเทศก็หยุดชะงักเช่นกัน
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การดาเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างกะทันหันคือการหาซัพพลายเออร์ แหล่งที่สองหรื อ
รายใหม่ทนั ทีเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักทางธุ รกิจ กลยุทธ์น้ ี กลายเป็ นเกณฑ์สาคัญในการบริ หารจัดการห่ วงโซ่
อุปทานในอนาคต ในการจัดกลุ่มคู่คา้ ซัพพลายเออร์ ที่เป็ นรายสาคัญของเรา (Critical suppliers) ต้องมีแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ในขณะที่ฮานามีการทบทวนและจัดการความเสี่ ยงจากการมีซพั พลายเออร์ รายสาคัญกระจุกตัว
ทางภูมิศาสตร์ และประเมินความเป็ นไปได้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ที่มีคุณสมบัติตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่
แตกต่างกันเพื่อรักษาความยืดหยุน่ ในการจัดหาวัตถุดิบ
ฮานาดาเนิ นการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ แบบ Self-assessment และ Site Visit และใช้กิจกรรมเหล่านี้ เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาและเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ในเชิ งกลยุทธ์ของเราโดยเฉพาะซัพพลาย
เออร์รายสาคัญ เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด -19 และข้อจากัดในการเดินทาง เราจึงไม่สามารถเดินทางและ
ออกไปตรวจเยี่ยมคู่คา้ ได้ แต่เรายังคงดาเนินการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ผา่ นการประชุม Webex และ Zoom
การพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน: เนื่องจากเรามัน่ ใจว่าการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ และการทางาน
ร่ ว มกันเป็ นกุญแจสู่ ค วามส าเร็ จของเรา ในการคัด เลื อกคู่ ค ้า บริ ษ ทั ฯ มี เ กณฑ์ต่ า ง ๆ ในการประเมิ นปั จจัย ที่
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา คุณภาพ การบริ การ การส่ งมอบ credit term ต่าง ๆ แล้วยังครอบคลุมประเด็น
ด้านสิ่ งแวดล้อมเช่นการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 - มาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม มาตรฐาน
ISO 45001 - ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรื อระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ
เพื่ อ การพัฒ นาสู่ ค วามยัง่ ยื น เราสนับสนุ นและส่ งเสริ มโครงการที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมุ่ งเน้น
ผลกระทบต่อชุ มชนโดยทางานร่ วมกับคู่คา้ รายสาคัญเพื่อปรับปรุ งผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โครงการ
การจัดซื้ อจัดจ้างสี เขียวจึงถือเป็ นโครงการหนึ่ งที่เราจะช่วยพัฒนาการดาเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนร่ วมกับคู่คา้ เพื่อลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ พยายามที่จะบรรลุผลสาเร็ จในการสร้างการเติบโตของรายได้สาหรับผูถ้ ือหุ ้ นในระยะยาว คณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตาแหน่ ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่
ของตนในการกากับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดาเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ฯ และ
ผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ ขอ้ มูลทางการเงิ นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น
การปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่การเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น
การปฏิ บัติ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้นทุ กคนอย่า งเท่ า เที ย มกัน การเปิ ดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้ นฐานแห่ งความเท่ า เที ย ม ความ
ครบถ้วนและถูกต้องต่ อเรื่ องที่ เกี่ ยวกับสถานภาพของบริ ษทั ฯ ทั้งผลการดาเนิ นงาน งบการเงิ น การบัญชี และ
รายงานอื่น ๆ การไม่นาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการ ซึ่ งก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม เป็ นต้น
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คู่แข่ งทางการค้ า
คณะกรรมการมุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลัน่ แกล้งหรื อ
ใช้อิทธิ พลในการกี ดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทาการใด ๆ ที่ เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อ
ลิขสิ ทธิ์ ของคู่แข่งขัน ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริ ต เพื่อทาลายชื่ อเสี ยงของผูแ้ ข่งขัน หรื อละเมิดความลับทางการค้าของ
คู่แข่งขัน ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทฟ้ องร้องระหว่างบริ ษทั ฯ กับคู่แข่งทางการค้าหรื อข้อร้องเรี ยนใด ๆ
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้ ดว้ ยความรั บผิดชอบ ซื่ อสัตย์และเป็ นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค้ าประกัน
การบริ หารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริ ษทั ฯ จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ ถึงสถานะในกรณี ที่
อาจจะมีกรณี ผิดนัดชาระหนี้ และจะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด หากเกิดกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทฟ้ องร้องระหว่างบริ ษทั ฯ กับเจ้าหนี้
หรื อข้อร้องเรี ยนใด ๆ
ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 โดยเป็ นการจัดการทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุ รกิจ และเน้นเรื่ องของการป้ องกันมลพิษและรักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมรวมถึงลดต้นทุนการผลิตของธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและข้อ
กาหนดการจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยมีการควมคุมการบริ หารจัดการอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
OHSAS 18001 และมอก. 18001 โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่ งเป็ นมาตรฐาน
ระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย โดยได้กาหนดนโยบายและแสดงความมุ่งมัน่ ใน
การดาเนิ นงานที่ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพี ยงการแก้ไขปั ญหาอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน แต่ยงั
ครอบคลุมถึงแนวทางในการป้ องกันมิให้เกิ ดปั ญหาด้านสุ ขภาพ และอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ต่อผูป้ ฏิ บตั ิงานและสังคม
โดยรอบ ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร หรื อชุมชนใกล้เคียง
บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการรณรงค์ดว้ ยการจัดทาโครงการประหยัด
พลังงานด้านต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการยังได้ส่งเสริ มให้มีการ
ให้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุ กระดับเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม ในปี 2563 ทางฝ่ ายฝึ กอบรมได้จดั ให้มีหลักสูตรฝึ กอบรมในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สาคัญ ๆ เช่น
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หลักสู ตรการประเมินปัญหาสิ่ งแวดล้ อม: เพื่อระบุประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ
บริ การภายใต้ขอบเขตระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อการนาไปสู่การวางแผน การปรับปรุ งหรื อปรับเปลี่ยน
หลักสู ตรการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001: เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในการ
ดาเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001
หลักสู ตรการอนุรักษ์ พลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและปลูก
จิต สานึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นให้พนักงานสามารถนาทักษะความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานและชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
หลักสู ตรการใช้ สารเคมีอย่ างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทีมฉุ กเฉิ น และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทราบถึงชนิดและอันตรายจากสารเคมีในที่ทางานและมีผลต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุม
หรื อบริ หารจัดการสารเคมีอนั ตราย ในการอบรมในหลักสูตรนี้ ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ด้านปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการทางาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
หลักสู ตรความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน: เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน รวมทั้ง
ผูร้ ั บเหมาและผูท้ ี่ เข้ามาปฏิ บตั ิ งานในพื้ นที่ มี ความรู ้ ความเข้าใจ ต่ อเรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถ
ทางานได้อย่างปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วยและโรคจากการทางาน
หลักสู ตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้ น: เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภยั ในสถานที่ทางานและวิธีการ
ปฏิ บตั ิ อย่างปลอดภัยในกรณี เกิ ดเหตุ การณ์เพลิ งไหม้ฉุกเฉิ น รวมถึ งการจัดทาแผนป้ องกันและระงับอัคคี ภยั
รวมทั้งกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านปัญหาสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการทางานและพัฒนาปรับปรุ ง
เพื่อการใช้ทรัพยากรและการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
หน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง กรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทาหน้าที่ในการเสี ยภาษี
อากรให้ภาครัฐอย่างถูกต้อง ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายการปฏิ บตั ิ ดา้ นภาษี เพื่ อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิของกลุ่มบริ ษทั ฮานา ด้วยความมุ่งมัน่ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
ประเทศที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
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การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
นโนบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น: บริ ษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งได้
ผ่านการทบทวนและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
“ฮานามี นโยบายต่อต้านการให้และรับสิ นบนและการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ (Zero Tolerance Policy)
บริ ษทั ฯ ห้ามคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั ฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตในทุกรู ปแบบในการทาธุ รกรรมทางธุ รกิ จต่าง ๆ และจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบและกฎหมายของทุก ๆ ประเทศที่บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วย”
การประเมินความเสี่ ยง: ในปี 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น
โดยมีการประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ตแยกออกจากความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ เป็ นการเฉพาะ และมีการรายงานความ
เสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีหน่วยงาน Compliance Unit ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามรายงานการ
ประเมินความเสี่ ยง
การฝึ กอบรมและการสื่ อสาร: ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้สื่อสารและจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเกี่ ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งนโยบายที่ เกี่ ยวข้องอย่างต่ อเนื่ อง เช่ น
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานทุก
ระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ นโยบาย
จริ ยธรรมธุ รกิจของซัพพลายเออร์ ที่ครอบคลุมนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ก็ได้สื่อสารไปยังคู่คา้ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อให้ค่คู า้ ทุกรายรับทราบและถือปฏิบตั ิ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับการตอบรับจากซัพพลายเออร์
จานวน 1,724 ราย คิดเป็ นร้อยละ 100 จากเป้ าหมายที่ร้อยละ 100
การติดตามและประเมินผล: คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เป็ นประจาทุ กปี และเสนอการปรั บปรุ งแก้ไขต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะติดตามการดาเนิ นการตามนโยบายมาตรการและให้คาแนะนาต่าง ๆ ระบบการควบคุมภายในและ
ระเบียบต่าง ๆ มีการตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจถึงประสิ ทธิ ภาพในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และผลการตรวจสอบจะมีการหารื อกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องและรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทได้รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
การรั บรอง: บริ ษทั ฯ ได้ผ่านการรับรองต่ออายุการเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต (CAC) ด้วยความมุ่งมัน่ ที่ จะสนับสนุ นการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริ ตอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเป็ นสมาชิ กเครื อข่าย PACT Network ที่ จดั ตั้งขึ้ นโดย
สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่ งเสริ มการยกระดับการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนอย่างเป็ นรู ปธรรม
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ช่ องทางการร้ องเรียน/ร้ องทุกข์
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่ตอ้ งการร้องทุกข์แจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในประเด็นการทาผิด
กฎหมาย การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถูกละเมิดสิ ทธิ ฝ่ าฝื นต่อหลักปฏิ บตั ิ จรรยาบรรณและธรรมาภิ บาล ข้อเสนอแนะ
หรื อร้องเรี ยนในเรื่ องที่เป็ นปั ญหาอื่นใดของบริ ษทั ฯ รวมทั้งพนักงานหรื อคู่คา้ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยสามารถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวด้วยความสุ จริ ต ผ่านตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ประจาสานักงานใหญ่
เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

อีเมล์

ชื่อ-นามสกุล
นายจอห์น ทอมพ์สนั
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์

john@ntasset.com
terry@hanabk.th.com

นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน
นางพันทิพา ตันธนะ
นางสาวจิระภา คงมณี

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

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) 65/98 ซอยวิภาวดี -รังสิ ต 64 แยก 2 แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
สาหรับการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ พนักงานสามารถรายงานผ่านทางช่องทางของบริ ษทั ฯ ที่
กาหนดไว้ เช่นผ่านผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง (ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป) หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละโรงงาน
หรื อกล่องข้อเสนอแนะหรื อ Red Box ที่มีอยู่ของแต่ละแห่ งของบริ ษทั ฯ แต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม
หรื อไม่สะดวกที่ จะแจ้งผ่านช่ องทางของแต่ละโรงงาน พนักงานสามารถรายงานเรื่ องร้องเรี ยนโดยตรงไปยัง
ช่องทางที่ให้ไว้ขา้ งต้น
กระบวนการจัดการกับเรื่ องที่ร้องเรี ยน: บริ ษทั ฯ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรี ยนให้มีความเหมาะสม
การตรวจสอบจะต้องดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วและเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในจะรายงานรายละเอียดของการร้องเรี ยนและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญของการร้องเรี ยน ข้อพิพาท หรื อปัญหานั้น ๆ
การคุ้มกันผู้ที่รายงานหรือแจ้ งเบาะแส: บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะไม่ดาเนิ นการปลด ลดตาแหน่ง ลงโทษ ระงับ ข่มขู่
แทรกแทรง หรื อการกระทาใดที่ เป็ นโทษต่ อบุคคลที่ รายงานสิ่ งที่ เป็ นปั ญหา แจ้งเบาะแส หรื อร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการด้วยการให้ถอ้ ยคาหรื อข้อมูลใด ๆด้วยความสุ จริ ตใจ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนการกระทาทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การกระทาผิดจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล
การถูกละเมิด กรณี ที่เกี่ยวกับชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อันเนื่องมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการ ตลอดจนไม่มี
กรณี ขอ้ พิพาททางกฎหมายด้านแรงงานสิ ทธิ มนุษชน และสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด
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4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันการณ์ ต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยตามข้อกาหนดของการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ทาให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่ เพียงพอที่ จะนาไป
วิเคราะห์หรื อประเมิ นการลงทุ น บริ ษทั ฯ จึ งพยายามที่ จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างทัว่ ถึ งครบถ้วนโปร่ งใสผ่านทาง
ช่องทางและสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จะถูกเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีเพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดย
ข้อ มูลที่ เ ปิ ดเผยต่ อนักลงทุ นจะมี ความถูกต้อง ไม่ ทาให้สาคัญผิด และเพี ยงพอต่ อการตัดสิ นใจของนักลงทุ น
นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางช่ องทางอื่นด้วย เช่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยดาเนิ นการอย่างสม่ าเสมอและเป็ นปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้อมูล (Communication and Disclosure Policy) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า
การสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ที่สานักงาน
ก.ล.ต.หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด และการเปิ ดเผยงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ ตรงตามเวลาที่กาหนดในช่วงปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ดาเนิ นการจัดตั้งหน่วยงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ข้ ึนเฉพาะ แต่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ทางด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพราะบริ ษทั ฯ เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่ อมัน่
เป็ นทักษะที่ ส าคัญยิ่งเช่ นเดี ย วกับความสามารถทางด้านเทคนิ คและการบริ หารจัดการ หน่ วยงาน Corporate
Affairs ก็เป็ นอีกช่องทางที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ ไปตามที่ตอ้ งการ บริ ษทั ฯ มีคู่มือจรรยาบรรณของนักลงทุน
สั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางและสนับ สนุ น งานด้า นนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ และให้มี ก ารสื่ อ สารเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพระหว่างบริ ษทั ฯ นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ สถาบันการเงิน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการแถลงผลการดาเนิ นงานทุก ๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้ แจงผลการดาเนิ นงาน และ
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผูล้ งทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้มีการเข้าพบผูบ้ ริ หาร
หรื อเยีย่ มชมกิจการ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดให้มีการแถลงผลการดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
การแถลงผลการดาเนินงาน
การประชุมที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ (จานวนองค์กร)
การประชุมกับนักลงทุนทางโทรศัพท์/ออนไลน์ (จานวนองค์กร)
การเข้าเยีย่ มชมบริ ษทั ฯ
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ผูล้ งทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินของบริ ษทั ฯ ผ่านสื่ อการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.hanagroup.com หรื อสามารถติดต่อบุคคล
ต่าง ๆ ตามรายนาม ดังนี้
ชื่อ
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
น.ส. จิระภา คงมณี
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี

แผนก
การเงิน
Corporate
Affairs
Corporate
Affairs

อีเมล์
terry@hanabk.th.com
jirapak@hanabk.th.com

โทรศัพท์
0 2551 1297
0 2551 1297 # 117

โทรสาร
0 2551 1299
0 2551 1299

penpimol_k@hanabk.th.com 0 2551 1297 # 226

0 2551 1299

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิ สาหรั บกรรมการและผูบ้ ริ หารในการรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ตใน
การตัดสิ นใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยกาหนดมาตรการให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ รวมทั้งให้มีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั พร้อมรายงานให้
บริ ษทั ฯ ทราบผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับรายงานการ
เปิ ดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องและนาส่ งประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริ ษทั ในลาดับต่อไป
การท ารายการระหว่ า งบริ ษ ัท ฯ กับ กรรมการหรื อ ผูบ้ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน อัน อาจน ามาซึ่ ง
ผลประโยชน์ที่ขดั แย้งกันได้น้ ันจะต้อ งผ่า นการพิ จารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็ นรายการ
ระหว่างกันที่ สาคัญการเข้าทารายการนั้นต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น
โดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะถูกยกเว้นไม่ให้เข้าร่ วมกระบวนการในการตัดสิ นใจเพื่อพิจารณาธุ รกรรมที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อเกี่ยวข้อง
ในปี 2563 ไม่มีกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมานาเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณา
5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน โดยเป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็ น
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการจะมีการทบทวนการปรับเพิ่มจานวนคณะกรรมการอิสระให้เกินกว่า
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ร้อยละ 50 กรณี ที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการที่
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การและเป็ นกรรมการอิสระ
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสาหรับผูท้ ี่จะมาทาหน้าที่เป็ น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน
เพศ เป็ นต้น ดังจะเห็ นได้จากการที่ คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิ สระที่ เป็ นผูห้ ญิ งจานวน 1 ท่ าน
เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ
ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่ งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้า
มาดารงตาแหน่ งกรรมการ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะใช้บริ ษทั ที่ ปรึ กษา (Professional Search Firm) หรื อ
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้สิทธิ
ผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอรายชื่ อผูท้ ี่เหมาะสมมาเป็ นกรรมการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่วยพิจารณา
ถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผูส้ มัคร หรื อกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระ หรื อลาออก และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่ อกรรมการ
ดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการดังกล่าว
ในปี 2563 ไม่ มีผูส้ มัค รที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อจากผูถ้ ื อหุ ้นส่ ง มาที่ ค ณะกรรมการสรรหาเพื่ อ พิ จารณา ดัง นั้น
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ
ประสบการณ์การทางาน ผลงานในปี ที่ผา่ นมา ความเต็มใจและเวลาที่จะทุ่มเทให้กบั คณะกรรมการ และคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทางานใน
หน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ จากผูถ้ ื อหุ ้น
ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
2. มีความรู ้ ทักษะ ความเชี่ ยวชาญ วิชาชี พ การศึ กษา เพศหญิ งและเพศชาย ที่ คณะกรรมการเห็นสมควรให้มี
ความหลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ นอกจากนี้ กรรมการบริ หารอย่ า งน้อ ย 1 คน ต้อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสิ นใจที่สาคัญ ๆ และในการทาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ

บริ ษ ทั ฯ และเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ และประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้ทุกครั้ ง ยกเว้นกรณี จาเป็ นหรื อมี เหตุ
สุ ดวิสยั
4. เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่ อาจจะมีการกาหนดเพิ่มเติ มตามกฎหมายหรื อตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บุคคลที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ ความสามารถ และมีความพร้ อมในการ
ทางานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่ สุดสมาชิ กในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู ้ความสามารถ
ทางการเงิ น และที่ สาคัญกรรมการอิสระจะต้องเป็ นบุคคลที่ ไม่ขดั ต่อข้อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
เพื่ อให้มนั่ ใจว่าคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิ สระผูซ้ ่ ึ งสามารถปฏิ บตั ิ งานโดยใช้ดุลพิ นิจตาม
ความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการผูซ้ ่ ึ ง
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้

รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม (เกณฑ์น้ ี เข้มกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผู ้

มีอานาจควบคุมจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุ คคลที่ ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ ร กิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี อานาจ

ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนยั หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ รวมถึงการทารายการค้าที่ทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จการ การเช่ าหรื อให้เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
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รับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สินรวมถึงพฤติ การณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ ง
เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม

ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสานักสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา

ทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ

หุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ น้ เกิ นร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่น ซึ่ งประกอบการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

การแต่ งตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่ กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่
มีอยู่ท้ งั หมดเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนพร้อมกันซึ่ งจะแบ่งแยกคะแนนเสี ยงให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดมาก
หรื อน้อยเพี ยงใดไม่ได้ บุ คคลที่ ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่ จะพึ งเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสี ย ง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเนื่ อ งจากเหตุ อื่ น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ ง กรรมการ ให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน
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ในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดื อน
โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน
ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่
ยังเหลืออยู่
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ลไกในการก ากับ ดู แ ลที่ ท าให้ส ามารถควบคุ ม ดู แ ลการจัด การและรั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารทาหน้าที่ กากับดูแลและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม รวมถึ งการส่ งบุ คคลเพื่ อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม และ
รายงานต่อคณะกรรมการ จากมติ คณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ ได้กาหนดให้บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้อง
ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่ จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่
ต้อ งได้รั บจากคณะกรรมการ รวมถึ งการทารายการเกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ โดยใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ
รวมถึ งการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และมีการบรรจุในวาระที่ประชุ มคณะกรรมการก่อน
สิ้ นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวม 7
ครั้ง ซึ่ งเป็ นวาระการประชุ มปกติ ในการประชุ มคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ ง
หนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึ งจะครบองค์ประชุ ม ประธานคณะกรรมการและประธานบริ หารจะเป็ นผู ้
กาหนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการสนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่ จะเสนอเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่ วาระการประชุม ทั้งนี้ วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้น
จะส่ งให้กรรมการทุ กท่ านพิ จารณาเป็ นการล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ กรรมการจะได้รับเอกสารการ
ประชุ มล่วงหน้า 5 วันทาการเพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวก่อนเข้าประชุ ม กรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ น
เพิ่มเติ มได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอื่ นที่ ได้รับมอบหมาย ในการประชุ มจะมีการ
กาหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรื อตัดสิ นใจต่อเรื่ องต่าง ๆ
อย่างเต็มที่ คณะกรรมการกาหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด ในปี 2563 คณะกรรมการได้เชิ ญผูจ้ ดั การทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นบริ หารระดับสู งของโรงงานที่
สาขาอยุธยาเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ขอ้ มูลทางธุรกิจเพิ่มเติมและเพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการอิสระ
เยี่ยมชมโรงงาน สาหรับรายงานการประชุ มจะมีการจัดทาขึ้ นอย่างเสร็ จสมบูรณ์และบรรจุสาระสาคัญ เช่ น วัน
เวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการประชุ ม รายชื่ อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและที่ ขาดประชุ ม สาระสาคัญของเรื่ องที่
พิ จ ารณาและมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้บัน ทึ ก การประชุ ม และผู ้รั บ รองรายงาน ในการจัด เก็ บ เอกสารการประชุ ม
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คณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึ กการประชุ ม หากไม่
ผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการ
การประชุมระหว่ างคณะกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการส่ งเสริ มให้กรรมการที่ไม่ไช่กรรมการบริ หาร มีการจัดประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าประชุม โดย
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารสามารถพิจารณากาหนดการประชุมแยกเป็ นการเฉพาะเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ นและปรึ กษาหารื อโดยที่ ไม่ มีฝ่ ายบริ หารเข้าร่ วมประชุ มด้วย ในปี 2563 คณะกรรมการอิ ส ระได้
ดาเนิ นการประชุ มระหว่างกันเองโดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุ ม โดยได้เข้าร่ วมประชุ มกับผูต้ รวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ รวม 1 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วาระการประชุมครอบคลุม
หัวข้อเรื่ องสาคัญ ๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน การควบคุมภายใน การทุจริ ตการ การยืนยันความเป็ น
อิสระของผูต้ รวจสอบ รวมถึงความร่ วมมือและการสนับสนุนของฝ่ ายบริ หาร
การปฐมนิเทศน์ กรรมการใหม่
กรรมการที่ เข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิ เทศน์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุ รกิ จรวมทั้งหน้าที่ ความรั บผิดชอบของ
กรรมการ จากประธานบริ หารหัวหน้าฝ่ ายการเงินหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
อื่น ๆ ที่จาเป็ น ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จัดให้กรรมการอิสระเยี่ยมชมโรงงานเพื่อพบปะกับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ซึ่ ง
จะช่วยให้กรรมการได้มีความเข้าใจในตัวธุ รกิจที่เป็ นปั จจุบนั กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ มาก
ยิ่งขึ้น
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องจากการจัดการฝึ กอบรมจากสถาบันต่าง ๆ
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. หรื อสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
บริ ษทั ผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก เป็ นต้น
ในปี 2563 กรรมการเข้ารับการอบรม ดังนี้
ชื่อและตาแหน่ ง
1. นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
กรรมการบริ หาร



หลักสู ตรที่อบรมหรือกิจกรรมสั มมนาในปี 2563
MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พฤศจิกายน 2563



Accounting for revenue from contracts with customers - CPA
Australia Ltd. - ธันวาคม 2563



Accounting for employee benefits - CPA Australia Ltd. - ธันวาคม
2563
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ชื่อและตาแหน่ ง (ต่ อ)
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์
กรรมการอิสระ

3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
กรรมการอิสระ

หลักสู ตรที่อบรมหรือกิจกรรมสั มมนาในปี 2563
 IAASB’s work plan and value of the audit to the users of financial
statements โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - มกราคม 2563
 MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พฤศจิกายน 2563
 MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
- พฤศจิกายน 2563

นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ กรรมการบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงิ นได้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ อง
ทางด้านบัญชี ประจาปี 2563 ทั้ง 2 หลักสู ตรจาก CPA Australia Ltd. จานวนรวม 13 ชัว่ โมง ซึ่ งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และเป็ นเนื้ อหาเกี่ ยวกับหลักการและผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่ งเสริ มให้เลขานุการบริ ษทั ได้พฒั นาความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน โดยเลขานุการบริ ษทั
คือนางสาวจิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลัก ๆ ของการทาหน้าที่เลขานุการ ดังนี้
 หลักสูตร Corporate Secretary Program จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Effective Minute Taking จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 การจัดเก็บเอกสารสาคัญ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 เลขานุการบริ ษทั เข้ารับการอบรมในงานสัมมนาหรื อบรรยายต่าง ๆ ที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย และสถาบันอื่น ๆ เช่น
 กิจกรรม THSI Exclusive Coaching สร้างความเข้าใจและเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประเมินความยัง่ ยืน โดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – มกราคม 2563
 การเตรี ยมความพร้ อมกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งในเรื่ อง Personal Data Protection โดยสานักงาน

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ – กุมภาพันธ์ 2563
 ยกระดับ กระดาษท าการ เชี่ ย วชาญสอบทานต้า นคอร์ รั ปชั่น รุ่ น ที่ 1/63 โดยโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ัติข อง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต – กันยายน 2563
 SD PROFESSIONAL SHARING 2/2020: รายงานด้านความยัง่ ยืน "ทาไม่ยาก" อย่างที่คิด โดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย – กันยายน 2563
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 Live Road to Certify 4/2020 โดยโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต –

พฤศจิกายน 2563
 ASEAN CG Scorecard Coaching โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและ

สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย – พฤศจิกายน 2563
 MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – พฤศจิกายน 2563

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ของกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผู้จดั การ
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการกาหนด
นโยบายให้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ จากัดการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่น ไม่เกินกว่า 3 บริ ษทั
ที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการได้ดาเนิ นการประเมินผลงานประจาปี ทุกปี โดยเป็ นการประเมินทั้งคณะและเป็ นรายบุคคล ใน
รู ปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (Self-assessment) เพื่อประเมินผล
งานในปี ล่าสุ ด โดยนาแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่ งผลการประเมินจะเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การดาเนิ นงานของคณะกรรมการ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินได้กาหนดการวัดผลงาน
ครอบคลุม 6 ด้านคือ
1. ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างคณะกรรมการ
2. ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
4. ด้านหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ด้านความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสามารถให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการทางานหรื อด้านอื่นใด
จากนั้น เลขานุการบริ ษทั จะทาหน้าที่สรุ ปและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2563 ผล
การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะได้รับการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก
คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็ นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (Selfassessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ โดยเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมินและรายงานต่อ
ที่ประชุมคณะ กรรมการฯ โดยในปี 2563 ผลการประเมินเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน

105

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยทุกชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยกรรมการชุ ด
ย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) จากนั้นเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผู ้
สรุ ปผลการประเมิ น ของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะชุ ด และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ โดยในปี 2563 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก
การประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การได้นาเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งครอบคลุมในด้านความ
เป็ นผูน้ า ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนิ นการตามกลยุทธ์ ด้านการวางแผนทางการเงินและผลการดาเนิ นงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กบั ภายนอกองค์กรด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ด้านแผนการสื บทอดตาแหน่ ง ด้านความรู ้ ทางผลิ ตภัณฑ์/การบริ การ และด้านศักยภาพส่ วนบุคคล โดยในปี
2563 ผลการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นที่น่าพอใจ
แผนการสื บทอดตาแหน่ งของกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการได้พิจารณาอนุ มตั ิ แผนการสื บทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดขององค์กร เพื่ อที่ จะมี
นโยบายในการเตรี ยมการ และมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งกระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ในการวางแผนล่วงหน้าหรื อเหตุฉุกเฉิ นในกรณี ฉุกเฉิ น เมื่อกรรมการผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้า
ฝ่ ายบริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่ได้ เนื่ องจากอุบตั ิ เหตุหรื อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ คณะกรรมการจะ
ดาเนิ นการประชุ มเพื่ อแต่ งตั้งผูบ้ ริ หารท่ านอื่ นให้รักษาการแทน ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างถาวรอัน
เนื่ องมาจากการเกษียณอายุหรื อกรรมการผูจ้ ดั การนั้นวางแผนในการปลดตาแหน่ง คณะกรรมการทั้งคณะจะ
ร่ ว มกันในการเลื อกผูส้ ื บทอดต าแหน่ งแทนล่ วงหน้า อย่า งไรก็ต ามคณะกรรมการอาจจะมอบหมายความ
รับผิดชอบในการดาเนิ นการสรรหาบุ คลากร ให้แก่ คณะกรรมการสรรหาหรื อคณะกรรมการเฉพาะกิ จเพื่ อ
ทางานร่ วมกับคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ในการคัด เลื อกและพัฒ นาผูส้ ื บทอดต าแหน่ ง รวมทั้ง
ประเมินความพร้อมของบุคคลากรภายในบริ ษทั ฯ ที่มีศกั ยภาพ หรื อดาเนินการสรรหาจากภายนอกบริ ษทั ฯ หาก
ไม่สามารถเลือกภายในองค์กรได้
การดูแลและพัฒนาแผนสื บทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดจะเป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในปี
2563คณะกรรมการมีการทบทวนแผนสื บทอดตาแหน่งฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบและแผนการที่ชดั เจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) ของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ข้ นั
ต่าและลักษณะส่ วนบุคคลที่ตอ้ งการ และการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นต้น เพื่อที่จะเตรี ยมการสรรหาให้ผมู ้ ี
ผลงานและศักยภาพโดดเด่นเติบโตไปสู่ตาแหน่งหลักขององค์กร
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จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุ รกิจโดยให้มีมาตรฐานสู งสุ ดทั้งทางด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผบู ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั และพนักงานคานึ งถึง
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการดาเนินธุรกิจเป็ นหลักสาคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกาหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
เรื่ องจริ ยธรรมธุ รกิ จ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ หรื อแก้ปัญหาทางด้านหลักจริ ยธรรมและกฎหมายในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จขององค์กรและได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่ านถูก
สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเป็ นผูด้ ูแลติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบาย
บริ ษทั ฯ ไม่ยอมให้มีการกระทาที่ ขดั ต่อกฎหมายและศี ลธรรม พนักงานที่ ฝ่าฝื นระเบี ยบปฏิ บตั ิ เรื่ องจริ ยธรรม
ธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินยั ซึ่ งอาจรวมถึงการถูกสิ้ นสุ ดการเป็ นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถ
แจ้งข้อร้องเรี ยนผ่านสื่ อต่าง ๆ ที่ทางบริ ษทั ฯ กาหนดขึ้น
ในปี 2563 เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องจริ ยธรรม
ธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานทุกระดับและให้พนักงานทาแบบทดสอบเพื่อประเมินผล
การอบรม นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ได้ให้คณะกรรมการทุกท่านลงนามในการรับรองประจาปี เพื่อรับทราบ
และปฏิ บตั ิตามนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจของคณะกรรมการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจประจาปี
จากช่ องทางการร้ องเรี ยนต่ าง ๆ ของบริ ษ ทั ฯ ในปี 2563 ไม่มีข ้อร้ องเรี ย นหรื อเรื่ องที่ เ ป็ นข้อกล่า วหาด้า น
จริ ยธรรมนาเสนอต่อบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการ
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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 ตลอดทั้งการ
เพิ่มคุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ
10.1 นโยบายภาพรวม
นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการยกระดับการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
นโยบาย: คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ด้วยการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม เคารพสิ ทธิ
มนุ ษยชนและการปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อม ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งร่ วมพัฒนาชุ มชนและสังคม เพื่อความยัง่ ยืนของกิ จการ สังคม
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
วิสัยทัศน์ : “บริ ษทั ฯ จะประกอบธุ รกิ จที่ ผสานร่ วมกับชุ มชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยงั่ ยืนต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคม
ของเรา”
กลยุทธ์ : จากการที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเพิ่มยอดขายปรับปรุ ง
กาลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ อง ขณะเดียวกันฝ่ ายบริ หารและพนักงานก็ให้ความสาคัญ
ต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อธุ รกิจยัง่ ยืน ด้วยการทบทวนการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของนโยบายต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในสามมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคมที่ มาจากตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ เพื่อดูแลด้านกิ จกรรมของสังคมโดย
มุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่ วมมือกันระหว่างชุมชน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและบริ ษทั ฯ เพื่อความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนร่ วมกัน
การยกระดับความรั บผิดชอบต่ อสั งคม: ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) และได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมเป็ นปี ที่ 4 ด้ว ยการผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิ น ที่ น ามาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW หรื อ Corporate Social Responsibility: Department of Industrial Works) ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน CSR-DIW 7 ด้าน ได้แก่การกากับดูแล
องค์กร (Corporate Governance) สิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Rights) การปฏิ บตั ิ ดา้ นแรงงาน (Labor Practice)
สิ่ งแวดล้อม (Environment) การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม (Fair Operating Practice) ผูบ้ ริ โภค (Consumers Issue) และการมี
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนใกล้เ คี ย งและได้รั บ การยอมรั บ อย่ า งยัง่ ยื น (Community Involvement and
Development) รวมทั้งมีแบบรายงานที่เป็ นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW Reporting Initiative)
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การมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารและสร้างการมีส่วนร่ วมใน
ประเด็นที่ ผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย กลุ่ มต่ าง ๆ ได้รับหรื ออาจได้รั บผลกระทบจากการด าเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ โดยได้นา
ข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยมาใช้ประกอบการประเมินประเด็นสาคัญเพื่อหาวิธีการที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
บริ ษทั ฯ ได้ทาการประเมินและแบ่งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
ผูถ้ ือหุน้ /นักลงทุน

วิธีการมีส่วนร่ วมและสื่อสาร
 ประชุ ม/พบปะนักวิเคราะห์ /
นักลงทุนสถาบัน
 ประชุมผูถ้ ือหุ น
้
 รายงานประจาปี
รายงาน 56-1 และ
รายงานข่าว
 แบบสอบถาม ESG จากนัก
ลงทุนสถาบัน

ลูกค้า



การตรวจสอบของลูกค้า
 การสารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า
 การเยีย่ มเยียนจากลูกค้า
 การประเมินความเสี่ ยง

ความคาดหวัง/ประเด็น
 จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล อ ย่ า ง
เหมาะสมและต่อเนื่อง
 การเติบโตของธุรกิจ
 สิ่ งแวดล้อม สังคม และ
การกากับดูแลกิจการ

การดาเนินการ
 นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและ
การบริ หารกระแสเงินสด
 วิ สั ย ทั ศ น์ ต่ อ การมุ่ ง มั่ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะเติ บ โตและด ารง
สถานะที่แข่งขันได้
 การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
 การจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและ
การอนุรักษ์พลังงาน
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
 ระบบบริ หารคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา พร้อมกับ  การบริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ราคาที่แข่งขันได้
 จรรยาบรรณธุ รกิ จและข้อกาหนด
 ประกอบธุรกิจอย่างมี
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท าง ธุ ร กิ จ ข อ ง
จรรยาบรรณและรับผิดชอบ อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
ต่อสิ่ งแวดล้อม
Responsible Business Alliance
 ระบบบริ หารคุณภาพ
(RBA) Version 6.0
รวมทั้งอาชีวอนามัย ความ  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
ปลอดภัย และแรงงาน
แรงงาน
 ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่ งแวดล้อมที่
ยัง่ ยืน
 โครงการลดต้นทุนการผลิต
 การปรับปรุ งผลผลิต
 กลยุทธ์ต่อการเติบโตไปพร้อมกับ
ลูกค้า
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ผู้มสี ่ วนได้ เสีย (ต่ อ)
พนักงาน

คู่คา้ /ซัพพลายเออร์

ชุมชน

วิธีการมีส่วนร่ วมและสื่อสาร
 การสารวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน
 การอบรมพนักงานเข้าใหม่
การสัมภาษณ์พนักงาน
ลาออก
 การฝึ กอบรม และ Workshop
 ข้อร้องเรี ยน
 การประชุมฝ่ ายปฏิบตั ิการ
 การประเมินความเสี่ ยง
 การตรวจสอบซัพพลายเออร์
 การบริ หารจัดการคุณภาพ
ซัพพลายเออร์
 การประเมินความเสี่ ยง






ความคาดหวัง/ประเด็น
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่ทางาน
 การพัฒนาตาแหน่งงานและ
อาชีพ

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่
เป็ นธรรมและโปร่ งใส
 การจ่ายเงินตรงเวลา
 การบริ หารจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน
การร่ วมเสวนากั บ องค์ ก ร  ดาเนินธุรกิจโดยไม่กระทบ
ภาครัฐต่าง ๆ
ต่อสิ่ งแวดล้อม
ข้อ เสนอแนะจากการนิ ค ม  ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและ
อุตสาหกรรม
ผูไ้ ม่มีรายได้ในชุมชน
การลงพื้นที่ในชุมชน
ขั้ นตอนการจ้ า งพนั ก งาน  การจ้างงานในพื้นที่
ใหม่
 การส่ งเสริ มธุรกิจชุมชน
การจัดซื้อจัดจ้าง


การดาเนินการ
 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
แรงงาน
 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์
 นโยบายการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
 การบริ หารจัดการห่ วงโซ่อุปทาน



การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
 กิจกรรมสร้างอาชีพในชุมชน
 จ้างงานคนในพื้นที่เมื่อมี
คุณสมบัติตรงตามต้องการ
 จัดซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การใน
ท้องถิ่นกรณี ตรงตามคุณสมบัติ


10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
การจัดประเด็นที่สาคัญ (Materiality)
การประเมินเพื่อจัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่ สาคัญที่ อาจส่ งผลกระทบต่อทั้งบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยในด้าน
สังคมเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมแต่ละหัวข้อในห่ วงโซ่ คุณค่า ได้รับการทบทวนและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการดังต่อไปนี้

110

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนขององค์ กรสหประชาชาติ (SGDs)
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และได้ผนวกเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืนขององค์กร
การดาเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแห่งสหประชาชาติของบริ ษทั ฯ ในปี 2563
เป้ าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็ นอยู่ทดี่ ี
โครงการส่ งเสริ มความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานในที่ ทางาน มาตรการ
ป้ องกัน และรั บ มื อ กับ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โควิ ด -19 โครงการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่ างกายให้กบั พนักงานและโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้ง
โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน
เป้ าหมายที่ 4: การศึ กษาที่มีคุณภาพอย่ างครอบคลุมและเท่ าเทียม และสนับสนุ น
โอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
โครงการทุ นการศึ กษาแก่ บุต รพนัก งานผูม้ ี รายได้น้อยด้ว ยการให้ความส าคัญ ต่ อ
โอกาสทางการศึกษาสาหรับเยาวชนที่ จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า โครงการ
นักศึกษาฝึ กงานในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในภาคปฏิ บตั ิ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู ้
และทักษะที่ จาเป็ นในการประกอบอาชี พ โดยการเปิ ดรับและให้การฝึ กอบรมที่ เท่า
เทียมกันทั้งนักศึกษาหญิงและชาย
เป้ าหมายที่ 5: บรรลุความเท่ าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
การจ้างงาน การพัฒนาพนักงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งที่ คานึ งถึงศักยภาพและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ความเท่าเที ยมทางเพศ ไม่เลือกปฏิ บตั ิ ก่อให้เกิ ด
ความมัน่ คงในอาชีพการงาน
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เป้ าหมายที่ 6: รับรองการมีนา้ ใช้ การจัดการนา้ และสุ ขาภิบาลทีย่ งั่ ยืน
โครงการยกระดับคุ ณภาพน้ า ป้ องกันและลดมลพิษทางน้ า ควบคุ มคุณภาพน้ า ลด
ปริ มาณการใช้น้ า เพิ่มการนาน้ าเสี ยจากกระบวนการผลิตนากลับมาใช้ใหม่

เป้ าหมายที่ 7: รับรองการมีพลังงานทีท่ ุกคนเข้ าถึงได้ เชื่อถือได้ ยัง่ ยืน ทันสมัย
เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงาน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พลังงานและเทคโนโลยี

เป้ าหมายที่ 8: การจ้ างงานทีม่ คี ุณค่ าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ส่ งเสริ มสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่ ปลอดภัยและมัน่ คงสาหรับผูท้ างานทุกคน รวมทั้งโครงการส่ งเสริ ม
อาชีพแก่ผพู ้ ิการและผูไ้ ม่มีรายได้
เป้ าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โครงการระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วน
ร่ วมในการปรั บปรุ งพัฒนาคุณภาพงานและกระบวนการทางาน และส่ งเสริ มการมี
นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมผ่านกิจกรรมกลุ่ม Kaizen และ QCC
เป้ าหมายที่ 11: เมืองและถิน่ ฐานมนุษย์ อย่ างยัง่ ยืน
มุ่งมัน่ พัฒนาองค์กรสู่ มาตรฐานอุตสาหกรรมสี เขียว การพัฒนาและยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรม (Eco-factory and Eco-excellence) ที่ มุ่งสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนบน
พื้นฐานของ ESG
เป้ าหมายที่ 12: สร้ างหลักประกันให้ มรี ู ปแบบการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การลดปริ มาณกากของเสี ย
อุตสาหกรรมที่นาไปฝังกลบ ลดการปล่อยสารเคมีและของเสี ยเป็ นพิษออกสู่ธรรมชาติ
ด้วยหลักการจัดการของเสี ย Reuse Reduce Recycle (3Rs)
เป้ าหมายที่ 13: การรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โครงการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ท รั พ ยากรภายในองค์ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโครงการพลังงาน
ทดแทนเพื่อผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่า
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เป้ าหมายที่ 16: สันติภาพ ยุตธิ รรม และสถาบันทีเ่ ข้ มแข็ง
การต่อต้านการทุจริ ต การดาเนินงานตามหลักกากับการดูแลกิจการที่ดี

10.3 การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม (ถ้ ามี)
ในปี 2563 การดาเนินธุรกิจทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีกรณี ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (After Process)
การดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี 2563 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยได้ด าเนิ นการธุ ร กิ จโดยผนวกความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมตามหลักการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกิจการและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนั ก และมุ่ ง มั่น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตาม
มาตรฐานสากลของ The Organization for Economic and Co-operation (OECD) เป็ นแนวทางหลักมาอย่างต่อเนื่ อง
อันเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้างให้องค์กรมีระบบที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีความน่าเชื่ อถือ โปร่ งใส และเป็ นพื้นฐาน
ของการเติ บโตอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการฯ ได้จดั ทาและอนุ มตั ินโยบายการกากับดูแลกิ จการ และจริ ยธรรมธุ รกิ จ
เพื่ อให้มีความชัดเจนในการสื่ อสารถึงแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ และได้พฒั นาระดับการกากับดูแลกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับบริ ษทั ฯ มาโดยตลอด ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบี ยนไทย ในระดับ “ดี เลิศ (Excellent) หรื อ ห้า
ดาว” จากสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
คณะกรรมการยังคงมีความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์
สู งสุ ดให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นและคานึ งถึ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้อง ในการสร้างความเชื่ อมัน่ และเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน
ร่ วมกัน
2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
ส่ งเสริ มการแข่ งขันที่เป็ นธรรม: บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการ
แข่งขัน ส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการแข่งขันที่ เป็ นธรรม หลีกเลี่ยง
การผูกขาดทางการค้าหรื อการใช้อานาจเหนื อตลาดไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ ไม่สุจริ ตทางการค้า
กับคู่คา้ รวมถึงการติดต่อทาธุ รกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่ วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด
และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
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การเคารพสิ ทธิในทรั พย์ สินของผู้อื่น: บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตาแหน่งทางการตลาดที่เหนื อกว่าในทางมิ
ชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การบริหารจัดการความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า: บริ ษทั ฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจาทุกปี เพื่อนามา
ปรับปรุ งสิ นค้าการบริ การ และกระบวนการดาเนิ นธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าซึ่ งจะสามารถทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถรัก ษาและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนการดาเนิ นงานให้มีการ
ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้อง รวมทั้ง จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จของอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0
การส่ งสริ มความรั บผิดชอบต่ อห่ วงโซ่ คุณค่ า: บริ ษทั ฯ พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จอย่างเปิ ดเผย โดยไม่
ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม กาหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น มีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งในการ
ยกระดับและตระหนักในหลักการ และประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ ต่ อกันอย่างเป็ นธรรมทัว่ ทั้งห่ วงโซ่ คุ ณค่ าทุ กครั้ งที่ เป็ นไปได้ เช่ นการดาเนิ นการจัดซื้ อ อย่า ง
เหมาะสม อีกทั้งบริ ษทั ฯ สนับสนุนให้คู่คา้ เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและมีการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม โดยให้
ซัพพลายเออร์ลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ ด้านจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจของซัพพลายเออร์ และผูร้ ับเหมา รวมทั้งมีกระบวนการติ ดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ (Supplier Audit) เพื่อพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
3. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคาประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าว
ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบในปี 2556 จากนั้นได้ผ่านการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตหรื อ CAC ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2558
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีกระบวนการติ ดตาม
เพื่ อให้พ นักงานและผูม้ ี ส่วนเกี่ ย วข้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและมาตรการการต่ อต้า นทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น มี การเปิ ด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการคณะทางานที่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีการประเมิ น
ความเสี่ ยงด้านทุจริ ต คอร์รัปชัน่ และมีการให้ความรู ้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่ วมภาคีเครื อข่ายเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์สุจริ ตของพนักงานในองค์กรและคู่คา้ ซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรการการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ไม่ให้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ
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มีโครงการพัฒนาฝี มือแรงงานของพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้
และเลื่ อ นต าแหน่ ง เมื่ อ มี โ อกาสที่ เ หมาะสม มี ค วามเท่ า เที ย มกันระหว่า งพนัก งานชายและหญิ ง เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสันทนาการต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาระหว่าง
พนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ ดีที่สุดต่ อการแก้ไขปั ญหาในสถานที่ ทางานและปั ญหาค่าตอบแทนต่า ง ๆ
บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิ ของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรี จะเป็ นสมาชิ กหรื อไม่เป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน การ
เลื อกผูแ้ ทน การร่ วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่ น พนักงานสามารถสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หารได้อย่าง
เปิ ดเผยโดยไม่ตอ้ งเกรงว่าจะโดนแก้แค้น ข่ มขู่ หรื อถูกคุ กคาม ในการส่ งเสริ มกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพนักงานและบริ ษทั ฯ แผนกทรั พยากรบุ คคลได้มีการสารวจความพึ งพอใจ รวมทั้งติ ดตามประเด็นหรื อ
ปรับปรุ งสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน นอกจากนี้ ยงั
เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา และช่องทางการร้องเรี ยนต่าง ๆ
ที่กาหนดโดยบริ ษทั ฯ โดยปกป้ องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุ จริ ตเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายใน
บริ ษทั ฯ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิ ทธิ มนุษยชนจากลูกค้า
หลัก ๆ ของเรา โดยลูกค้าได้ทาการตรวจสอบในเชิ งลึ กต่ อการดาเนิ นการธุ ร กิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการตรวจสอบ
ครอบคลุมการประเมินด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ การป้ องกันการคุกคาม การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน การป้ องกัน
การบังคับแรงงานโดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จานวนชัว่ โมงการทางาน การจ่ายค่าตอบแทน
การให้สิทธิ เสรี ภาพในการสมาคมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
การไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เช่น การไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน การเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่น ๆ โดยไม่คานึ งถึงเชื้ อชาติ
สัญชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิ กสหภาพแรงงานหรื อ
สถานะอื่น ๆ ที่ ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายของประเทศ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิ บตั ิ ตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้น ๆ หรื อไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์ มเอกสารการสมัครงาน
เพื่อให้ผสู ้ มัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้คนด้อยโอกาสทางสังคมได้มีงานทา เพื่ อให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขด้วยการสนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของคนพิการให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน
โดยบริ ษทั ฯ ได้รับพนักงานที่ เป็ นคนพิ การหรื อทุพลภาพเข้าทางานตามหน้าที่ งานที่ เหมาะสมกับสรี ระ เช่ นช่ าง
เทคนิ ค งานบันทึ กข้อมูลในสายงานการผลิ ต งานเอกสาร งานด้านคลังสิ นค้า เป็ นต้น และได้ออกแบบปรั บปรุ ง
สถานที่ทางานเพื่อจัดสิ่ งอานวยความสะดวกให้พนักงานผูพ้ ิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย เช่นห้องน้ า ที่จอดรถ นอกจากนี้ยงั จัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจาและสัญจร จัดให้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็ นอย่างดี
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จานวนการจ้างงานผูพ้ ิการและโครงการร้านค้าผูพ้ ิการ/ผูด้ ูแลคนพิการ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
จานวนผู้พกิ ารต่ อจานวนพนักงานทั้งหมด (ณ วันทีร่ ายงานต่ อกรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ)
ส่ งเงินเข้ ากองทุนส่ งเสริม
บริษัท
2563
2562
2561
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ ในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
บริ ษัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส
40 : 4,032
39 : 3,920
43 : 4,014
จากัด (มหาชน)
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด
54 : 4,467
62 : 4,606
54 : 4,515

จากผลการปฏิ บตั ิ ในปี 2563 บริ ษทั ฮานาเซมิ คอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้เข้า
ร่ วมงานวันคนพิการสากลประจาปี 2563 จัดขึ้นโดยกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้ประเด็นหลัก
ขององค์กรสหประชาชาติ (UN) คื อสร้างคื นสังคมให้ดีกว่า:มุ่งสู่ สังคมชี วิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม
เข้าถึงทุกคน สู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Building Back Better : toward a disability-inclusive, accessible and
sustainable post COVID-19 World) โดยฮานา อยุธยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสาหรับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเยี่ยม” ซึ่ งฮานา อยุธยาได้รับรางวัลในระดับดีเลิศในการสนับสนุนงานด้านคนพิการติดต่อกันเป็ น
ปี ที่ แปด นอกจากนี้ ฮานา อยุธยายังได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุ นงานด้านคนพิการดีเยี่ยมประจาจังหวัดในปี 2563
นับเป็ นความมุ่งมัน่ อย่างต่อเนื่ องในการส่ งเสริ มและสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทา สามารถดารงชี วิตด้วยตนได้
เองอย่างยัง่ ยืน
การไม่ ใช้ แรงงานบังคับและไม่ ใช้ แรงงานเด็ก บริ ษทั ฯ ไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก
ที่ผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายที่หา้ มการร้องเรี ยน สนับสนุ น ส่ งเสริ ม
การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรื อการค้ามนุษย์และจะไม่ใช้ ทาข้อตกลงหรื อทาสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึง
การใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่ นการทางานที่ พนักงานไม่เต็มใจหรื อทางานหนักเพื่อการลงโทษ บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายเรื่ องนี้อย่างเคร่ งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็ นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทางหรื อใบอนุญาตทางานไว้กบั บริ ษทั ฯ
ในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของการจ้างงาน
ความคุ้มครองทางสั งคม บริ ษทั ฯ มี นโยบายการบริ หารค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดย
พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ให้ทดั เทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
ประสบการณ์ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และสถานการณ์เศรษฐกิ จและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่ อง
สวัสดิ การแก่พนักงานมากกว่าตามที่ กฎหมายกาหนดเช่ น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลาโดย
ได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น
ประกันกลุ่มชี วิตและอุบตั ิ เหตุ การตรวจสุ ขภาพประจาปี การฉี ดวัคซี นเช่ นวัคซี นไข้หวัดใหญ่ ศูนย์ออกกาลังกาย
116

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

(Fitness Center) ห้องสมุด เป็ นต้น รวมทั้งการสนับสนุ นเงิ นในรู ปแบบของเงิ นช่ วยเหลื อการศึ กษาบุตรสาหรั บ
พนักงานที่ มีรายได้นอ้ ย ในปี 2563 ฮานา ลาพูนและฮานา อยุธยาให้ทุน การศึกษาบุตรของพนักงานร่ วม 1,500 คน
รวมจานวนกว่า 2.5 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยงั มีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทางานกับบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลายาวนานเพื่อเป็ นการชูเกียรติและยกย่อง
ในความอุทิศตนที่ทางานให้กบั บริ ษทั ฯ มาเป็ นเวลายาวนาน รวมทั้งการให้รางวัลแก่พนักงานเพื่อคัดเลือกพนักงานที่
มีผลงานดีเด่นในการเป็ นตัวอย่างของการทางานให้กบั พนักงานเช่น มีสถิติการมาทางานดีเยี่ยม ไม่มีประวัติดา้ นการ
ทาผิดวินัย มี ความตั้งใจและมี ผลการทางานดี มี ความคิ ดสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการทางานที่ สามารถลด
ค่าใช้จ่าย หรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในงานให้กบั บริ ษทั ฯ กระทาความดี เพื่อส่ วนรวม หรื อช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน เป็ น
ต้น
บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครรภ์สาหรับพนักงานที่ต้ งั ครรภ์นอกเหนื อจากที่กฎหมายกาหนด เช่นให้การ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการดูแลทารกแรกเกิด จัดให้มีพ้ืนที่ อานวยความสะดวกสาหรับพนักงานที่เป็ น
คุณแม่ โดยมีมุมนมแม่ สาหรับพนักงานที่ตอ้ งการปั๊ มนม และมีตูเ้ ย็นสาหรับเก็บนมไว้โดยเฉพาะ โครงการมอบชุด
ของขวัญและให้เงิ นช่วยเหลือระหว่างการตั้งครรภ์เป็ นรายเดือน ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
พนักงานตั้งครรภ์ 118 คน มูลค่าร่ วม 200,000 บาท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน และมุ่งเน้นการทางานและความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งทางกายและจิตใจควบคู่กนั ไป บริ ษทั ฯ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล OHSAS 18001 และมาตรฐาน
ไทย มอก. (TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 และปรับเปลี่ยนเป็ นมาตรฐาน ISO 45001 เริ่ มตั้งแต่ปี 2562 ด้วยความมุ่งมัน่ ใน
การพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อมและห่ วงใยเรื่ องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยของพนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ยึดมัน่ ในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
ในปี 2563 โรงงานฮานา ลาพูนทั้ง 2 แห่ ง ได้รับใบประกาศเกี ยรติ คุณสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่น ด้าน
ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี 2563 (ระดับประเทศ) ระดับทอง มอบให้
โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญและความร่ วมมือกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการ
พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
นอกจากนี้ ฮานา ลาพูน ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข ระดับประเทศ ในระดับ
ดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปี งบประมาณ 2560 โดยมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งบริ ษทั ฯ พนักงาน
และสังคม จะได้รั บประโยชน์จากการดาเนิ นงานตามโครงการนี้ เช่ นพนักงานมี สุ ขภาพแข็งแรง สุ ข ภาพจิ ต ดี
เจ็บป่ วยน้อยลง สามารถปฎิบตั ิงานด้วยความทุ่มเท และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ งคุณภาพขององค์กร สร้าง
สังคมคุณภาพ ลดภาระในการพึ่งพาภาครัฐ รวมทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐในรู ปแบบภาษีอากรที่มากขึ้น ส่ งผลดี
ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เป็ นต้น
117

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

กิจกรรมเพื่อพนักงาน บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสาคัญของพนักงาน ซึ่ งกิ จกรรมพนักงานถือเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่
บริ ษทั ฯ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน สร้างแรงจูงใจ
ในการทางาน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีลกั ษณะคล้ายกับครอบครัวซึ่ งจะช่ วยให้พนักงานมี
ความสุ ขกับการทางานยิ่งขึ้ น ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการจัดกิ จกรรมให้พนักงานก่ อนและหลังเกิ ด
สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้ อโควิด-19 เช่นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (Team Building) งานวันปี ใหม่ งานกีาา
งานเทศกาลอาหาร เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ยังจัด ให้มีวนั ครู เพื่ อเป็ นการประกาศเกี ย รติ คุ ณเชิ ด ชู พ นักงานที่ เ สี ย สละเวลาในการอาสาอุทิ ศตนเป็ น
ครู ผูส้ อนหรื อ วิ ทยากรฝึ กอบรมให้แ ก่ เ พื่ อนพนักงานฮานา ในปี 2563 มี วิทยากรภายในจานวน 73 คนซึ่ งเป็ น
พนักงานผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะความชานาญด้านต่ าง ๆ ในโครงการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ให้
พนักงานในองค์กร
6. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการผลิตสิ นค้าและบริ การที่ มีคุณภาพ ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนี้


มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นระบบการจัดการคุณภาพที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตสิ นค้าได้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล ตลอดจนข้อกาหนด กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้เกี่ยวข้อง
โดยมี จุดมุ่ งหมายในการเพิ่ มความพึ งพอใจของลูกค้า ด้วยระบบการจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง มี การ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง



มาตรฐาน IATF 16949 ที่เป็ นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิ คการผลิต
ชิ้นส่ วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ



มาตรฐาน ISO 13485 เป็ นระบบการจัดการคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ โดยมุ่งเน้น
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผูใ้ ช้งานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง



มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ให้มีความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมควบคู่กบั การพัฒนาธุ รกิ จโดยมุ่งเน้นในการป้ องกันมลพิษและ
รักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ



มาตรฐาน ISO 45001 เป็ นระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย เน้นความสาคัญในการป้ องกัน
อุบตั ิ เหตุ และโรคจากการทางาน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงในสถานที่ ทางาน และเสริ มสร้ างบรรยากาศในการ
ปฏิบตั ิงานที่มีความปลอดภัยต่อพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ดาเนินการตลาดที่เป็ นธรรม มีการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการควบคุมคุณภาพ บริ ษทั ฯ มีนโยบายหลักคือ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานของตนเอง เช่ นการลดข้อบกพร่ องในกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพงาน การลดรอบระยะเวลา การลด
ข้อผิดพลาดและข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ผ่านกิ จกรรมหลายรู ปแบบ อาทิเช่ น โครงการปรับปรุ งงาน (Improvement
Project), โครงการพิเศษซึ่ งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สาหรับระดับหัวหน้างานหรื อพนักงานที่
อยูใ่ นตาแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค, กิจกรรมข้อเสนอแนะสาหรับพนักงานทัว่ ไป และกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group
Activity) รวมทั้งกิจกรรมปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement Program) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
ของบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
รางวัลคุณภาพระดับชาติ จากการเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่ ง
จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่ องทุกปี ตั้งแต่ปี 2552-2563 โดยในปี 2563
บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล Diamond Award 2 รางวัล สาหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Manufacturing QCC Prize
และรางวัล Golden Award 6 รางวัล สาหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior Manufacturing รวมทั้งสิ้ น 8 รางวัล
โดยเป็ นผลงานของกลุ่ม QCC ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหลักของกิ จการโดยตรง มุ่งเน้นการลดของเสี ยหรื อ
ข้อบกพร่ องให้เป็ นศูนย์ (Zero Defect) สามารถลดต้นทุนและส่ วนสู ญเสี ยให้บริ ษทั ฯ รวมกว่า 4 ล้านบาทต่อปี โดย
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติน้ ี มุ่งส่ งเสริ มการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมด้วยการให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้นาเสนอปั ญหาพร้อมแนวทางใน
การปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพงานและกระบวนการผลิต อันจะส่ งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่ งนับเป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่ งในการเพิ่มขวัญกาลังใจของพนักงาน
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน (การทางานร่ วมกัน และมีมนุษยสัมพันธ์) ลดอุบตั ิเหตุจากการทางาน รวมทั้งสร้าง
กลยุทธ์เพื่อการสื่ อสารสองทางทั้งผูบ้ ริ หารและพนักงานในการบริ หารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่ วม ที่
ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
นโยบายด้ านสิ่ งแวดล้ อม: บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมที่ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดได้กาหนดให้เหมาะสมกับบริ บทและ
สนับ สนุ น ทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ ข ององค์ก รในการแสดงความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะปกป้ องสิ่ ง แวดล้อ ม ใช้ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ และ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานและตัวแทนพนักงานในการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิจประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ช้ นั นา เรามุ่งมัน่ ใน
การพัฒนารักษาสิ่ งแวดล้อม และห่ วงใยเรื่ องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ยึดมัน่ ในหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และแรงงาน ควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิจและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
ดังนี้


จัดเตรี ยม จัดหา และจัดทาอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย ป้ องกันการบาดเจ็บ และ
การเจ็บป่ วย อันเนื่องมาจากความเสี่ ยงและโอกาสที่ผา่ นการประเมินแล้ว



ควบคุมอันตรายและความเสี่ ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย



สนับสนุนกิจกรรมการให้คาปรึ กษาและการมีส่วนร่ วมของพนักงานรวมทั้งตัวแทนผูป้ ฏิบตั ิ งานในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมภายในองค์กร



ร่ วมปกป้ องสิ่ งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ยกระดับการดาเนิ นงาน นาเทคโนโลยีที่ลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมมาใช้กบั ธุ รกิ จ ป้ องกันการเกิ ดมลพิษหรื อขยะ และดาเนิ นการใช้สารทดแทนหรื อสารที่ เป็ น
อันตรายน้อยกว่าในทุกกระบวนการผลิต



ปฏิ บัติงานให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อกาหนดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องอาชี วอนามัย ความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อม และข้อกาหนดอื่น ๆ เช่ นหลักจรรยาบรรณแห่ งพันธมิตรธุ รกิจผูม้ ีความรับผิดชอบ (RBA) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้น



ส่ งเสริ มให้เกิ ด การปรั บปรุ งพัฒนาระบบการจัด การและกิ จกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

โดยเนื้ อหาหลักของนโยบายนี้ ได้ถูกนาไปถ่ายทอด ทาความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุ กระดับ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิ บตั ิงานที่ เป็ นหนึ่ งเดียวกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ ผ่านทางบอร์ ด
ของบริ ษทั ฯ ที่อยูต่ ามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของ
บริ ษทั ฯ และพิมพ์เป็ นแผ่นการ์ ดใช้ติดร่ วมกับบัตรพนักงาน นอกจากนี้ นโยบายของบริ ษทั ฯ ยังได้รับการเผยแพร่ สู่
สาธารณชน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่ งไปให้ค่คู า้ ที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ อีกด้วย
การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อม: บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย สิ่ งแวดล้อมและ
พลังงาน เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย ของพนักงาน ผูร้ ับเหมาและผูม้ า
ติดต่อหรื อมาปฏิ บตั ิงานภายในบริ ษทั ฯ ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม น้ า อากาศ และขยะ รวมทั้งมลพิษทั้งหมดที่
ส่ งผลกระทบต่ อโรงงานทั้งจากปั จจัย ภายในและภายนอกองค์กร มี วิศ วกรด้านสิ่ งแวดล้อมประจาโรงงานเพื่ อ
ควบคุ มดูแลป้ องกันปั ญหามลพิษด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ปล่อยออกนอกโรงงาน มีผูจ้ ดั การสิ่ งแวดล้อม ผูค้ วบคุ มและ
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ผูป้ ฏิ บตั ิ งานระบบบาบัดมลพิ ษทางน้ าเสี ย ด้านการจัดการกากของเสี ย และมลพิ ษทางด้านอากาศ เพื่อดูแลรั กษา
มลพิษสิ่ งแวดล้อมที่ ปล่อยออกนอกโรงงานที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และชุ มชนผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้นอ้ ยที่ สุด
และให้การดาเนิ นการด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับข้อกาหนดการ
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีการรายงานผลการดาเนิ นงาน และสมรรถนะของระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง และมีการนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเพื่อการทบทวนระบบการ
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมายด้ านสิ่ งแวดล้ อม: บริ ษทั ฯ กาหนดให้ผลการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นเป้ าหมายหรื อตัวชี้ วดั ของ
บริ ษทั ฯ โดยมีเป้ าหมายระยะยาวด้วยความมุ่งมัน่ ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดปั ญหามลพิษด้านสิ่ งแวดล้อมให้
น้อ ยที่ สุ ด หรื อดี กว่า เกณฑ์มาตรฐานที่ กฎหมายกาหนด โดยบริ ษทั ฯ มี การกาหนดเป้ าหมายหรื อดัช นี ช้ ี วดั ด้า น
สิ่ งแวดล้อมประจาปี และมีการทบทวนจากผูบ้ ริ หารทุกสองไตรมาส
ดัชนีช้ ีวดั และผลการดาเนินงานประจาปี 2563 มีดงั นี้
ดัชนีชี้วัด

1) ข้อร้องเรี ยนจากภายนอก
(สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ
ความปลอดภัย)
2) การปล่อยปริ มาณฝุ่ นละออง
TSP (mg/Nm3)
3) การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ CO (PPM)
4) การปล่อยก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 (PPM)
5) ค่าน้ าเสี ย BOD (mg/L)

ไตรมาส 1
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
0
0

ไตรมาส 2
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
0
0

ไตรมาส 3
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
0
0

ไตรมาส 4
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
0
0

<5

1.06

<5

1.06

<5

0.38

<5

0.38

<87

2.40

<87

2.40

<87

1.60

<87

1.60

<50

1.30

<50

1.30

<50

1.30

<50

1.30

<90

71

<90

65

<90

57

<90

77

การใช้ ทรั พยากรอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ: ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการเพื่ อควบคุ มการใช้ทรั พยากร เพื่ อลดและ
ป้ องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้
ด้ านการใช้ ไฟฟ้ า/พลังงาน บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการด้วยการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้ าหรื อการใช้
พลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewal Energy) โครงการลดการใช้ไฟฟ้ าในปี 2563 ที่ดาเนิ นการเช่นการ
ลดการใช้พลังงานในระบบลมอัด เครื่ องส่ งลมเย็น ระบบระบายอากาศ เครื่ องสู บน้ าระบายความร้ อน เครื่ องอัด
อากาศ ซึ่ งมี ผลประหยัดพลังงานทั้งสิ้ น 629,934 กิ โ ลวัตต์-ชั่วโมง ลดปริ มาณก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ไ ด้กว่า
436,733.24 กิ โ ลกรั ม คาร์ บอนไดออกไซด์ต่ อปี คิ ด เป็ นมูล ค่ า การลดการใช้ไ ฟฟ้ าได้มากกว่า 2 ล้า นบาทต่ อ ปี
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ดาเนิ นโครงการการลดการใช้ก๊าซไนโตรเจนในกระบวนการผลิตด้วยเป้ าหมายร้อยละ 3
หรื อ 164,160 ลูกบาตรเมตรต่อปี โดยการติดตั้งระบบ Intelligent Flow Control (IFC) กับระบบจ่ายก๊าซไนโตรเจนที่
ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ระบบจะทาการปรับแรงดันของก๊าซไนโตรเจนได้ บวก ลบ 1PSI ส่ งผลให้หลัง
การดาเนิ นการสามารถลดแรงดันก๊าซที่จ่ายลง คิดเป็ นปริ มาณการใช้ก๊าซไนโตรเจนลดลงร้อยละ 5 หรื อลดปริ มาณ
การใช้ก๊าซไนโตรเจนได้ปีละ 276,489 ลูกบาตรเมตร
บริ ษทั ฯ มีการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่ อง พลังงานหลักที่ ใช้งานในโรงงานได้แก่พลังงานไฟฟ้ า ตั้งแต่ปี 2556
โรงงานลาพูนแห่ งที่ 1 ซึ่ งเป็ นโรงงานหลักมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลงทุกปี โดยปี 2563 ใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยลง
เมื่อเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 10.67 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ในปี 2563 โรงงานลาพูนแห่ งที่ 1 ได้มีการตั้งเป้ าหมายการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าไม่เกินไตรมาสละ 9 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ซึ่ งสามารถทาได้ตามเป้ าหมายโดยมียอดการใช้ท้ งั สิ้ นทั้ง
ปี 31.5 ล้านกิ โลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่ งใช้ไฟฟ้ าน้อยกว่าเป้ าหมาย 4.5 ล้านกิ โลวัตต์-ชั่วโมง โดยเป้ าหมายและผลการ
ดาเนินงานมีการทบทวนโดยฝ่ ายบริ หารทุก 6 เดือน

ด้ านยุ ท ธศาสตร์ พ ลังงานทดแทน จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ รุ นแรงมากขึ้ น บริ ษทั ฯ เล็งเห็ น
ความสาคัญของพลังงานหมุนเวียนซึ่ งถือเป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งที่จาเป็ นต่อการทาให้สภาพแวดล้อมของเรายัง่ ยืนโดย
การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลและช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิ งบวก บริ ษทั ฯ ได้ลงนามทาสัญญา
ระยะยาวร่ วมกับ Constant Energy ในเครื อประเทศไทย (บริ ษทั โซล่าร์ รู ฟท็อป ซี อี 1 จากัด ) ในการซื้ อ-ขายไฟฟ้ าที่
ผลิตจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) โดยใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่าแผงโซล่าร์ เซลล์ติดตั้งอยู่บน
หลังคาโรงงานทั้ง 3 แห่ งของฮานาที่จงั หวัดลาพูน และโรงงานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งได้ดาเนิ นการติดตั้ง
และพร้ อมใช้งานในเดื อนตุ ลาคม 2563 โรงงานทั้งสามแห่ งมี กาลังการผลิ ตรวม 3 เมกะวัตต์ การผลิ ตไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทนนี้ จะส่ งผลให้ลดต้น ทุ นค่ า ใช้จ่า ยค่ า ไฟฟ้ าลงกว่า 7.2 ล้า นบาทต่ อปี อี กทั้งลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์กว่า 3,000 ตันต่อปี
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โครงการอนุรักษ์พลังงานนี้ไม่เพียงแต่ยงั ประโยชน์โดยตรงต่อฮานา แต่ยงั ประโยชน์ต่อสังคมดังนี้
 ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
 แผงโซลาเซลล์บนหลังคาช่ วยบังแสงอาทิ ตย์ที่ตกกระทบหลังคา จึ งช่ วยลดความร้อนของหลังคา จึ งลดการ

ทางานของเครื่ องปรับอากาศ ส่ งผลต่อการประหยัดค่าไฟฟ้ า
 เป็ นการผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นพลังงานหมุนเวียนทดแทน เป็ นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะ

ในขณะกาลังผลิตไฟฟ้ า ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 ช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุ ดในเวลากลางวัน

ด้ านการใช้ น้า/คุณภาพน้า บริ ษทั ฯ มีการจัดทาบัญชี รายการปริ มาณการใช้น้ า และปริ มาณน้ าเสี ยรวมทั้งสมดุลน้ า
(Water Balance) ประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ า (Water use intensity) และค่าประสิ ทธิ ภาพการเกิ ดน้ าเสี ย
(Wastewater intensity) โดยมีค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ า หรื อการเกิดน้ าเสี ยดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ องทุกปี มีการตรวจสอบ
การทางานของระบบน้ าเสี ยเป็ นประจาทุกวัน รวมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานทุกเดือน
เพื่อควบคุมระบบน้ าเสี ยของโรงงานให้มีความสามารถในการบาบัดน้ าเสี ยให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีการรับนักศึกษาฝึ กงานและมีทีมที่ปรึ กษาคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่เข้ามาร่ วมงาน
เพื่อจัดทาโครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของระบบบาบัดน้ าเสี ยในโรงอาหาร ด้วยการประเมินเพื่อหาสาเหตุของ
ประสิ ทธิ ภาพที่ต่าของระบบบาบัดน้ าเสี ยของโรงอาหาร และแนวทางการแก้ไข โดยเลือกศึกษา ค้นคว้า แก้ไขปั ญหา
ลดมลพิษแหล่งน้ า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดูแลควบคุมระบบบาบัดน้ าเสี ยที่โรงอาหารให้กบั โรงงาน จากการ
ทาโครงการ สามารถลดอัตราการไหลเฉลี่ยของน้ าเสี ยเข้าสู่ ระบบได้ร้อยละ 29 และช่วยบริ ษทั ฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย
น้ าประปา และค่าบาบัดน้ าเสี ยประมาณ 140,000 บาทต่อปี และสามารถลดมลพิษในแหล่งน้ าเสี ย (BOD) ได้ร้อยละ
10
บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการหลักที่ ดาเนิ นการต่อเนื่ องจากปี ที่ ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ าประปา โดยการนาน้ าทิ้งจาก
กระบวนการผลิต นามาบาบัดและผ่านการกรอง เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ส่ งผลให้มีการนาน้ าที่ใช้แล้วนา
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 49.9 ในปี 2563 จากเป้ าหมายที่ร้อยละ 40 โดยบริ ษทั ฯ สามารถประหยัดน้ าได้
106,578 ลบ.ม.ต่อปี จากเป้ าหมาย 85,450 ลบ.ม. ต่อปี คิ ดเป็ นมูลค่า 2.5 ล้านบาทต่อปี ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 30,811 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และเนื่องจากปริ มาณน้ า Recycle ที่เพิ่มขึ้นทาให้การ
ใช้งานน้ าประปาในปี 2563 มีจานวนลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 51,260 ลบ.ม. (ปี 2562 ใช้น้ าประปา 264,879 ลบ.ม.
และปี 2563 ใช้น้ าประปา 213,619 ลบ.ม.)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดาเนิ นโครงการประหยัดน้ าและลดการสู ญเสี ยน้ า ในโครงการเปลี่ยนสุ ขภัณฑ์แบบประหยัด
น้ า โครงการใช้สารเคมีเป็ นศูนย์ในการลดการระบายน้ าของหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) โดยในปี 2564 บริ ษทั ฯ มี
โครงการเดินเครื่ องน้ าเย็น (Chiller) โดยการลดใช้น้ าประปา เป็ นต้น
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ฮานา อยุ ธ ยา ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ย ได้ด าเนิ น มาตรการประหยัด ทรั พ ยากรน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กับ โครงการเพิ่ ม
ความสามารถในการน าน้ า เสี ย กลับมาใช้ใ หม่ ที่ ส ามารถประหยัด การใช้น้ า ได้ท้ ังสิ้ น 231,747 ลบ.ม คิ ด เป็ น
4,866,687 บาทต่อปี ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 59,674.85 กิ โลกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อปี
และโครงการเพิ่มความสามารถในการนาน้ าดีกลับมาใช้ใหม่ “Close Loop of Machine Cooling ในสายการผลิต
Singulation Process (CSO)” ที่สามารถประหยัดการใช้น้ าได้ท้ งั สิ้ น 24,883.20 ลบ.ม คิดเป็ น 522,547.20 บาทต่อปี
ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6,407.42 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
ด้ านคุณภาพอากาศ บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กาหนด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ มีการจัดทาบัญชี รายการมลพิษทางอากาศ ระบุแหล่งปล่อยมลพิษอากาศ ชนิ ดของ
มลสารที่ปล่อย ปริ มาณของมลสาร มาตรการควบคุมและการบาบัดมลพิษอากาศ ดาเนิ นมาตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การจัด การมลพิ ษอากาศที่ มีนัยสาคัญขององค์กร จัดให้มีแ ผนการตรวจสอบและบารุ งรั กษาในเชิ งป้ องกันของ
อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุ มมลพิษทางอากาศต่ าง ๆ ทาการตรวจวัดคุ ณภาพอากาศที่ ปล่อง
ระบายอากาศและในพื้นที่การทางาน จากผลการดาเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสู งกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายกาหนดกว่าร้อยละ 20
ด้ านระดับเสี ยง บริ ษทั ฯ จัดให้มีการดูแลรั กษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ จัดเตรี ยม
อุปกรณ์ป้องกันเสี ยงส่ วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลัก๊ อุดหู ที่ครอบหู เป็ นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน โดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีระดับเสี ยงเกิ น 85 เดซิ เบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสี ยงในพื้นที่ การ
ทางาน และตรวจสุ ขภาพการได้ยินของพนักงานที่ทางานในพื้นที่ที่มีเสี ยงดังเกินมาตรฐาน ในปี 2563 การตรวจวัด
เสี ยงจานวน 26 จุด ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฎหมายกาหนด 14 จุด และมีพ้ืนที่ 12 จุดที่ จดั ทา
โครงการอนุรักษ์การได้ยินที่ผลการตรวจวัดเกิน 85 เดซิ เบลเอ โดยมีการควบคุมเข้มงวดให้พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายตลอดระยะเวลาการทางาน จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพนักงานซ้ าเพื่อเฝ้ าระวังและ
ติดตามผลเพื่อดูแนวโน้มผลกระทบที่มีต่อสุ ขภาพ
ด้ านแสงสว่ าง อันตรายของแสงสว่างนั้นมี ผลกระทบต่ อคนทางาน แสงสว่างที่ น้อยและมากเกิ นไป นอกจากจะ
ก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทางาน ขวัญและกาลังใจในการทางานลดลงแล้ว ยังทาให้เกิดอุบตั ิเหตุใน
การทางานขึ้นได้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับแสง
สว่าง เพื่อดาเนินมาตรการปรับปรุ ง และป้ องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็ นระยะ ในปี 2563 จาก
การตรวจวัดแสงจานวน 853 จุด ทุกจุดผลการตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
ด้ านความร้ อน บริ ษทั ฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ มีผลต่อสุ ขภาพอนามัยของ
ลูกจ้างและเป็ นการเฝ้ าระวังสภาพแวดล้อมในการทางาน การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่ งแวดล้อมการทางานได้มีการ
ดาเนินการเป็ นระยะ โดยในปี 2563 การตรวจวัดความร้อนได้ตามมาตรฐานตามที่กาหนด
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ด้ านการจัดการของเสี ย ฮานามีการจัดทาบัญชีรายการของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการธุ รกิจ (Waste inventory) ประวัติ
ของเสี ย (Waste profile) และแผนผังการไหลของของเสี ย (Waste flow diagram) การจัดการขยะ มีการแยกขยะ
อันตราย ทาการจัดเก็บของเสี ยแยกจากอาคารฝ่ ายผลิต และมีการส่ งกาจัดโดยบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม มีการแยกของเสี ยเป็ น 3 ประเภทคือขยะทัว่ ไป ขยะที่สามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้ (Recycle) และขยะ
อันตราย และได้บริ หารจัดการของเสี ยประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานฮานา ลาพูน มุ่งมัน่ ดาเนิ นงานการบริ หารจัดการของเสี ยเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดย
ตั้งเป้ าหมายในการลดปริ มาณกากของเสี ยอุตสาหกรรมที่นาไปฝังกลบ (Land Fill) โดยเพิ่มการนาของเสี ยกลับมาใช้
ประโยชน์ ด้วยการแปรรู ปไปเป็ นเชื้ อเพลิงให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ ตอ้ งการ โดยมีเป้ าหมายระยะยาวที่ จะลด
ปริ มาณขยะของเสี ยอุตสาหกรรมที่ นาไปฝั งกลบลงให้ได้ร้ อยละ 50 ในปี 2566 ซึ่ งในปี 2563 บริ ษทั ฯ ด าเนิ น
โครงการลดการกาจัดขยะของเสี ยประเภทเส้นเทปบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ (Carrier Tape) ที่ผ่าน
กระบวนการใช้งานแล้ว ซึ่ งมีปริ มาณสู งในแต่ละปี จากเดิ มจะส่ งกาจัดโดยวิธีฝังกลบที่ จงั หวัดสระบุรี ซึ่ งเป็ นการ
จัดการขั้นพื้ นฐานโดยการฝั งกลบที่ ไม่มีการนากลับมาใช้ประโยชน์ อีก แต่ ดว้ ยวิธีการใหม่ในการนาเอาเส้นเทป
ดังกล่าวไปอัดและส่ งไปเป็ นเชื้อเพลิง RFD* (Refuse Derived Fuel) ในการผลิตปูนซี เมนต์ที่จงั หวัดลาปาง ส่ งผลให้
ลดขยะฝั งกลบและประหยัดค่าใช้จ่ายในการกาจัด บรรลุเกิ นกว่าเป้ าหมายที่ กาหนด วิธีการนี้ จึงเป็ นการทดแทน
พลังงานเชื้อเพลิงและสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง
ดัชนีชี้วดั
ค่ากาจัดเส้นเทปใช้แล้ว

ก่ อนการดาเนินการ
517,052 บาท
98 เมตริ กตัน/ปี
ใช้เป็ นเชื้อเพลิง RDF 0 เมตริ กตัน/ปี

เป้ าหมายประจาปี 2563
413,642 บาท
ลดค่าใช้จ่ายในการกาจัด 20%
ใช้เป็ นเชื้อเพลิง
RDF 20 เมตริ กตัน/ปี

ผลการดาเนินงาน
268,025 บาท
ลดค่าใช้จ่ายในการกาจัด 48%
ใช้เป็ นเชื้อเพลิง
RDF 26 เมตริ กตัน/ปี

ลดปริ มาณขยะฝังกลบ
ก๊าซเรื อนกระจก (GHG)

7,818.8 kgCO2e

6,255.80 kgCO2e

1,097.4 kgCO2e
(ลด GHG 6,721.4 kgCO2e)

*ขยะเชื้ อ เพลิ ง RDF คื อเชื้ อเพลิ งแข็งที่ เป็ นการปรั บปรุ งและแปลงสภาพขยะมูลฝอย โดยการนาขยะมาผ่า น
กระบวนการจัดการเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิ งพลังงานทั้งใน
รู ปแบบของการผลิตพลังงานความร้อนหรื อพลังงานไฟฟ้ า
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ประโยชน์ที่ได้จากโครงการปรับปรุ งลดปริ มาณขยะของเสี ยจากการฝังกลบ




มิตเิ ศรษฐกิจ
เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ท รั พ ยากร
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัท ฯ สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
กาจัดขยะ



มิตสิ ังคม
ลดผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนด้า นสุ ข ภาพ
อนามัยรวมทั้งปั ญหาความเครี ยดและ
สุขภาพจิต











มิตสิ ิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้ขยะเชื้ อเพลิง RDF ไปใช้ใน
กระบวนการผลิ ตปู น ซี เ มนต์ท าให้ลดการใช้
ถ่านหิ นลง
ลดปริ มาณขยะที่นาไปฝั งกลบได้อย่างรวดเร็ ว
ทาให้ได้พ้ืนที่ ฝังกลบกลับคืนมาหรื อพื้นที่เดิ ม
สามารถรองรับปริ มาณขยะใหม่ได้เพิ่มขึ้นจาก
เดิม
ลดปั ญหามลพิษด้านน้ า เช่นลดน้ าเสี ยปนเปื้ อน
สู่แหล่งน้ าและน้ าใต้ดิน
ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (GHG) จากลด
การขนส่ งขยะจากเดิม 620 กิโลเมตร เป็ น 108
กิโลเมตร
ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็ นก๊าซเรื อน
กระจกชนิ ดหนึ่ งจากหลุมฝั งกลบสู่ บรรยากาศ
ซึ่งนาไปสู่การลดปั ญหาภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีโครงการป้ องกันและลดขยะผ่านโครงการต่าง ๆ เช่ น โครงการ “ถนนวิภาวดี ฯ ไม่มีขยะ” ที่
ริ เริ่ มโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่ งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบี ยนที่
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณถนนวิภาวดีฯ ร่ วมกันบริ หารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และลดขยะที่ไม่สามารถ
หมุนเวียนไปใช้หรื อทาประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยฮานา สานักงานใหญ่ได้ร่วมดาเนิ นโครงการจัดการ
ขยะด้วยการยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรื อ “ลดใช้ นากลับมาใช้ซ้ า และรี ไซเคิล” เริ่ มตั้งแต่การคัดแยก
ขยะ การจัดการกับขยะแต่ละประเภท และนาไปใช้ประโยชน์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุดรวมทั้งลดการใช้สิ่งที่จะ
เป็ นขยะในอนาคต ทาให้ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานตั้งแต่ มีนาคม – ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั รา recycling
rate เฉลี่ยที่ร้อยละ 46 โดยบริ ษทั ฯ ได้ขยายผลต่อยอดเป็ นโครงการอื่น ๆ ในสานักงานและโรงงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย เช่นโครงการ Plastic Free Factory Project โครงการฮานา เกษตรอินทรี ย ์
ด้ านสารเคมีและสารอันตราย นอกจากการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับ
การรับรองมาตรฐานบริ หารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม IECQ QC 080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็ น
ต้นมา โดยมีการบริ หารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process Management:
HSPM ที่เป็ นเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิตให้มีปริ มาณสารอันตรายไม่
เกิ น ขอบเขตที่ ก าหนด มี แ ผนการควบคุ มสารอันตราย ลด หรื อ ยกเลิ ก สารอัน ตรายซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบของ
กระบวนการผลิ ต ซึ่ งช่ วยให้ความมัน่ ใจได้ว่ามี การบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทานเป็ นไปอย่างถูกต้องแม่นยา ลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทางตรง อันนาไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
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การลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม:
ฮานาตระหนักและให้ความสาคัญต่ อการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจากการดาเนิ นธุ รกิ จ ผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การ จึงมีนโยบายส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ผ่านโครงการที่สาคัญ ๆ ดังนี้
อุตสาหกรรมสี เขียว: บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นการเพื่ อปรับปรุ งและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและยัง่ ยืน ด้วยความ
มุ่งมัน่ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสี เขียว ในปี 2563 โรงงานทั้ง 3 แห่ งของฮานาในจังหวัดลาพูนและ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้รับการยกระดับเป็ นอุตสาหกรรมสี เขียว (Green Industry) ระดับ 4 (Green Culture) ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรให้ความร่ วมมือร่ วมใจดาเนิ นงานอย่างเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ในทุกด้านของการ
ประกอบกิจการจนกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
การดาเนิ นโครงการโรงงานสี เขี ยวก่อให้เกิ ดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย ทั้งบริ ษทั พนักงาน ชุ มชนหรื อสังคม และ
ระบบนิเวศ ดังนี้


ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรี ยนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความ
เสี่ ยงในการรับผิดชอบในอนาคต



เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติ ที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการ
ยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบ



เกิ ดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมเพิ่ มขึ้ น คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุ ขกับการ
ทางานในสภาพแวดล้อมที่ดี



ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนสร้างโอกาสในการแข่งขัน

การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory): ฮานา ลาพูนได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิ เวศประเภทโรงงานขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมภายใต้กรอบ
แนวคิดของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจสังคม สิ่ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการ แสดงให้เห็นว่า
บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า ก่อให้เกิดของเสี ยน้อย
ที่สุด และเกื้อกูลต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม (Eco-Excellence): ฮานา ลาพูน ได้รับรางวัลการเป็ นผูป้ ระกอบการใน
การนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถ “พัฒนาและยกระดับ” คุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่มุ่งสู่ การพัฒนา
อุตสาหกรรมให้ยงั่ ยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยอาศัยความร่ วมมือ การพึ่งพา
ซึ่ งกันและกัน และการสร้างเครื อข่ายการทางานร่ วมกันของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐ และชุมชน เพื่อมุ่งสู่
ประโยชน์ส่วนรวมร่ วมกัน
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โรงงานดีเด่ นด้ านธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้ อม: บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการกากับโรงงานในนิ คมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขี ยว) ในการนาหลักธรรมมาภิ บาล สิ่ งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปแบบ
Green Partner Program: บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา และที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีน ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยควบคุม
การใช้สารเคมีต่าง ๆ ในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารที่ตอ้ งเลิกใช้ และสารที่ตอ้ งลดการใช้
ที่ มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิ ตภัณฑ์ เช่ นงดใช้สารตะกัว่ เป็ นตัวเชื่ อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้
วัตถุดิบที่มีสารประกอบอันตรายเช่น แคลเมี่ยม ตะกัว่ ปรอท ซึ่ งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ในภาพรวม บริ ษัท ฮานา ไมโครอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส จ ากั ด (มหาชน) มี ก ารใช้ พ ลัง งานและการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2563 เทียบกับปี ก่อนหน้า เป็ นดังนี้
การใช้ พลังงาน

2563

2562

2561

ทีม่ า

การใช้พลังงานไฟฟ้ าต่อสัดส่วน
รายได้ (กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อล้านบาท)

5,859.43

5,468.12

5,386.90

การใช้ไฟฟ้ าหารรายได้ต่อล้านบาท

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อรายได้ (กิโลกรัมต่อล้านบาท)

3,058.62

2,854.36

2,811.96

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หารรายได้ต่อล้านบาท

รี ไซเคิลน้ าเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
(อัตราส่วนต่อน้ าที่ใช้ท้ งั หมด)

58.88%

53.95%

50.82%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การกระทา ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ ง
แวดล้อม

การร้ องทุกข์ หรื อรั บข้ อร้ องเรี ยน: บริ ษทั ฯ จัดให้มีผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูค้ วบคุมด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและ
ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ต่อผูน้ าชุมชนและประชาชนที่ อยู่
รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีข้ นั ตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยน และแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยนที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชน
ที่เป็ นสาระสาคัญ
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8. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
ฮานาตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมต่อชุ มชนเพื่อช่ วยสร้างเศรษฐกิ จและความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนและปฏิบตั ิ ตนเป็ น
พลเมืองดี ของสังคม ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
ได้แก่
กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ และพัฒนาทักษะการงานอาชี พ บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาชุ มชนหรื อ
แก้ไขปัญหาสังคมอย่างยัง่ ยืนผ่านกระบวนการทางธุ รกิจ ด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้
อย่างยัง่ ยืน ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้
 โครงการนักศึ กษาฝึ กงาน: บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุ นการฝึ กงานของนักศึ กษาใน
ระดับ อุ ด มศึ กษา เนื่ อ งจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กับ นัก ศึ ก ษาได้ฝึ กปฎิ บัติ ง านในสถานที่ ปฎิ บัติ ง านตาม
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา เพื่อนามาประยุกต์ใช้จริ งและได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวิตในสถานที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
อันเป็ นการเสริ มสร้างประสบการณ์ชีวิต และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษาก่อนออกไปสู่ โลกการ
ทางานที่แท้จริ ง บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดรับนักศึกษาเพื่อฝึ กทักษะการทางานให้กบั สถาบันการศึกษาภายในจังหวัด และ
สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดเป็ นประจาทุกปี โครงการนักศึกษาฝึ กงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรการลดความ
เสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ในด้านการขาดแคลนแรงงานที่ มีทกั ษะขององค์กร เนื่ องจากบางตาแหน่ งงานจะมีการขาด
แคลนบุคลากรที่ มีความสามารถและคุณวุฒิเฉพาะเช่ นสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และ
ระบบควมคุ มอัตโนมัติ วิศวกรรมโลจิ สติ กส์ วิศวกรรมพลังงาน เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จึ งมี นโยบายรั บนักศึ กษา
ฝึ กงานในสาขาต่าง ๆ และสร้าง Candidate Pool ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยบริ ษทั ฯ สามารถหาแรงงาน
ในตาแหน่งที่ตอ้ งการมีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าในปี 2563 บริ ษทั ฯ สามารถลดปั ญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีทกั ษะได้กว่าร้อยละ 80 จากการดาเนินโครงการนี้
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จานวนนักศึกษาฝึ กงานในปี 2563 แยกตามวุฒิการศึกษาเทียบกับปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังต่อไปนี้

 โครงการส่ งเสริมอาชี พและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้พิการ: จากการสารวจความต้องการในชุมชนด้วยการเข้าร่ วม
ประชุมเสวนากับสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดลาพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่ วมหารื อเรื่ องแนวทางการพัฒนาอาชี พคนพิ การตามพ.ร.บ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ การ ด้วย
ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียมกันของทางภาคจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี รวมทั้งเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) บริ ษทั ฯ จึ งได้
ดาเนิ นการช่ วยเหลื อส่ งเสริ มและสนับสนุ นผูพ้ ิ การโดยรับนักเรี ยนจากโรงเรี ยนกาวิละอนุ กุล ภายใต้บนั ทึ ก
ข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ MOU กับโรงเรี ยนกาวิละอนุกุล สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการกรมสามัญ
ศึ กษาศึ กษาธิ การ โครงการดังกล่าวสามารถทาให้ผูพ้ ิการทั้งทางด้านการได้ยิน ด้านสติ ปัญญา และด้านการ
เคลื่อนไหว ได้มีทกั ษะเตรี ยมความพร้อมสาหรับการทางานและมีรายได้ยงั ชี พ โดยทางบริ ษทั ฯ คานึ งถึงการจัด
สถานที่ทางานที่เหมาะสมกับข้อจากัดของแต่ละบุคคลรวมถึงการมอบหมายงานที่เหมาะกับศักยภาพของผูพ้ ิการ
รวมทั้งการให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ ผพู ้ ิการยังได้รับการฝึ ก
ความพร้อมด้านสังคม เช่น วินยั ในการทางาน การตรงต่อเวลา การปฏิบตั ิตามกติกาของบริ ษทั ฯ และการทางาน
ร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ เป็ นส่ วนที่จะช่วยพัฒนาให้ผพู ้ ิการมีความ
พร้อมและเปิ ดโอกาสให้ได้เข้าสู่การทางานในระยะยาวต่อไป
นอกจากนี้ จากการบริ ษทั ฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ได้ช่วยเหลือผูด้ ูแลคนพิการและคนพิการอีก 2 ครอบครัว
เพื่ อ สร้ างอาชี พ และรายได้จากการที่ ไ ม่ส ามารถออกนอกเคหะสถานได้ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้มอบทุ นทรั พย์และ
เครื่ องมือประกอบอาชี พให้กบั ผูด้ ูแลคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ คือโครงการเครื่ องร่ อน
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ลาไยเพื่ อลดเวลาในการคัดแยกลาไยให้ได้ตามเกรดและโครงการผลิ ตกระเป๋ าผ้า รวมทั้งสิ้ น 224,840 บาท
เพื่อให้ผดู ้ ูแลคนพิการและคนพิการมีอาชีพ มีงานทาสามารถยืนหยัดและก้าวต่อไปด้วยตนเอง
 โครงการส่ งเสริ มอาชีพและสร้ างรายได้ ให้ แก่ ชุมชน: จากการสารวจความต้องการชุ มชนที่ตอ้ งการให้บริ ษทั ฯ
สนับสนุนการส่ งเสริ มอาชี พแก่ผไู ้ ม่มีรายได้ในชุมชน ในปี 2563 ทางบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการสานต่อ “โครงการฮา
นาฯ นาเห็ดนางฟ้ าสู่ชุมชนยัง่ ยืน” โดยฮานาสนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการปลูกฟาร์ มเห็ด
แก่โรงเรี ยนที่ อยู่ในละแวกพื้นที่ นอกจากนี้ ฮานายังช่ วยดาเนิ นการตลาดให้ โดยเปิ ดโอกาสให้นาผลิตผลมาจัด
จาหน่ า ยแก่ พ นักงานของบริ ษ ทั ฯ อี กทั้ง มี ก ารให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การใช้งานเทคโนโลยี ดิ จิทัล อย่า งถูกต้อ ง
ปลอดภัย และมีคุณภาพให้แก่ ชุมชนและจัดทาโครงการให้กลุ่มผูม้ ี รายได้นอ้ ยสามารถใช้เทคโนโลยีพฒั นา
ศักยภาพ โดยร่ วมมือและส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนบ้านมะเขื อแจ้ทาการตลาดจาหน่ายเห็ดนางฟ้ าผ่านเว็บไซต์ เพื่อ
เป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่สนับสนุนการขายผลผลิต กระจายช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โครงการฟาร์ มเห็ดนี้ ได้สร้างรายได้ให้กบั ผูไ้ ม่มีรายได้ในชุมชนซึ่ งคื อเด็กนักเรี ยนปี ละ 28,000
บาท
กิจกรรมป้ องกันและลดความเสี่ ยงในการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญในการป้ องกันและช่วยเหลือพนักงานรวมทั้งครอบครัวและ
ชุมชน จึงได้จดั ทาโครงการดังต่อไปนี้


โครงการสาหรับพนักงานและครอบครั ว: เพื่อปกป้ องสวัสดิภาพของพนักงานและครอบครัว และลดความเสี่ ยง
ในการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ทางบริ ษทั ฯ ดาเนิ นโครงการเพื่อดูแลให้พนักงานมีอุปกรณ์ป้องกัน
เพื่อลดความเสี่ ยงการติดเชื้อระหว่างการทางาน เช่นโครงการ Face Shield สาหรับพนักงานในประเทศไทยและ
ต่างประเทศกว่า 35,000 ชิ้น โครงการหน้ากากอนามัย โครงการเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ โครงการกินร้อนช้อนเรา
เป็ นต้น



โครงการสาหรั บหน่ วยงานราชการ: กลุ่มบริ ษทั ฮานาสนับสนุ นบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุก ฝ่ ายที่
ร่ วมเสี ยสละปฏิบตั ิงานเป็ นด่านหน้าในการต่อสู่กบั การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ในระยะแรกที่อุปกรณ์ป้องกัน
โควิด-19 ขาดแคลน บริ ษทั ฯ ได้ประสานงานกับฮานา สาขาเจี ยซิ ง ประเทศจี น เพื่อจัดซื้ อชุ ดป้ องกันอันตราย
(ชุด PPE) นาเข้ามาในประเทศไทย โดยนายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน ประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
มอบชุด PPE และ Face Shield ที่ผลิตเอง ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพโรคอุบตั ิใหม่ในการสนับสนุนภารกิจ
เพื่ อ สาธารณประโยชน์ด ้า นการค้นคว้า วิ จัย อัน จะนาไปสู่ การป้ องกัน ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ อุ บัติ ใ หม่ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป ฮานา ลาพูนยังได้มอบชุด PPE สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานในสถานที่กกั กันโรคและมอบ
Face Shield ให้กบั โรงพยาบาลในจังหวัดลาพูน เชี ยงใหม่ ลาปางและแพร่ รวมทั้งสนับสนุนติดตั้งฉากกั้นให้
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โรงพยาบาลลาพูน นอกจากนี้ ฮานา อยุธยา เดินหน้ามอบชุด PPE และ Face Shield แก่โรงพยาบาลในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี รวมมูลค่าประมาณกว่า 1.3 ล้านบาทที่ บริ จาคให้สถานพยาบาล 13
แห่ง โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังขานรับแนวคิดตูป้ ันสุ ข เพื่อช่วยเหลือผูย้ ากไร้หรื อผูท้ ี่กาลังประสบปั ญหาในการ
ดาเนินชีวิตในการแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง
กล่าวได้วา่ การช่วยเหลือสนับสนุนการต่อสูก้ บั วิกฤตการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ของภาคองค์กรธุ กิจของ
เราเป็ นการร่ วมขับเคลื่อนความยัง่ ยื่นและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และเอื้อให้เกิด
การฟื้ นฟูเศรษฐกิจในองค์รวม
กิจกรรมส่ งเสริ มเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ บริ ษทั ฯ จัด กิ จกรรรมต่ า ง ๆ เพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั ฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เช่น



การร่ วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ ในการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และบริ จาคทุนทรัพย์ให้แก่ผปู ้ ่ วยใน
ชุมชน
โครงการสมทบทุนซื้ ออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันร่ างกายส่ วนบุคคลให้กบั โรงพยาบาลที่ขาด
แคลน





การร่ วมมือกับเครื อสหพัฒน์ ในการมอบเงินและสิ่ งของให้กบั สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิ เวศน์ และสถาน
คุม้ ครองคนไร้ที่พ่ ึง จังหวัดเชียงใหม่
มอบเงินและสิ่ งของให้กบั โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
พนักงานตัวแทนฮานา เจียซิ ง มอบเงินและสิ่ งของเครื่ องใช้ให้กบั สถานสงเคราะห์บา้ นพักคนชราเพื่อช่วยเหลือ
คนชรายากไร้ ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ

กิจกรรมพนักงานเพื่อสั งคม เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีความห่ วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น ซึ่ งในปี 2563 พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มกิจกรรมร่ วมกับบริ ษทั ฯ ดังนี้


กิจกรรมช่ วยเหลือพนักงานและครอบครั ว พนักงานร่ วมกับฮานาบริ จาคเงิ นและสิ่ งของช่ วยเหลือพนักงานที่
ประสบภัยธรรมชาติ รวมทั้งพนักงานที่ ได้รับความเจ็บป่ วยด้วยโรคร้าย เช่ นมะเร็ ง โรคหลอดเลือดสมอง ไฟ
ไหม้บา้ น พายุ น้ าท่วม เป็ นต้น



กิจกรรมรั ก ษ์ สิ่งแวดล้ อ ม บริ ษทั ฯ ดาเนิ นโครงการอนุ รักษ์หรื อฟื้ นฟูสิ่ งแวดล้อมด้วยการปลูกจิ ต สานึ กให้
พนักงานและชุมชนให้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ งเสริ มความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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SAY NO TO FOAM: ตั้งแต่ปี 2561 – ปั จจุบนั ฮานา ลาพูนร่ วมมือกับภาครัฐในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อร่ วมกันขับเคลื่อนโครงการลาพูนเมืองสะอาด ปราศจาก
โฟม และจัดทาโครงการ “HANA SAY NO TO FOAM” ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานไม่ใช้โฟมบรรจุ
อาหาร เลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่มีค วามปลอดภัย ต่ อสุ ข ภาพเป็ นมิ ต รต่ อธรรมชาติ เพื่ อ สุ ข ภาพและลดมลภาวะต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
NO SINGLE-USE PLASTIC PROGRAM: กลุ่ มบริ ษทั ฮานาจัด ทาโครงการรณรงค์ให้พ นักงานลดการใช้
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก และเปลี่ยนไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ าแทน เช่น
ถุงผ้า แก้วน้ าส่ วนตัว โดยบริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยการให้ส่วนลดหากพนักงานกรณี นาแก้วน้ าส่ วนตัวมาซื้ อ
เครื่ องดื่มที่โรงอาหารของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ฮานา อยุธยา ยังจัดกิจกรรมชิ งรางวัล “Save the World” แก่พนักงาน
ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมภายในเพื่ อจุ ดประกายให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ในการมี ส่วนร่ วมในการ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม


กิจกรรมลดมลพิษ ในชุ มชน: ฮานา ล าพูน ร่ วมกับพนักงาน ชุ มชน กรมป่ าไม้จังหวัด ลาพูนและการนิ ค ม
อุตสาหกรรมฯ ร่ วมกิ จกรรมสร้ างแนวกันไฟป่ ารอบ ๆ บริ เวณดอยขะม้อ จังหวัดลาพูนเพื่อป้ องกันอัคคี ภยั
ในช่วงหน้าแล้ง



กิจกรรมรักษ์ ชุมชน บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ในละแวกชุมชน ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มปลูกจิ ตสานึ กให้พนักงาน และทั้งยังเป็ นการสนับสนุนให้เกิ ดความสมานสามัคคี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่มี
การแบ่งแยกสถานภาพความเป็ นอยู่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

โครงการสื บสานประเพณีและศาสนา พนักงานฮานา กัมพูชาร่ วมทาบุญทอดกฐินและถวายพาเลทไม้ที่บริ ษทั ฯ ไม่ใช้
แล้ว เพื่อทางวัดจะนาไปดัดแปลงเป็ นโต๊ะและเก้าอี้ยงั ประโยชน์แก่วดั ต่อไป
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด พนักงานโครงการกลุ่ม Talent ร่ วมกันเก็บกวาดขยะ ทาความสะอาดวัดในจังหวัด
เชียงใหม่
 กิจ กรรมอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ : ฮานา ล าพู น ส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานจัด กิ จ กรรมปล่ อ ยปลาสู่ แ ม่ น้ า เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ค วาม
หลากหลายทางชีวพันธุ์ปลา


กิจกรรมบริจาคโลหิต พนักงานฮานาร่ วมกับสภากาชาดไทย บริ จาคโลหิ ตเพื่อเป็ นสาธารณะประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
รวมพนักงานที่ร่วมบริ จาคโลหิ ต 1,137 คนและปริ มาณโลหิ ตที่บริ จาคไปกว่า 411,700 มิลลิลิตรในปี 2563

 กิจกรรมช่ วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชี วิตและลดความเหลื่อมล้ า
สาหรั บผูด้ อ้ ยโอกาสที่ เกิ ดขึ้ นในสังคม โดยนายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ กรรมการบริ หารได้มอบเงิ นบริ จาค
จานวน 30,000 บาท และส่ งมอบปฏิ ทินตั้งโต๊ะเก่า จานวนร่ วม 1,500 เล่มซึ่ งได้รับการบริ จาคจากพนักงานใน
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องค์กรทั้งสานักงานใหญ่ สาขาลาพูนและสาขาพระนครศรี อยุธยา ตามโครงการ “ปฏิ ทินเก่า เราขอ ส่ งต่อผู ้
พิการทางสายตา” ให้แก่มูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ สาหรับปฏิ ทินตั้งโต๊ะ
เก่าเหล่านี้ ทางมูลนิ ธิฯ จะนาไปใช้เป็ นวัสดุในการผลิตบัตรคาอักษรเบรลล์ตลอดจนสื่ อการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนคนตาบอดกรุ งเทพ ซึ่ งโครงการนี้ เป็ นโครงการหนึ่ งที่ช่วยลดขยะในองค์กร ด้วยหลักการ 3Rs
– Reduce, Reuse, Recycle สอดคล้องกับโครงการร่ วมรักษ์สิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
การพัฒ นาองค์ก รในยุค ปั จจุ บันจัด ว่า มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ งในยุค ของความเจริ ญก้า วหน้า ในสภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จึ งให้ความสาคัญกับกระบวนการสร้ างนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่ อสร้ าง
คุณค่าต่อธุ รกิ จและคุณค่าต่อสังคม/สิ่ งแวดล้อม โดยการมุ่งมัน่ ในการนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่ งนวัตกรรม สร้าง
บรรยากาศให้เกิ ดความคิ ด สร้ า งสรรค์ เปิ ดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรได้นาทักษะ ความรู ้ แนวคิ ด เทคนิ คการ
ดาเนิ นงานและเทคโนโลยี ต่า ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่ อ นามาพัฒ นาสร้ า งสรรค์ใ ห้เ กิ ด นวัต กรรม
(Innovation) พร้ อมทั้งเสริ มสร้างวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมให้เกิ ดขึ้ นในลักษณะที่ เป็ นกระบวนการ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ หรื อผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการพัฒนานวัตกรรมหลักในโครงการระบบการผลิตอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตแบบเดิมไปสู่กระบวนการผลิตที่ควบคุมแบบอัตโนมัติที่ทนั สมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของบริ ษทั ฯ เพิ่มคุณภาพการผลิต และส่ งเสริ มการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาความสามารถของ
พนักงานในองค์กรสู่ อุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือ
กับปัญหาด้านแรงงานทั้งด้านต้นทุนแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนลดปริ มาณของเสี ยและผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีโครงการพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมดังนี้
มุ่งสู่ องค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศด้ วย Kaizen: ภายใต้โครงการปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงาน
ทุกคนและทุกระดับชั้นมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งการทางาน โดยใช้แนวคิด การบูรณาการ และใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่
อย่างสร้างสรรค์ บริ ษทั ฯ ได้นาผลงานเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม Kaizen ในงานรางวัลคุณภาพ Thailand Kaizen
Award ประจาปี 2563 จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จากผลการประกวดบริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล Golden
Award 2 รางวัล ในผลงานประเภท Automation Kaizen ในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุ งกระบวนการผลิต
เพื่อมุ่งสู่การผลิตอัตโนมัติ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการ
ส่ งมอบที่ตรงเวลา ด้วยการประดิษฐ์เครื่ องมือวัดขนาดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ แทนกระบวนการทางานแบบเดิมที่ตอ้ ง
ทาด้วยมือ (Manual) ทาให้ตอ้ งใช้พนักงานถึง 6 คน/วัน กลุ่มพนักงานได้ศึกษาและพัฒนาสร้างเครื่ องจักรอุปกรณ์
ขึ้นมาเองโดยใช้กลยุทธ์ Knockdown Automation ในการออกแบบ ส่ งผลให้สามารถเพิ่ม UPH ถึง 3 เท่าซึ่ งเกินกว่า
เป้ าหมายที่ กาหนด นอกจากนี้ สามารถลดจานวนพนักงานเหลือเพียง 2 คนต่ อวัน จากนั้นมี การขยายผลไปใช้กบั
ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกันอีก 2 ผลิตภัณฑ์ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ลดต้นทุนได้ 927,900 บาทต่อปี
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ส่ วนอีกหนึ่ งรางวัลของ Golden Award เป็ นผลงานประเภท Automation Kaizen เป็ นการออกแบบและประกอบ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต แทนกระบวนการทางานแบบเดิมที่ตอ้ งทาด้วยมือ (Manual) ที่มีความ
ล่าช้า การทางานไม่สอดรับกับขั้นตอนในลาดับถัดไป พนักงานเกิดความเมื่อยล้าจากการทางาน อีกทั้งมีส่วนสู ญเสี ย
จากการประกอบชิ้ นงาน กลุ่มพนักงานจึงร่ วมกันออกแบบเครื่ องจักรอุปกรณ์จากแนวคิดของการเล่นลอดห่ วงของ
ปลาโลมานามาประยุกต์และพัฒนาเป็ นเครื่ องจักรแบบอัตโนมัติที่สามารถวางชิ้ นงานแล้วกดปุ่ มให้ทางานเพียงปุ่ ม
เดี ยว ส่ งผลให้การทางานมีความสะดวกรวดเร็ วลดระยะเวลาจากระบบเดิ ม 30.45 นาที เหลือ 12.70 นาที อีกทั้งมี
ความแม่นยาสู ง ไม่ พบของเสี ย จากกระบวนการใหม่ จากนั้นมี การขยายผลไปใช้กบั ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีลกั ษณะงาน
คล้ายคลึงกันอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ลดค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการผลิตได้ 479,976 บาท/ปี
จะเห็นได้ว่าบริ ษทั ฯ สามารถนาเครื่ องมือ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการพัฒนาผ่านกระบวนการคิ ด
ระดมสมองหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต ลดส่ วนสู ญเสี ยตามแนวคิดการผลิต
แบบลีน (Lean Manufacturing) และการนาไปสู่ การปฏิบตั ิของพนักงานให้เกิดผลลัพธ์ จึงประสบผลสาเร็ จในสร้าง
เครื่ องจักรอุปกรณ์ให้เป็ นระบบอัตโนมัติในหลายกระบวนการผลิต จากการพัฒนานวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้
Kaizen อย่างสัมฤทธิ์ ผลนั้น สามารถยกระดับมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ให้เกิดองค์ความรู ้เป็ นการเสริ มสร้างองค์กรแห่ ง
นวัตกรรมและเป็ นส่ วนหนึ่ งในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมไทยให้พ ฒ
ั นาขี ดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้ น
ต่อไป
โครงการพั ฒนาต้ น แบบระบบการผลิ ต ที่ เ หมาะสมด้ ว ยนวั ตกรรมและ IoT: บริ ษ ัท ฯ ร่ ว มกับกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม และสถาบัน วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ด าเนิ น โครงการน าร่ อ ง
อุ ต สาหกรรมต้น แบบและพัฒ นาไปสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 ที่ ช่ ว ยสร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ ธุ ร กิ จ และคุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยการนาระบบการเชื่ อมต่อสื่ อสารข้อมูลและสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อ
ระบบ Internet of Things มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศในอาคารโรงงานของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด โดยการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ชุดแปลงสัญญาณข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่ อมต่อ/ส่ งสัญญาณ Online มาที่
Converter เพื่อแปลงค่ าสัญญาณส่ งเข้าสู่ Smart Link ซึ่ งจะแสดงผลของข้อมูลจากการตรวจวัด ค่าต่ าง ๆ บน
Dashboard แบบ Real time เช่นอุณหภูมิน้ าเย็นไป-กลับ อัตราการไหลของน้ าเย็น โดยข้อมูลมีความ interactive และ
สามารถ drill down เพื่อหารายละเอียดได้ทนั ที ซึ่ งทีมผูเ้ ชี่ ยวชาญสามารถทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ตรวจวัดได้ เช่ น
วิเคราะห์ภาระความเย็นของอาคารทั้งหมด และนามาจัดทาเป็ นแนวทางและมาตรการประหยัดพลังงาน ให้มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับปรุ งและควบคุมดูแลเดินเครื่ องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อ
ลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารโรงงานและง่ายต่อการจัดการ
สรุ ปผลจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกรรมและ IoT มาช่ วยเสริ มความสามารถให้กบั ระบบปรับอากาศ บริ ษทั ฯ
สามารถลดการใช้พลังงานลง 183,195 หน่วยต่อปี ลดก๊าซเรื อนกระจกได้ 117 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 604,543 บาทต่อปี จากการดาเนิ นการพัฒนาดังกล่าว ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับโล่
รางวัลประกาศเกี ยรติ คุณโดยได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “โรงงานอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมและ IoT” ภายใต้
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โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IoT จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริ ษทั
จะพิจารณาโครงการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ องค์กรแห่ ง
นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ต่อไป
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดและรั ก ษาระบบการควบคุ ม ภายใน โดยคณะกรรมการฯ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานความเหมาะสมและความมี ประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุ ม
ภายในที่ ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึ น เพื่ อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ ที่ มีอยู่ดงั กล่าวจะดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ มีการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่ อถือ สามารถป้ องกัน
รักษาสิ นทรั พย์ต่อการสู ญหายหรื อนาไปใช้โดยมิ ชอบหรื อทุจริ ต รวมถึ งการทาธุ รกรรมที่ มีการดาเนิ นการกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทาการประเมินตามแบบ
ประเมิ นความเพี ยงพอของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ ด้วยตนเอง (Self-assessment) ซึ่ งแบบประเมิ นได้
ปรับปรุ งมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีแผนกตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน
เพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบติ ด ตามและก ากับดู แ ลให้มีก ารปฏิ บัติ ต ามระบบที่ ว างไว้แ ละตามข้อก าหนดที่ เ กี่ ย วข้อ ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อดาเนิ นการตามนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการประเมิน บริ หารและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุ มด้วย
คณะกรรมการฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมของบริ ษทั ฯ ตามหลักการสากลของ COSO ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
รวมทั้งระบบการติดตาม
คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม สรุ ปได้ดงั นี้
1. การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษทั ฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการรายงานและบริ หารจัดการ อานาจการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ และ
กาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
รวมทั้งระเบียบและนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
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2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการ
ดาเนินตามนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ มีการระบุความเสี่ ยงโดยพิจารณาทั้งปั จจัยภายใน
และภายนอกองค์กรและทาการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ ยงเพื่อจัดลาดับความเสี่ ยง และมี
วิธีจดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ตในการประเมินความ
เสี่ ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และมีการกลัน่ กรองก่อนเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเป็ น
ระยะ ซึ่ งนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงจะมีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริ ษทั ฯ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง หน้าที่อนุมตั ิรายการ หน้าที่บนั ทึกบัญชี และหน้าที่ดูแล
จัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการสอบทานซึ่ งกันและกัน การควบคุมความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมที่ทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุรกรรมนั้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication)
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการให้คณะกรรมการฯ มีขอ้ มูลที่ เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะทาการส่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุ มที่มีขอ้ มูลจาเป็ นและเพียงพอไปยังคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าในระยะเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการเตรี ยมความพร้อม นอกจากนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อีกทั้งบริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสสาหรับ
ทั้งบุคคลภายในและภายนอก
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
การติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุ มภายใน เพื่ อให้มนั่ ใจได้ว่าการควบคุ มภายในยังด าเนิ นไปอย่างครบถ้ว น
เหมาะสม ซึ่ งจะมีการดาเนินการร่ วมกันทั้งจากการทบทวนและติดตามโดยฝ่ ายบริ หาร โดยการประเมินตนเอง (Selfassessment) โดยหน่ วยงานกากับการปฏิ บตั ิ งาน และโดยผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก ผลของการ
ตรวจสอบจะมี การรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
แผนงานประจาปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
หรือผู้สอบบัญชี
- ไม่มี -
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
(1) หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิ ระภา คงมณี ให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่ องจากมีประสบการณ์ทางานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการ
อบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk
and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control
Framework รวมทั้งการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจใน
กิจกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จึ งเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งการพิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
(2) หน่ วยงานกากับการปฏิบัตงิ าน (Compliance Unit)
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวจิ ระภา คงมณี ให้
ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
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12. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกันในปี 2563
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งเปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงินรวมสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่
ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งรายการระหว่างกันได้กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและ
เป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
ในปี 2563 ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่ อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้น
(ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ หรื อตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยกาหนด)
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
กรณี รายการธุรกรรมที่ทากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 (1) ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายการธุ รกรรมทางการค้าปกติ หรื อธุ รกรรมที่ สนับสนุนธุ รกิ จที่ มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป ต้องขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อขออนุมตั ิหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะทาธุรกรรม
สาหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน ในการเข้าทาสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ใน
กรณี ที่ตอ้ งผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั การออกเสี ยงในที่ประชุ มนั้น ๆ และในกรณี ที่การดาเนิ นการใดที่ มีหรื อ
อาจมีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีความขัดแย้ง กรรมการผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยจะต้องแจ้งเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และจะต้องงดออกเสี ยงใน
ที่ประชุมในวาระที่อนุมตั ิการดาเนินการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ข้อมูลรายการระหว่างกันที่ บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยในงบการเงิ นได้มีการ
นาเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณี ที่มีรายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ มีขนาดรายการที่ มีนยั สาคัญเข้าข่ายจะต้องขออนุ มตั ิ จากผูถ้ ือหุ ้นตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทารายการจะต้องเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะ
ทารายการอย่างน้อยครอบคลุมในประเด็น ดังนี้
1. ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง
2. ลักษณะและปริ มาณรายการระหว่างปี รวมทั้งเป็ นรายการที่กระทาอย่างต่อเนื่องหรื อกระทาตามความจาเป็ นเป็ น
ครั้งคราว
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3. เหตุผลในการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุ น้ และนโยบายการกาหนดราคาและ

เงื่อนไขการค้าระหว่างกันที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น โดยผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มี ส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต รายการดังกล่าวจะต้องผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น ความสมเหตุสมผลของ
รายการนั้น และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั อย่างไร โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงใน
รายการดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ น
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มา หรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยซึ่ งจาเป็ นต้องมีการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างกันกับบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ฯ ดังนั้นรายการระหว่างกันของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ จะกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมี
ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ข องบริ ษทั ฯ ในระยะเวลาที่ ผ่า นมา และที่ เ กิ ด ขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ องจนถึ งปั จจุ บันแล้ว มี
ความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะธุ รกิจทัว่ ไป
และได้กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length)
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
ก. สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
 ปี 2563 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้ สังเกต
 ปี 2562 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
 ปี 2561 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
ข. ตารางสรุ ปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
โปรดดูเอกสารแนบ 5
ค. อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
โปรดดูเอกสารแนบ 5
14. คาอธิบาย และ การวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มฮานา
รายได้จากการขาย ของกลุ่มบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส ปี 2563 ลดลงร้อยละ 5 ที่ 19.3 พันล้านบาท เมื่อ
เที ยบกับปี 2562 ที่ 20.4 พันล้านบาท รายได้จากการขายในรู ปสกุลเงิ นเหรี ยญสหรัฐลดลงร้อยละ 6 เท่ากับ 616
ล้านเหรี ยญสหรั ฐในปี 2563 จาก 656 ล้านเหรี ยญสหรั ฐในปี 2562 กาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 23
เท่ากับ 1,725 ล้านบาทในปี 2563 จาก 1,408 ล้านบาทในปี 2562
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 6 เป็ น 1,908 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2562 ที่ 1,805 ล้านบาท
เนื่ องจากกาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ นมากกว่าแม้ว่าได้หักกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงจานวน 199 ล้าน
บาทในปี 2563 แล้ว
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ รายได้
ปี 2563 รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลงร้อยละ 5 เท่ากับ 19,282 ล้านบาท จากปี 2562 ที่เท่ากับ 20,384
ล้านบาท เนื่ องจากสภาวะตลาดมีความอ่อนแอจากยอดขายที่ลดลงในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2563 และ
การลดลงของสิ นค้าคงเหลือที่อยู่ในมือของลูกค้าในไตรมาส 1 - ไตรมาส 3 เนื่ องจากการระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 โดยยอดขายในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐลดลงร้อยละ 6 ในปี 2563 เท่ากับ 616 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จาก 656
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ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2562 เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐในปี 2563 อ่อนค่าลง
เฉลื่ยร้อยละ 1 เป็ น 31.29 บาท จาก 31.05 บาทในปี 2562
ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิ คสปี 2563 เทียบกับปี 2562 ลดลงร้อยละ 6 ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
(ลดลงร้อยละ 6 ในรู ปสกุลเงินบาท) โดยยอดขายของหน่วยงานที่จงั หวัดลาพูนลดลงร้อยละ 6 (ลดลงร้อยละ 5 ใน
รู ปสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียซิ งลดลงร้อยละ 8 (ลดลงร้อยละ 7 ในรู ปสกุลเงินบาท)
ในปี 2563 ยอดขายของหน่วยงาน IC ลดลงร้อยละ 4 ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 4 ในรู ปสกุลเงิน
บาท) โดยยอดขายของหน่วยงานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาลดลงร้อยละ 3 (ลดลงร้อยละ 2 ในรู ปสกุลเงินบาท)
และหน่วยงานที่เมืองเจียซิ ง ประเทศจีนลดลงร้อยละ 17 (ลดลงร้อยละ 17 ในรู ปสกุลเงินบาท)
ยอดขายของฮานา เทคโนโลยี (HTI) (เดิม - ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี) ลดลงร้อยละ 19 (ลดลงร้อยละ 18
ในรู ปสกุลเงินบาท) ในปี 2563
สั ดส่ วนยอดขายแยกตามหน่ วยงานการผลิต
ปี 2563
44%
13%
1%
34%
4%
4%
100%

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

ปี 2562
45%
14%
0%
33%
4%
4%
100%

ปี 2561
40%
17%
0%
33%
5%
5%
100%

การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนกาไรขั้นต้ น ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นในปี 2563 เพิ่มขึ้น 357 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากร้อยละ 11 ในปี
2562 โดยอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 2 ที่ เพิ่มขึ้ นมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ ลดลงเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 4/2562 ถึงไตรมาส 1/2563 เท่ากับร้อยละ 1 และ ค่าจ้างเงินเดื อนและค่าทางานล่วงเวลา
ของพนักงานลดลง เท่ากับร้อยละ 1
การวิเคราะห์ ผลกาไรจากการดาเนินงาน
กาไรจากการด าเนิ นงานปี 2563 เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 2 คื อเท่ ากับร้ อยละ 9 เมื่ อเที ยบกับปี 2562 ที่ เ ท่ า กับร้ อ ยละ 7
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากาไรขั้นต้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนา
ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2562
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การวิเคราะห์ เงินปันผลจ่ าย
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลรวมจานวน 1,126 ล้านบาท (ในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ ้น) โดยจ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลจานวน 523 ล้านบาท ซึ่ งจ่ายในไตรมาส 4/63 และจ่ายเงินปั นผลครั้งสุ ดท้ายจานวน 603 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 2/64
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลรวมจานวน 1,046 ล้านบาท (ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ ้น) โดยจ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลจานวน 523 ล้านบาท ซึ่ งจ่ายในไตรมาส 4/62 และจ่ายเงินปั นผลครั้งสุ ดท้ายจานวน 523 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 2/63
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลรวมจานวน 1,610 ล้านบาท ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลจานวน 805 ล้านบาท ซึ่ งจ่ายในไตรมาส 4/61 และจ่ายเงินปั นผลครั้งสุ ดท้ายจานวน 805 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 2/62
โดยปกติ บริ ษทั ฯ จะประกาศการจ่ายเงิ นปั นผลเมื่อมีการประชุ มคณะกรรมการในเดื อนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป
เพื่อที่จะนาเข้าสู่การขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ในเดือนเมษายน และจ่ายเงินปั นผลในเดือน
พฤษภาคม
ฐานะทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสารองและเงิ นลงทุนในสถาบันการเงิ น ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 9.7 พันล้านบาท เพิ่ม
จากยอด ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 8.5 พันล้านบาท
คุณภาพสิ นทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกค้าของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และ อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้
บริ ษทั จะทาการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับหนี้ที่ครบกาหนดชาระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่าย
บริ หารเชื่อว่ามีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (credit term) ของบริ ษทั ฯ แตกต่างกัน
ไปตั้งแต่ให้ชาระเงินสดล่วงหน้า ถึง 60 วัน ระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี้ ในปี 2563 เท่ากับ 64 วัน ปี 2562 เท่ากับ 64 วัน
และปี 2561 เท่ากับ 63 วัน ซึ่ งที่ผา่ นมาถือว่าอยูใ่ นนโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (credit term)
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ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ฯและบริ 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

2563

2562

2561

3,318,590
18,861
3,203
2,418
3,343,072
(6,117)
3,336,955

3,212,509
9,054
3,579
3,626
3,228,768
(4,485)
3,224,283

3,668,482
34,940
7,737
1,480
3,712,639
(21,556)
3,691,083

สิ นค้ าคงเหลือ
โดยทัว่ ไปบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทาการผลิตสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ
คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่ องมือ และสิ นค้าระหว่างการผลิต และสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่รอการจัดส่ งให้แก่ลูกค้า
เพี ยงส่ วนน้อย โดยปกติ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการตัดจาหน่ ายวัตถุดิบที่ ลา้ สมัยและตั้งสารองค่ าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
สาหรับสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวรกรณี ถา้ มีนยั สาคัญ ในทุกไตรมาส
ระยะเวลาหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2563 เท่ากับ 98 วัน, ปี 2562 เท่ากับ 98 วัน และปี 2561 เท่ากับ 89 วัน
สภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงิ นสดและเงิ นลงทุนในสถาบันการเงิ น จานวน 9.7 พันล้านบาท ซึ่ งไม่มีภาระหนี้ สินที่ก่อให้เกิ ด
ดอกเบี้ย อัตราส่ วนสภาพคล่องสูง ประมาณ 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน
สภาพคล่องในการดาเนิ นงาน (EBITDA) เท่ากับ 2,900 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 14 จากปี 2562 ที่
เท่ากับ 2,546 ล้านบาท
EBITDA (กาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และค่าตัดจาหน่าย) ในปี 2563 เท่ากับ 2.9 พันล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ
2.5 พันล้านบาท และในปี 2561 เท่ากับ 3.4 พันล้านบาท
เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2563 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 9.7 พันล้านบาท เนื่ องจาก EBITDA 2.9 พันล้าน
บาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุ ดท้ายประจาปี 2562 จานวน 0.5 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/63 และเงินปั นผลจ่าย
ระหว่างกาลในไตรมาส 4/63 จานวน 0.5 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ ายทุน 1.1 พันล้านบาท และรายการอื่น ๆ ลดลง
0.8 พันล้านบาท
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เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2562 ยังคงเท่ากับ 8.5 พันล้านบาท เนื่ องจาก EBITDA 2.5พันล้าน
บาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุ ดท้ายประจาปี 2561 จานวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/62 และเงินปั นผลจ่าย
ระหว่างกาลในไตรมาส 4/62 จานวน 0.5 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ ายทุน 1.1 พันล้านบาท และรายการอื่น ๆ ลดลง
0.1 พันล้านบาท
เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2561 ลดลง 1.0 พันล้านบาท เป็ น 8.5 พันล้านบาท เนื่ องจาก EBITDA
3.4 พันล้านบาท หักด้วยเงิ นปั นผลจ่ายครั้งสุ ดท้ายประจาปี 2561 จานวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/61 และ
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/61 จานวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ ายทุน 1.9 พันล้านบาท และรายการ
อื่น ๆ ลดลง 1.1 พันล้านบาท
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนสุ ทธิ ของปี 2563 เท่ากับ 1,055 ล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ 1,076 ล้านบาท และ ปี 2561 เท่ากับ 2,333
ล้านบาท ตามลาดับ รายจ่ ายฝ่ ายทุ นของปี 2563 ลดลงเนื่ องจากรายจ่ ายการลงทุนของหน่ วยการผลิตที่ จงั หวัด
พระนครศรี อ ยุธยาลดลงเมื่ อ เที ย บกับปี ล่ า สุ ด ที่ ผ่า นมาเนื่ องจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 และ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชะลอตัวในปี 2562 รวมทั้งรายจ่ายฝ่ ายทุนที่สูงขึ้นในปี 2561
โดยปกติ รายจ่ายฝ่ ายทุนจะเป็ นรายจ่ายสาหรับการซื้ ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้ นของยอดขาย โดยเฉพาะ
หน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล้าหลังประมาณ 3 - 6 เดือนเนื่ องจากต้องทาการสั่งซื้ อล่วงหน้า การขยาย
โรงงานใหม่จะขึ้นอยูก่ บั การใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปัจจุบนั และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงาน
ใหม่หรื อการขยายโรงงานเดิม
แหล่ งที่มาของเงินทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี้ สินที่ ก่อให้เกิ ดดอกเบี้ ย และมี เงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงานเป็ นบวก
แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจการผลิตชิ้นส่ วนอิเล็คทรอนิ กส์ โดยรับจ้างทาการผลิตสิ นค้าจากลูกค้า และดาเนิ นการ
จัดส่ งให้ลกู ค้า หรื อลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดาเนิ นงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการรักษา
ฐานลูกค้าเดิมและการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและ
ยอดขายสิ นค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
เนื่ องด้วยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ) และมีตน้ ทุนในรู ป
สกุลเงิ นต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
เหรี ยญสหรัฐ และเงิ นหยวนของจี นต่ อเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกาไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประมาณ 200
ล้านบาทต่อไตรมาส สาหรับทุก ๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ
และเงินหยวนของจีนต่อเหรี ยญ สหรัฐ ซึ่ งก็คือ (1 – 0.60) X ยอดขาย X 10%
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กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ประเทศไทย ได้มีการทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 120 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทาการต่อสัญญาทุก ๆ 3 - 6 เดือน
ในขณะที่ มูลค่าทางบัญชี ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศถูกบันทึ กในรู ปสกุลเงิ นต่างประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฎใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นใน
บัญชีงบดุล ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สาหรับบริ ษทั ฮานาที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกาไรจากการดาเนินงาน และการปรับปรุ งมูลค่าของสิ นค้าคงคลัง (ซึ่ งฝ่ ายจัดการจะ
รายงานแต่ละไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อผลกาไร) และกาไรขั้นต้น
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรี ยญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของ
สิ นค้าระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสาหรับปี 2563 เท่ากับ 31.29 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งอ่อนค่าลงร้อย
ละ 1 จากปี 2562 ที่เท่ากับ 31.05 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ โดยปี 2562 แข็งค่าขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2561 ที่เท่ากับ 32.31
บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยภาพรวมแล้ว การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อผลการดาเนิ นงานหรื อ
สถานะทางการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ หรื อกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ ผ่านมาโรงงานของเราในเมื องเจี ยซิ ง ประเทศจี นได้รั บ
ผลกระทบโดยตรงมากที่สุด เนื่ องจากจาเป็ นต้องขยายวันหยุดทาการในช่วงเทศกาลตรุ ษจีนออกไป และการขาด
แคลนแรงงาน ซึ่ งส่ งผลให้ไตรมาส 1/63 มียอดขายเท่ากับ 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งน้อยกว่าไตรมาสเดียวกันในปี
2562 ที่ มียอดขาย 33 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ไม่มีหน่ วยการผลิตในกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการมาตรการ
ล็อคดาวน์ใด ๆ มีพนักงานติ ดเชื้ อโรคโควิด-19 จานวน 2 รายที่ เป็ นพนักงานของบริ ษทั ย่อย (ฮานา เทคโนโลยี
อิงค์) ที่ สหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตามแต่ละหน่ วยการผลิ ตได้เตรี ยมการในรู ปแบบการทางานจากที่ บา้ น (Work
from Home) หากมีการระบาดเกิ ดขึ้น รวมทั้งมาตรการการเว้นระยะห่ างทางสังคม มาตรการคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายแบบรายวันสาหรับพนักงานและผูม้ าติดต่อทุกคนในแต่ละหน่วยงานเพื่อคัดกรองความเสี่ ยงโควิด19 และจัดให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้ อแบบครบวงจรโดยใช้เครื่ องพ่นยาแบบละอองฝอยในพื้นที่ ที่ไม่ใช่ หน่วยการผลิต
อย่างสม่าเสมอ
คาสั่งซื้ อจากลูกค้า ทั้งหมดได้รับการส่ งมอบครบถ้วน ทั้งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดจนทาให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน การล้มละลาย การวางแผนการใช้จ่ายเงินลงทุน กระแส
เงินสด หรื อมีผลกระทบต่อพันธะสัญญาใดๆ
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ยอดขายทั้งกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ ลดลงกว่าที่ คาดไว้ต้ งั แต่ เ ดื อนมี นาคมจนถึ งกันยายน 2563 โดยมี ย อดขายเพิ่ มขึ้ นใน
ไตรมาส 4/63 เหตุที่คาสัง่ ซื้ อจากลูกค้าลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากความต้องการที่ลดลงของลูกค้าของพวก
เขา การลดลงของสิ นค้าคงคลัง ตลอดจนปั ญหาห่ วงโซ่ อุปทาน และการขาดแคลนวัตถุดิบที่เกิ ดขึ้นในช่ วงที่ ลอ็ ค
ดาวน์ที่ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเออร์ของเรา
รายการยกเว้ น
ไม่มีรายการยกเว้นในปี 2563 ปี 2562 หรื อปี 2561
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 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
1. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน

ตาแหน่ง
กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริ หาร
และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร

…………………………

กรรมการ, รองประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

…………………………

กรรมการ, ประธานอานวยการ
และหัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ

…………………………

4. นายจอห์น ทอมพ์สนั

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

…………………………

5. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์

กรรมการอิสระ

…………………………

6. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา

กรรมการอิสระ

…………………………

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

ชื่อ

ตาแหน่ง

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

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
…………………………

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ งสมาชิก
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 4 ครั้งในปี 2563 ซึ่ งการเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี้คือ
คณะกรรมการ
1. นายจอห์น ทอมพ์สนั , ประธาน
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์, กรรมการ
3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา, กรรมการ

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
และตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุ ปได้ดงั นี้


การสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อ งกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อีกทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา



การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทาการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจาปี ของผูต้ รวจสอบภายในรวมทั้งติดตามการรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน พิจารณารายงานการประเมินความเสี่ ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ ยง จาก
การสอบทานไม่พบข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่าบริ ษทั ฯ มี ระบบการ
ควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพธุรกิจ



การทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อสอบทานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดเป็ น
นโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยและนโยบายการทารายการที่ สาคัญต้องได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ ในปี 2563 การทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลง
กันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ ไม่พบการทารายการระหว่างกันที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



การดูแลด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และนโยบายต่าง ๆ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สอดคล้องหรื อเป็ นไปตามกฏหมาย ระเบียบ นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง



การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคานึ งถึงประสบการณ์ทางาน
ทักษะ ความรู ้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบ รวมทั้งความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนาเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สาหรับปี การเงินสิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวกมลทิ พย์เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรื อ นางสริ นดา หิ รัญ
ประเสริ ฐวุฒิ และ/หรื อนายวิชาติ โลเกศกระวี แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
กาหนดค่าตอบแทนรวมเป็ นจานวนเงิน 2,600,000 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินประจาปี 2563 ของบริ ษทั ฯ มีการจัดเตรี ยมและรายงานด้วยความถูกต้อง
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้งมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และความ
เหมาะสมของระบบบริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่มีการทารายการระหว่างกันที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยสรุ ปการดาเนินงานด้านต่าง ๆ เป็ น ไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องหรื อสิ่ งผิดปกติที่เป็ นสาระสาคัญ

นายจอห์ น ทอมพ์ สัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน โดยมีกรรมการ
อิสระ 2 ท่านคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งสรรหาบุคคลเพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั มีความสมดุลทั้งทางด้านทักษะ ความรู ้ประสบการณ์ ความหลากหลายเพื่อสนับสนุนและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
รับผิดชอบชอบในการพิจารณาคัดเลื อกและกลัน่ กรองบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็ นผูเ้ สนอชื่ อและความเห็ นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั จากนั้นคณะกรรมการฯ จะนาเสนอรายชื่ อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ต่อไป
คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 2 ครั้งในปี 2563 เพื่อพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
กรรมการเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
คณะกรรมการ
1. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา, ประธาน
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์, กรรมการ
3. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน, กรรมการ

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม
2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

การคัดเลือกคณะกรรมการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2563
คณะกรรมการฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาสาหรั บเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตาม
นโยบายที่ กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอรายชื่ อผูส้ มัครมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาในปี ที่ผา่ นมา ดังนั้นคณะกรรมการฯได้พิจารณาจากกรรมการที่หมดวาระการเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามกฎข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติ ผลงานและความสามารถที่เหมะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และจะปฏิบตั ิงานอย่างทุ่มเทให้กบั บริ ษทั ฯ ต่อไป
คณะกรรมการสรรหามัน่ ใจว่าการขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส และได้ทาหน้าที่ตามกฎบัตรในปี ที่
ผ่านมา

นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานจากคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้มีการจัดประชุม 1 ครั้งในปี 2563 ซึ่งการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการฯ มีดงั นี้
คณะกรรมการ
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ , ประธาน
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์, กรรมการ
3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา, กรรมการ

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ในปี 2563 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ทาการทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี
2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท้ งั
หลักปฏิบตั ิและหลักปฏิบตั ิยอ่ ย ที่สามารถนาไปปรับใช้ในส่ว นที่เหมาะสมกับบริ บททางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และได้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG ไปปรับใช้ (apply) และที่ยงั ไม่ดาเนินการพร้อมเหตุผล
(explain)
คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และดาเนิ นการให้มีการออกระเบียบและนโยบายย่อย
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 มาตรฐานสากล ข้อกาหนด กฎหมาย
ต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงาน รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้ทาการประเมิ นตนเอง (Selfassessment) จากหลักเกณฑ์ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผูล้ งทุนไทย
จากการที่ บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาและปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีมาอย่างต่อเนื่ อง ในปี 2563
บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้รับ
รางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019 ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies ด้วยคะแนนมากกว่า
97.50 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุ งคุณภาพการกากับดูแลกิจการของเราให้เป็ นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ด้วย
ความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อสร้ างความเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ควบคู่กับการกากับดู แลกิ จการที่ ดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล บริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุน้ ยัง่ ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาปี 2563
จากการประกาศรายชื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ แม้จะมีความไม่แน่นอนที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ
ในภายภาคหน้า เราจะยังคงมุ่งมั่นในการปฏิ บัติต ามหลักธรรมาภิ บาลด้วยความรั บผิ ดชอบต่อ สังคมและสิ่ งแวดล้อ มตาม
เป้ าหมายการพัฒนาในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

คณะกรรมการฯ เชื่ อมัน่ ว่าการดาเนิ นกิ จการตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีและส่ งเสริ มพัฒนาการกากับดูแลกิ จการอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นส่วนสาคัญต่อความมัน่ คงและการเติบโตที่แข็งแกร่ งให้กบั องค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระยะยาว

นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุ นคณะกรรมการบริ ษทั มในการกํากับดู แลการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงขององค์กร โดยกําหนดให้มีโครงสร้างของคณะกรรมการความเสี่ ยงในระดับบอร์ ด ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการบริ หารเป็ นประธานและกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็ นกรรมการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้กาํ หนดบทบาท
หน้าที่ในการกํากับดูแลความเสี่ ยงโดยปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีการจัดประชุม 1 ครั้งในปี 2563 ซึ่งการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการฯ มีดงั นี้
คณะกรรมการ
1. นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ , ประธาน
2. นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์, กรรมการ
3. นายยิง่ ศักดิ์ เจนรถา, กรรมการ

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง พิจารณาการประเมินความเสี่ ยง การชี้บ่ง
การดลําดับความสําคัญของความเสี่ ยง มาตรการและการลดผลกระทบของความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร รวมทั้งความเสี่ ยงด้านความ
ยัง่ ยืน “ESG” หรื อสิ่ งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) และทบทวนความเสี่ ยงที่
เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในการควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ และรายงาน
ความเสี่ ยงที่สาํ คัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับทราบการบริ หารความเสี่ ยงและโอกาสที่สาํ คัญ
ขององค์กร
คณะกรรมการฯ เชื่ อมั่นว่าการกํากับดู แลการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัทฯ มี ความเหมาะสมและมี ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ดําเนินงานภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้

นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรี ยมรายงานทางการเงินมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปโดยมีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการ
จัดทารายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคาอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีระบบ
การป้ องกันการใช้หรื อทาลายสิ นทรัพย์โดยมิชอบ และเพื่อให้การบันทึกบัญชีต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ และถูกจัดเตรี ยมตามหลัก
บัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูบ้ ริ หารและผู ้
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่ องที่เป็ นประเด็นสาคัญในด้านของระบบบัญชีและการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ต่าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจาปี 2563 ของบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือได้

นายจอห์ น ทอมพ์ สัน
ประธานกรรมการบริ ษทั

นายริชาร์ ด เดวิด ฮัน
รองประธานกรรมการ
ประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร

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

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
นายจอห์น ทอมพ์สัน อายุ 56 ปี ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- Associate Chartered Accountant (ACA), The Institute of Chartered Accountants in England & Wales
(ICAEW) ประเทศอังกฤษ
- Directors Accreditation Program (DAP) 57/2006
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0 % (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จากัด
- 2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
- กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จากัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นายริ ชาร์ ด เดวิด ฮัน อายุ 63 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หาร รองประธานกรรมการประธานบริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร และกรรมการสรรหาโดย ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี B.A. (Economics), Westminster กรุ งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริ ญญาโท M.B.A (Marketing) City University กรุ งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 57/2006
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 4/2006
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.129 % (ตนเอง 0.129 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- 2536 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรวม 13
บริ ษทั
- 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอแมค (ฮ่องกง) จากัด
- 2532 – ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอแมค จากัด
- 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั เรนโบว์ จอย จากัด
- 2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยบริ ติชซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
- กรรมการ บริ ษทั โอแมค (ฮ่องกง) จากัด
- กรรมการ บริ ษทั โอแมค จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เรนโบว์ จอย จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ไทยบริ ติชซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นายวินสัน มุง ชู ฮุย อายุ 74 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หาร รองประธานบริ หาร ประธานอานวยการ และ
หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ และโดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี Bachelor of Engineering, Cheng Kong University ประเทศไต้หวัน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 117/2015
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.780% (ตนเอง 0.780% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรวม 7 บริ ษทั

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นายเทอร์เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ อายุ 61 ปี ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร รองประธานบริ หารและหัวหน้าฝ่ าย
การเงิน ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 6/2001, Diploma
- MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย – พฤศจิกายน 2563
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.071 % (ตนเอง 0.071 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรวม 13 บริ ษทั

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

การอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้ านบัญชี (Refresh)
1. หลักสู ตร Accounting for revenue from contracts with customers
จัดโดย CPA Australia Ltd.
ช่ วงเวลา ธันวาคม 2563
นับชั่วโมง 6 ชัว่ โมง
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

2. หลักสู ตร Accounting for employee benefits
จัดโดย CPA Australia Ltd.
ช่ วงเวลา ธันวาคม 2563
นับชั่วโมง 7 ชัว่ โมง
คุณสมบัตติ าแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
นายเทอร์ เรนซ ฟิ ลิป เวียร์ กรรมการบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงิ นได้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ อง
ทางด้านบัญชี ประจาปี 2563 ทั้ง 2 หลักสู ตรจาก CPA Australia Ltd. จานวนรวม 13 ชัว่ โมง ซึ่ งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และเป็ นเนื้ อหาเกี่ ยวกับหลักการและผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นางสลักจิตต์ ปรี ดาภรณ์ อายุ 59 ปี ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Risk Management for Committee Program (RMP) 2/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 107/2014
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 205/2015
- IAASB’s work plan and value of the audit to the users of financial statements โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) – มกราคม
2563
- MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – พฤศจิกายน 2563
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0 % (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบนั ที่ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ
- 2535 - 2552 ผูจ้ ดั การบัญชี บริ ษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ที่ปรึ กษาด้านการเงินและบัญชี อิสระ (อาชีพหลัก)
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา อายุ 73 ปี ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดาเนินงาน คณะบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 9/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 111/2014
- หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG) 8/2016
- MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย – พฤศจิกายน 2563
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0% (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล พรี ซิชนั่ โปรดักท์ จากัด
- 2551 - 2552 รองประธานและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิ ง) จากัด
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นายวิง เกิง เชาว์ อายุ 61 ปี ดารงตาแหน่ง รองประธานและผูจ้ ดั การทัว่ ไป โรงงานฮานา ลาพูน โดยได้รับ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.070 % (ตนเอง 0.070% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- 2551 - ปัจจุบนั รองประธานและผูจ้ ดั การโรงงานสาขาลาพูน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)
- 2544 - 2550 รองประธานอานวยการฝ่ ายขาย และการตลาด บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชี พ อายุ 51 ปี ดารงตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี และการเงิ น โดยได้รับ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.004 % (ตนเอง 0.004 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2539 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

การอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้ านบัญชี
1. หลักสู ตร TFRS 9 เครื่ องมือทางการเงิน (หลักการนาไปใช้ และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ)
จัดโดย บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมนาธรรมนิติ จากัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
นับชั่วโมง 6 ชัว่ โมง
2. หลักสู ตร • ปัญหาและวิธีการบันทึกบัญชีแนวปฏิบตั ิในการรับรู ้รายการ ตามมาตรฐานการบัญชี
จัดโดย บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมนาธรรมนิติ จากัด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นับชั่วโมง 6 ชัว่ โมง
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

คุณสมบัตติ าแหน่ งสมุห์บัญชี
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชี พ เป็ นผูท้ าบัญชี ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า และได้เข้ารับการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องทางวิชาชี พบัญชี ไม่นอ้ ยกว่า 12 ชัว่ โมง
ต่อปี ปฏิทิน ซึ่ งจานวนชัว่ โมงการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตอ้ งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่นอ้ ยกว่า 6
ชัว่ โมง ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกาหนด
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นางสาวจิ ระภา คงมณี อายุ 53 ปี ดารงตาแหน่ ง เลขานุ การบริ ษทั โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม
2551
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ Butler University, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Corporate Secretary Program (IOD) 19/2006
- หลักสูตร Effective Minute Taking (IOD) 4/2006
- กิจกรรม THSI Exclusive Coaching สร้างความเข้าใจและเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประเมินความ
ยัง่ ยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – มกราคม 2563
- การเตรี ยมความพร้อมกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงในเรื่ อง Personal Data Protection โดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ – กุมภาพันธ์ 2563
- ยกระดับกระดาษทาการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน่ รุ่ นที่ 1/63 โดยโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต – กันยายน 2563
- SD PROFESSIONAL SHARING 2/2020: รายงานด้านความยัง่ ยืน "ทาไม่ยาก" อย่างที่คิด โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – กันยายน 2563
- Live Road to Certify 4/2020 โดยโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต –
พฤศจิกายน 2563
- ASEAN CG Scorecard Coaching โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย – พฤศจิกายน 2563
- MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย – พฤศจิกายน 2563
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0% (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- 2542 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบนั หัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด
(มหาชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
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เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มอี าํ นาจควบคุมในบริษทั ฯ บริษทั ย่ อย
บริษทั ร่ วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง และบริษทั อืน่

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการผู้บริหาร และ ผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่ วม บริษัทที่เกีย่ วข้ อง และบริษัทอืน่
บริษัท
ที่เกีย่ วข้ อง

บริษัทย่อย
รายชื่อบริษัท

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

ฮานา ฮานา ฮานา
ฮานา
ฮานา ฮานา โอแมค
ฮานา
ฮานา
ฮานา
เซมิ เซมิ เทคโนโลยี ไมโคร เจียซิง เซลล์
ไมโคร ไมโคร
ไมโคร
กรุงเทพ อยุธยา อิงค์
อิงค์
อินเวสเมนท์ อินเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
X
//
//
//
/
/
///
///

//
//
//
///

//
//
//
-

X = ประธานกรรมการ

//
//
//
-

//
//
//
-

/ = กรรมการ

//
//
//
-

//
//
-

//
//
-

// = กรรมการบริ หาร

//
//
-

//
//
-

/// เจ้าหน้าที่บริ หาร

ฮานา
เซมิ
อินเตอร์
//
//
-

* กรรมการอิสระ

ฮานา ฮานา เพาเวอร์
มาเก๊า กัมพูชา มาสเตอร์

//
//
//
-

//
//
//
-

//
//
-

โอแมค

//
-

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแล
การปฏิบตั งิ านของบริษทั

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จํากัด
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ:
นางสาวจิระภา คงมณี
คุณวุฒิการศึกษา:
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปริ ญญาโทสาขาการบริ หารธุรกิจ Butler University, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์ การทํางาน และการฝึ กอบรม:
2542 - ปั จจุบนั : หัวหน้างานแผนกตรวจสอบบริ ษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
2551 - ปั จจุบนั : เลขานุการบริ ษทั
2556 - ปั จจุบนั : หัวหน้าหน่วยงานกํากับดูและการปฏิบตั ิงาน
การฝึ กอบรม
Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology,
COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่
หน้ าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน:
•

จัดทําแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ ยงและนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิ

•

ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ

•

สอบทานและประเมินการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสอบทานระบบงานต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่สาํ คัญ

•

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
กํากับดูแลการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

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

(หน่วย:พันบาท)
รายได้
รายได ้จากการขาย
ประกอบด ้วย
PCBA (จังหวัดลําพูน ประเทศไทย)
PCBA (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
PCBA (จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา)
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)
IC (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)
HTI (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
IC (ประเทศเกาหลี)
รายได ้อืน
่
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

ปี

ปี

ปี

2563

2562

2561

19,282,520
8,617,065
2,581,014
107,461
6,526,515
763,655
682,908
3,902
19,282,520

20,384,422

22,264,260
8,824,932
3,706,284
44,182
7,445,097
1,203,452
1,040,312

38%
17%
0%
34%
6%
5%

(476,497)
(206,818)
22,113
(138,828)
(151,011)
(154,762)

100%

20,384,422

100%

22,264,260

100%

(1,105,805)

19,670,686

347,883

375,335

20,732,305

22,639,595
85%
6%
0%

(1,459,133)
22,825
57,674

-8%
2%
216%

20,330,338

91%

(1,378,634)

2,309,257

10%

89%
5%
0%

19,060,852
1,245,852
23,634

รวมค่าใช้จา่ ย

17,945,549

93%

19,324,183

95%

1,725,137

9%

1,408,122

7%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

1,857,673

66
183,557
(13,234)
9%

1,578,511
(108,265)

2,014
196,115
(6,752)
8%

(60,127)

3%

7%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ น
รายการยกเว ้น

1,797,545
135,706
(25,511)

9%

1,470,246
334,338
-

7%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจํางวด

1,907,741

10%

1,804,585

9%

-5%
12%
-5%

18,193,460
1,103,980
26,744

1,992
139,610
(9,066)

40,283
(1,065,522)

87%
6%
0%

ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล

-5%
-7%
26%
-2%
-17%
-18%

45%
14%
0%
33%
4%
4%

16,734,326
1,126,805
84,417

เงินปั นผลรับ
ดอกเบีย
้ รับ
ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน

-5%

9,093,562
2,787,832
85,348
6,665,343
914,667
837,670

388,166

%
2563-2562

(1,101,902)

44%
13%
1%
34%
4%
4%

ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนขาย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช ้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน

2563-2562

2,500,634

-7%

313,113

22%

1,925
(43,947)
4,168

-24%
-31%

11%

275,260

17%

5%

48,137

-44%

2,360,098
15,125
-

11%

323,397
(198,633)
(25,511)

22%

2,375,223

13%

99,254

6%

(140,537)

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

ปี

ปี

2563

2562

2561

5,400,261
4,266,901
3,460,920
4,496,142
95,709

5,434,979
3,582,766
3,340,723
4,518,387
137,874

4,081,336
4,465,406
3,831,672
5,222,840
155,141

(34,719)
684,135
120,196
(22,245)
(42,165)

17,719,932

17,014,729

17,756,395

705,203

97

135,790

146,121

-

-

-

-

7,010,560
449,543

6,974,166
301,497

7,251,542
214,254

36,394
148,046

1%

25,180,132

24,426,182

25,368,313

753,950

3%

2,354,747
311,099
12,338
127,928

500,000
2,252,054
22,447
301,540
105,661

3,421,409
324,498
37,278
130,408

(500,000)
102,693
311,099
(10,110)
(301,540)
22,268

-100%
5%

2,806,113

3,181,702

3,913,593

(375,590)

-12%

760,407

698,864

371,590

3,566,520

3,880,567

4,285,183

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

804,879
1,723,219
456,463
19,239,560
(610,508)
-

804,879
1,723,219
456,463
18,441,803
(880,748)
-

804,879
1,723,219
456,463
18,237,930
(139,361)
-

รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

21,613,612

20,545,616

ิ และส่วนของผูถ
้ น
้ อ
ื หุน
้
รวมหนีส

25,180,132

24,426,182

(หน่วย:พันบาท)

%
2563-2562

2563-2562

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

รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

สินทร ัพย์ถาวร (สุทธิ)
สินทรัพย์อน
ื่

รวมสินทร ัพย์
ิ
้ น
หนีส
ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมจากธนาคาร
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและตั๋วเงินจ่าย
้
ตัง้ สํารองหนีร้ ะยะสัน
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลค ้างจ่าย
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่

ิ หมุนเวียนอืน
้ น
รวมหนีส
่
ิ ระยะยาว
้ น
หนีส
เงินกู ้ระยะยาว
ิ ระยะยาวอืน
หนี้สน
่
ิ
้ น
รวมหนีส
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

(135,693)

-1%
19%
4%
0%
-31%
4%
-100%

-45%
-100%
21%

59,929
(315,660)

-8%

-

0%

797,757
270,240
-

0%
4%
-31%

21,083,130

1,067,997

5%

25,368,313

752,336

3%

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

(หน่วย:พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี

ปี

ปี

ปี

2563

2562

2561

1,967,868

1,912,849

2563-2562

2,515,760

55,019

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

1,175,279
4,428
(26,802)

1,138,134
(45,839)
(193,122)

1,110,629
18,516
(106,226)

37,144
50,267
166,320

1,152,904

899,174

1,022,919

253,731

481,963
720,903
(689,159)
(114,364)

2,933
(1,166,828)
152,498
(47,320)

(599,044)
(766,748)
673,914
76,990

399,342

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

(117,081)
(45,845)
(15,246)
(37,375)
(215,546)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(1,058,716)

(614,888)

2,905,226

3,211,365

2,479,962

(306,139)

(333,929)
(1,200,505)
33,546
191,934

1,180,808
(1,407,023)
73,694
(880,325)

560,546
(1,908,216)
11,697
(206,708)

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

(2,724)

(1,514,737)
206,518
(40,147)
1,072,259
(68,849)

(1,545,406)

(344,956)

ส่วนตํา่ กว่าทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
อืน
่ ๆ

(59,789)
(1,368,742)

9,060
(1,023,787)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
้ หุ ้นคืน
เงินสดจ่ายจากการซือ

(22,822)

-

(502,038)

494,115

-

(22,822)

เงินๆปั นผลจ่าย

(1,046,343)

(1,328,050)

(1,609,758)

เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,571,203)

(833,935)

(1,609,758)

(737,268)

(675,201)

(1,388,362)

เงินสดรับจากการเพิม
่ ทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต ้นของไตรมาส
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส

(34,719)
5,434,980
5,400,261

1,353,643
4,081,337
5,434,980

4,756,538
4,081,337

(996,153)

281,708

1,353,643
(34,719)

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

(หน่วย:พันบาท)

ปี

ปี

ปี

2563

2562

2561

2563-2562

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

13%
9%
9%
10%
15%
9%
8%
14%

11%
7%
7%
9%
12%
9%
7%
11%

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

2%
2%
2%
1%
3%

3
64
98
50

4
64
98
57

4
63
89
61

(7)

6.3
4.7

5.3
3.9

4.5
3.2

1.0
0.8

0.2
-0.3
n/a

0.2
-0.2
n/a

0.2
-0.2
n/a

-0.1

1%
3%

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

(1)

อ ัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อ ัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนีส
้ น
ิ สุทธิตอ
อัตราส่วนหนีส
้ น
่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย
้ (เท่า)

