่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

สำรบ ัญ
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

1

-

วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ

5

-

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท

6

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป

7

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8

-

โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริ ษัท

9

-

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ

9

-

การตลาดและการแข่งขัน

15

-

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ

18

-

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

21

ปั จจัยความเสี่ยง

22

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

24

-

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

24

-

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

24

โครงสร้ างการจัดการ

25

-

โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน)

25

-

โครงสร้ างคณะกรรมการและการจัดการ

26

การกากับดูแลกิจการ

33

-

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

33

-

การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูง

38

-

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม

39

-

การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

40

ความรับผิดชอบต่อสังคม

41

การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง

45

รายการระหว่างกัน

46

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

47

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

51

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

55

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

56

เอกสารแนบ 1: ข้ อมูลของกรรมการและผู้บริ หาร

57

เอกสารแนบ 2: รายชื่อของกรรมการบริ ษัทย่อย

61

เอกสารแนบ 3: งบการเงิน

64

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้อมูลทวไปของบริ
่ั
ษ ัทและบริษ ัทย่อย
บริ ษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิต รับจ้ างผลิตและจาหน่ายเครื่ องมือตัด
เฉือนโลหะที่ทามาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรื อ PCD และ Monocrystalline Diamond หรื อ Monodite) เพชร
ธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ ไบด์ (Carbide) และ PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) สาหรับใช้ ในการผลิตชิ ้นงานที่
มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อรองรับลูกค้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
ผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องบิน และอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลอื่นๆ ทังในและต่
้
างประเทศ นอกจากนี ้ยังรับจ้ างผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์และ
ชิ ้นส่วนโลหะต่างๆตามความต้ องการของลูกค้ า โดยมีโรงงานผลิตในประเทศไทย และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และมีบริ ษัทย่อยที่เป็ นตัวแทน
จาหน่ายใน 6 ประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชีย ได้ แก่ ไทย, ฟิ ลิปปิ นส์, สิงคโปร์ , มาเลเซีย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย มีดงั ต่อไปนี ้

ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริ ษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

0107551000096

ประเภทธุรกิจ

ผลิ ต รั บ จ้ างผลิ ต และจ าหน่ า ยเครื่ อ งมื อ ตัด (Cutting Tools) ที่ ท ามาจากเพชรสัง เคราะห์
(Polycrystalline Diamond หรื อ PCD) เพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรื อ
Monodite) เพชรธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ ไบด์ (Carbide) และ PCBN (Polycrystalline
Cubic Boron Nitride) และอุปกรณ์ทมี่ ีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts)

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรี ไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์

0-2906-3242-50

โทรสำร

0-2906-3251

เว็บไซต์

www.halcyon.co.th

ทุนจดทะเบียน

300,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 260,804,340 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 260,804,340 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)

นำยทะเบียน

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-654-5642 โทรสาร 02-654-5645

ผู้สอบบัญชี

นางจินตนา เตชะมนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131
บริ ษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด
53 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-678-0750-4 โทรสาร 02-678-0661
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้ อมูลบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน

บริ ษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จากัด
ผลิต รับจ้ างผลิต และจาหน่าย อุปกรณ์และชิ ้นส่วนโลหะต่างๆ ตามความต้ องการของลูกค้ า ได้ แก่ ด้ าม
ยึดจับเครื่ องมือตัด (Cutting Tool Holders), อุปกรณ์จบั ยึดชิ ้นงาน (Jigs & Fixtures) และ ชิ ้นส่วนที่มี
ความเที่ยงตรงสูงต่างๆ (High Precision Parts)
41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรี ไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510
0-2906-3242-50
0-2906-3251
50,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 50,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
บริ ษัท เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี จากัด
จัดจาหน่ายเครื่ อ งมือ ตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard
Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศไทย
888/3 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2347-6255
0-2347-6256
10,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท)
Halcyon Technology (Philippines) Inc.
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ที่เป็ น PCD, CBN, Carbide รวมถึง Jigs &
Fixtures และชิ ้นส่วนเครื่ องจักรต่างๆ เพื่อจาหน่ายเฉพาะในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Orient Goldcrest Building 6, Unit 1, Lot 3281-J, Phase 6, Laguna Technopark, Biñan, Laguna,
Philippines
+63 49 5022295
+63 49 5022296
145,000,000 เปโซ (ทุนจดทะเบีย นชาระแล้ ว 58,000,000 เปโซ แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 58,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 เปโซ)
ATEK Precision Tools Inc.
จัดจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ (Standard Carbide Cutting Tools) ใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
CJRS Parkview Bldg., Level 2 Rodeo Drive Laguna Bel-Air 2, Santa Rosa, Laguna, Philippines
+63 49 5440520
+63 49 5440520
10,000,000 เปโซ (ทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ ว 10,000,000 เปโซ แบ่ง เป็ นหุ้น สามัญ 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 เปโซ)
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน

Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
จัดจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ ไบด์ (Special PCD
and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ เซรามิค PCD และ
PCBN (Standard Carbide , Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศสิงคโปร์
114 Lavender Street, #05-84, CT Hub 2, Singapore 338729
+65 6841 3900
+65 6841 3906
825,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 825,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
825,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ )
Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
จัดจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ ไบด์ (Special PCD
and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ เซรามิค PCD และ
PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศมาเลเซีย
Block A-6-11, Ativo Plaza, No. 1, Jalan PJU 9/1, Damansara Avenue, Bandar Sri Damansara,
PJU 9, Kuala Lumpur, Malaysia 52200
+60 36263 0313
+60 36263 4550
5,000,000 ริ งกิตมาเลเซีย (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 2,021,250 ริ งกิตมาเลเซีย แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
2,021,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ริ งกิตมาเลเซีย)
Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
จัดจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ ไบด์ (Special PCD
and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ เซรามิค PCD และ
PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศเวียดนาม
Floor 6, Smart Building, 793/49/1 Tran Xuan Soan Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi
Minh City, Vietnam
+84 8 3771 6497
+84 8 3771 6497
2,000,000,000 ดงเวียดนาม (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 2,000,000,000 ดงเวียดนาม แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ดงเวียดนาม)
PT HTECH Tools Indonesia
จัดจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ ไบด์ (Special PCD
and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ เซรามิค PCD และ
PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศอินโดนีเซีย
Jl.Gn. Panderman Ruko Easton, Block E No. 5, Lippo Cikarang-Bekasi, Indonesia 17550
+62 212 909 3141-2
+62 212 909 3143
300,000 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน

บริ ษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
จัดจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard
Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในจังหวัดระยองและบริ เวณใกล้ เคียงในภาค
ตะวันออก
303/14 หมู่ที่ 3 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
038-350-723
2,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 2,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็ นผู้นาตลาดเครื่ องมือตัดเฉื อนโลหะ (Cutting Tools) ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ าเครื่ องมือตัดเฉือนโลหะประเภท Customized PCD, CBN และ Carbide Cutting Tools และอุปกรณ์ที่มีความ
เที่ยงตรงสูง (High-Precision Parts) ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยเน้ นการบริ การที่ครบวงจรให้ กบั ลู กค้ า ตังแต่
้ ขนตอน
ั้
ออกแบบเครื่ องมือ การตรวจสอบคุณภาพสินค้ าให้ ได้ ความแม่นยาสูง การทางานอย่างใกล้ ชิดกับลูกค้ าเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดการจากใช้
งานด้ วยความรวดเร็ ว และช่วยพัฒนาขันตอนการผลิ
้
ตและลดต้ นทุนการผลิตให้ กบั ลูกค้ าอีกด้ วย
บริ ษัทมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
- วิจยั พัฒนา และผลิตสินค้ าใหม่ๆ ที่สามารถรองรับความต้ องการที่หลากหลายของตลาดในทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการ
เครื่ องมือในการตัดเฉือนโลหะทัว่ ไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ ความสาคัญกับคุณภาพชิ ้นงานที่มีความแม่นยาและถูกต้ อง
- เพิ่มรายได้ ข องบริ ษัทให้ เติบโตทุกๆปี โดยการขยายฐานลูกค้ าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศสาหรั บธุรกิจหลักของ
บริ ษัท รวมถึงมองหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยให้ รายได้ ของบริ ษัทเติบโตได้ ในอนาคต
- เพิ่มสัดส่วนทางการตลาด สาหรับผลิตภัณฑ์ Customized PCD, CBN และ Carbide Cutting Tools ในอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ , ผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ และเครื่ อ งบิน , ผู้ผลิตชิน้ ส่วนเครื่ องมือ แพทย์ , ผู้ผลิต
ชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกล, และอื่นๆ
- ลดต้ นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรั บปรุ งกระบวนการผลิตจากระบบ Manual เป็ นระบบ
กึง่ อัตโนมัติ และอัตโนมัติตามลาดับ
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริ มบุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการผลิต
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
หลังจากที่บริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป และนาหลักทรัพย์ของบริ ษัทเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อปี 2552 นัน้ บริ ษัทได้ มีการขยายธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปั จจุบนั มี บริ ษัทย่อยในประเทศไทย 3
บริ ษัท และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศอีก 6 บริ ษัท ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยบริ ษัทมี
นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุ่มจากประเภทธุรกิจ ตามประเภทสินค้ าที่ผลิต และ/หรื อ จัดจาหน่าย และแบ่งตาม
ภูมิภาค เนื่องจากบริ ษัทมีกลุ่มลูกค้ าในหลายประเทศ จึงจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ า และให้ บริ การให้ กั บลูกค้ าได้
อย่างทัว่ ถึง โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท ดังแผนภาพต่อไปนี ้
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว 300,000,340 บาท

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจในต่ ำงประเทศ

100%

65%

บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
50 ล้ านบาท
นายสุวรรณ อร่ ามวัฒนพงศ์ (30%)
นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒนพงศ์ (10%)

60% บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
10 ล้ านบาท

Mr. Hamilcar Azarias (11%)
นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒนพงศ์ (24%)

Halcyon Technology (Philippines) Inc.
ทุนจดทะเบียน 145 ล้ านเปโซ
(ชาระแล้ ว 58 ล้ านเปโซ)

35%

100%
Atek Precision Tools Inc.
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
10 ล้ านเปโซ

40%

Mr. Tiah Shan Hsiang (30%)
นายกฤษณะ วัฒนศิริ (10%)

70% Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
825,000 ดอลล่าร์ สงิ คโปร์

10%
90%

30%

Mr. Chen Wai Leong (40%)

บจ. แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
2 ล้ านบาท

60%

Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 มาเลเซียริ งกิต
(ชาระแล้ ว 2,021,250 มาเลเซียริ งกิต)

70% Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 2,000,000,000
ดงเวียดนาม

40%

Mr. Tran Huu Quang (15%)
นายกฤษณะ วัฒนศิริ (15%)
30%
Mr. Alvin Arthur (30%)
Mr. Tay Beng Hian (10%)

60%

PT HTECH Tools Indonesia
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
300,000 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
รำยกำร
(หน่ วย: บำท)

สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้ รวม
กำไรขัน้ ต้ น
กำไรก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

2559
1,276,820,510
253,322,906
918,629,515
819,098,036
826,204,461
321,960,871
167,553,999
142,397,438
117,885,777

งบกำรเงินรวม
2558
1,023,299,004
259,035,669
676,351,217
717,909,272
724,334,296
249,307,358
98,306,966
81,258,370
63,216,096

2557
966,224,263
258,458,342
632,958,596
695,973,620
701,001,072
241,603,724
96,669,349
81,443,303
67,786,681

งบกำรเงินรวม
2558
34.73%
11.22%
8.73%
9.66%
35.93%
2.12
0.38

2557
34.71%
11.62%
9.67%
11.09%
35.70%
1.87
0.41

งบกำรเงินรวม
2558
260,804,340
0.2424
2.47
0.10
41.26%

2557
260,804,340
0.2599
2.35
0.11
42.32%

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
รำยกำร
อัตรำกำไรขัน้ ต้ น
อัตรำกำไรสำหรับปี
อัตรำกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ถำวร
อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง
อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น

2559
39.31%
17.24%
14.27%
14.78%
41.77%
2.87
0.28

ข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้น
รำยกำร
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้ ว (หุ้น)
กำไรต่ อหุ้น (บำท)
มูลค่ ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)
เงินปั นผลต่ อหุ้น* (บำท)
อัตรำกำรจ่ ำยเงินปั นผล

2559
300,000,340
0.4476
2.76
0.175
42.37%

* เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 และ 8 พ.ค. 2558 / เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี
2558 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 และ 10 พ.ค. 2559 / เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559
และที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 มีมติอนุมตั จิ ่ายเพิ่ม 0.11 บาทต่อหุ้นในวันที่ 23 พ.ค. 2560
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ล ักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษัท แฮลเซี ่ยน เทคโนโลยี ่ จำกัด (มหำชน) หรื อ “HTECH” เป็ นสานักงานใหญ่ของบริ ษัทในเครื อ มีโรงงานผลิตตังอยู
้ ่ใ น
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิต รับจ้ างผลิตและจาหน่ายเครื่ องมือที่ทามาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline
Diamond หรื อ PCDและ Monocrystalline Diamond หรื อ Monodite) เพชรธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ ไบด์ (Carbide) และ
PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) สาหรั บใช้ ในการตัดเฉือนโลหะ เพื่อให้ ได้ ชิ ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งเครื่ องมือ
ประเภท PCD, Carbide และ PCBN จะมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพในการใช้ งานต่างกันตามวัสดุที่ใช้ ในการผลิต ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเน้ น
การผลิต PCD Tools เป็ นส่วนใหญ่เพราะมีคณ
ุ สมบัตเิ ด่น คือ อายุการใช้ งานให้ ผลที่ดีกว่าเครื่ องมือประเภท Carbide โดยรองรับลูกค้ า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิน้ ส่วนอี เล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิน้ ส่วนเครื่ อ งบิน และ
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกลอื่นๆ
บริ ษทั แฮลเซี ่ยน เมทอล จำกัด (“HM” ) เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% โดย HTECH มีโรงงานผลิตตังอยู
้ ่ที่เดียวกัน ประกอบ
ธุรกิจผลิต รับจ้ างผลิตและจาหน่าย ด้ ามยึดจับ เครื่ องมือตัด (Cutting Tool Holders) อุปกรณ์จบั ยึดชิ ้นงาน (Jigs & Fixtures) และ
ชิ ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูงต่างๆ (High Precision Parts) ตามความต้ องการของลูกค้ า เพื่อนาไปใช้ ในขบวนการผลิตชิน้ ส่วนหรื อ
ขบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกล หรื อ
ชิ ้นส่วนโลหะอื่นๆทัว่ ไป
ในปี 2553 บริ ษัท ฯร่ ว มลงทุนจัด ตัง้ โรงงานผลิ ต เพิ่ ม อี ก 1 แห่ง ที่ ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ภ ายใต้ ชื่อ Halcyon Technology
(Philippines) Inc. (“HP”) เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ที่เป็ น PCD, CBN, Carbide และ
Natural Diamond รวมถึง Jigs & Fixtures และชิน้ ส่วนเครื่ องจักรต่างๆ ซึง่ เป็ นสินค้ าประเภทเดียวกันกับ HTECH และ HM เพื่อ
จาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นลูกค้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและยานยนต์ หรื อ
อื่นๆ ทังนี
้ ้ HTECH จะเป็ นที่ปรึ กษาและให้ การสนับสนุนด้ านเทคนิค (Technical Support) และการศึกษาพัฒนาสินค้ าใหม่ๆ
(Research & Development) โดยได้ มีการส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้ านการผลิตไปเพื่อฝึ กอบรมทักษะการผลิตให้ กบั พนักงานที่ ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์
ในปี 2555 บริ ษัทฯเข้ าซื ้อหุ้นในกิจการ บริ ษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“FDM”) ซึง่ ดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่าย
เครื่ องมือตัดโลหะที่ทาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรื อ PCD) และเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์
เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ ตราสินค้ ายี่ห้อ Kyocera เป็ นหลัก
นอกจากนี ้ยังมีสินค้ ายี่ห้ออื่นๆ ที่นามาจาหน่ายให้ ลกู ค้ าเพื่อให้ ครอบคลุมความต้ องการของลูกค้ า โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลักในเป็ น
อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่วนจักรยานยนต์ และชิ ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนี ้ยังมีกลุ่มลูกค้ าในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตชิ ้นส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ (HDD) หรื อ ผู้ผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยลูกค้ าทังหมดจะเป็
้
นลูกค้ าในประเทศไทย ไม่มีการ
จาหน่ายสินค้ าส่งออกต่างประเทศ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯได้ มีการร่ วมลงทุนจัดตังบริ
้ ษัท ย่อยเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯในประเทศต่างๆในภูมิภาค
อาเซียน เพื่อขยายฐานลูกค้ าและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ า กลุ่มใหม่ๆ ที่บริ ษัทฯเองไม่สามารถเข้ าถึงได้ โดยปั จจุบนั มี
บริ ษัทย่อยในต่างประเทศ 5 บริ ษัท ได้ แก่ ATEK Precision Tools Inc. (“ATEK”), Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (“HS”),
Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. (“HY”), Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (“HV”), และ PT HTECH Tools Indonesia
(“HI”) ตังอยู
้ ่ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ , สิงคโปร์ , มาเลเซีย, เวียดนาม, และอินโดนีเซีย ตามลาดับ โดยบริ ษัทย่อยเหล่านี ้จะดาเนินธุรกิจเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายสินค้ าประเภทเครื่ องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะเฉพาะที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ ไบด์ (Special PCD and Carbide
Cutting Tool) ที่มีการสั่งซื ้อจาก HTECH หรื อ HP และเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN
(Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ ตราสินค้ ายี่ห้อต่างๆจากการนาเข้ า ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับความ
ต้ องการของลูกค้ าอย่างครบวงจร
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ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีแผนการขยายกาลังการผลิตโดยก่อสร้ างอาคารโรงงานใหม่ และซื ้อเครื่ องจักรใหม่เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม High-end ได้ แก่ Helix PCD Tools หรื อรุ่ น H-Tec ซึง่ ได้ ผ่านการทดลองใช้ งานจากลูกค้ าและมีผลตอบรับที่ดี
โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทนี ส้ ามารถใช้ ง านได้ กับ ลูก ค้ า ในกลุ่ม อุต สาหกรรมฮาร์ ด ดิส ก์ ไ ดรฟ์ ซึ่ง ก าลัง อยู่ใ นช่ ว งเติบ โตดี รวมไปถึ ง
อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ และชิ ้นส่วนเครื่ องบิน และอุตสาหกรรมอื่นๆได้ เช่นกัน นอกจากนี ้ ยัง มีการจัดตังบริ
้ ษัท แฮลเซี่ยน
ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด โดยมีบริ ษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี ถือหุ้นร้ อยละ 90 และ นายกฤษณ วัฒนศิริ ถือหุ้นร้ อยละ 10 เพื่อ
เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้ เคียงในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ และ
เล็งเห็นโอกาสในการเติบโต ขยายฐานลูกค้ าและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้น
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ ำงรำยได้
บริษัทในประเทศไทย
รายได้ จากการผลิตและจาหน่าย:
1. Cutting Tools
1.1 PCD
1.2 PCBN
1.3 Carbide
1.4 Mono Diamond
2. ชิ ้นส่วนโลหะ
2.1 Cutting Tool Holders
2.2 Jigs & Fixtures
2.3 High Precision Parts
3. อื่น ๆ
รายได้ จากการจัดจาหน่าย
รวม
บริษัทในต่ ำงประเทศ
รายได้ จากการผลิตและจาหน่าย:
1. Cutting Tools
1.1 PCD
1.2 Carbide
2. ชิ ้นส่วนโลหะ
รายได้ จากการจัดจาหน่าย

1
2

ปี 2558
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

ปี 2559
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

HTECH
HTECH
HTECH
HTECH

191.55
28.72
12.10
3.68

27.33
4.10
1.73
0.52

193.19
27.62
8.75
1.72

26.67
3.81
1.21
0.24

235.46
25.91
10.39
1.47

28.50
3.14
1.26
0.18

HM
HM
HM
HTECH / HM
FDM / Heng1

0.96
7.60
34.96
10.11
107.49
397.16

0.14
1.08
4.99
1.44
15.33
56.66

0.26
11.61
38.433
9.13
109.06
399.76

0.04
1.
1.60
5.31
1.26
15.06
55.19

0.24
0.
8.03
43.03
13.81
121.93
460.27

0.03
0.97
5.21
1.67
14.76
55.71

HP
HP
HP
ATEK, HS, HY,
HV, HI1

73.72
12.43
7.89
204.76

10.52
1.77
1.13
29.21

69.17
13.20
8.20
227.58

9.55
1.82
1.13
31.42

90.86
18.44
11.24
238.29

11.00
2.23
1.36
28.84

298.81
695.97
5.03
701.00

42.63
99.28
0.72
100.00

277.89
717.91
6.43
724.33

38.36
99.11
0.89
100.00

311.66
819.10
7.11
826.20

37.72
99.14
0.86
100.00

รวม
รวมรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน
รายได้ อื่น ๆ2
รำยได้ รวม
หมายเหตุ:

ปี 2557
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

บริษัท

HS เริ่ มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 2/2556 / HY เริ่ มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 3/2556 / HV, HI เริ่ มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 1/2558 / Heng เริ่ มรับรุ้รายได้ ในไตรมาส 4/2559
รายได้ อื่น ๆ ประกอบด้ วย กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน, กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ดอกเบี ้ยรับ, รายได้ จากการขายเศษเหล็ก เป็ นต้ น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริกำร
บริ ษัทฯแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยออกเป็ น 4 ธุรกิจหลัก ได้ แก่ ธุรกิจผลิตเครื่ องมือตัด
เฉือนโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษ (Customized Cutting Tools), ธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนโลหะ (Metal Fabrication), ธุรกิจจัดจาหน่ายเครื่ องมือ
ตัดเฉือนโลหะ และ ธุรกิจจัดจาหน่ายและให้ เช่าเครื่ องจ่ายสินค้ าแบบอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
1. ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่มีลักษณะพิเศษ (Customized Cutting Tools)
บริ ษัท และบริ ษัทย่อยในฟิ ลิปปิ นส์ ผลิต รับจ้ างผลิต และจาหน่ายเครื่ องมือและผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งและเที่ยงตรงสูง เพื่อ
ตัดเฉือนโลหะให้ ได้ รูปร่ างและขนาดตามชิ ้นงานที่ต้องการ ทังนี
้ ้ผลิตภัณฑ์เครื่ องมือตัดเฉือนโลหะ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มตามวัสดุ
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ของคมตัด ได้ แก่ เพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรื อ PCD), เพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรื อ
Monocrystal), Polycrystalline Carbon Boron Nitride หรื อ CBN และ คาร์ ไบด์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
1.1 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมำจำกเพชรสังเครำะห์ (Polycrystalline Diamond หรื อ PCD) ซึง่ มีความหนาแน่น
และความละเอียดมาก และมีความแข็งสูงทาให้ สามารถทนต่อการสึกหรอได้ มากที่สุด PCD จึงมีคณ
ุ สมบัติเด่นคืออายุงานใช้ งานนาน
กว่าเครื่ องมือประเภทคาร์ ไบด์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนีใ้ ช้ ในการตัดเฉื อนชิน้ งานเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพ ขนาด และความเที่ยงตรงสูงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ผิวของชิน้ งานเกิดความเงางาม และใช้ แรงในการตัดเฉื อนน้ อย โดยเหมาะสาหรั บใช้ ตดั โลหะที่ไ ม่มีส่วนผสมของ
เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง และวัสดุประเภทอื่นๆ เช่น แกรไฟต์ , โพลิเมอร์ ใยเสริ มคาร์ บอน, พลาสติก หรื อไม้ เป็ นต้ น
ซึง่ จะใช้ งานมากในอุตสาหกรรมที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ หรื อชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
อื่นๆ อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องบิน อุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ รวมไปถึงนาฬิกาข้ อมือและเครื่ องประดับ เป็ นต้ น
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ประกอบด้ วย PCD Insert, PCD Boring Tools, PCD Endmill, PCD Drill, PCD Reamer, PCD Brazed
Tools และ PCD Hollow Tools ในปี 2555 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนี ้ คือ PCD Chipbreaker ซึง่ ดัดแปลงมาจากรู ปแบบ PCD Cutting
Tools แบบเดิม ช่วยลดปั ญหาเศษยาวและพันกัน เพื่อให้ สามารถเดินงานได้ ยาวขึ ้น และได้ พื ้นผิวงานที่ดีขึน้ ไร้ รอยขีดข่วนจากเศษ
รวมถึงสามารถเพิ่มความเร็ วในการป้อนงานได้ มากขึ ้นด้ วย ต่อมาในปี 2557-8 มีการพัฒนา PCD Monoblock ซึง่ ช่วยลดขันตอนการ
้
ทางาน โดยรวมหลายๆ process เข้ าไปไว้ ในเครื่ องมือชิ ้นเดียว จึงมีความแม่นยามากขึ ้น และทาให้ ประหยัดเวลาและต้ นทุนให้ กบั ลูกค้ า
นอกจากนี ้ยังมี PCD Facemill with Replaceable Inserts ซึง่ สามารถเปลี่ยนเม็ดมี ด และปรับความสูงของคมตัดได้ ทาให้ ประหยัด
ต้ นทุน และสามารถกัดงานผิวหยาบและละเอียดได้ ในขันตอนเดี
้
ยว
ในปี 2559 มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ประเภท High-end จากเดิมที่เคยผลิต Veined PCD Tools (V-Tec) ซึง่ เป็ น
Cutting Tools ที่มีคมตัดเป็ น PCD แบบเลื ้อย และ Solid-Headed PCD Tools (S-Tec) ซึง่ มีปลายคมตัดเป็ น PCD ก้ อนตัน ซึง่ ทังสอง
้
อย่างมีต้นทุนค่อนข้ างสูง และมีขบวนการผลิตที่ซบั ซ้ อน จึงได้ พฒ
ั นารุ่ น Helix PCD Tools หรื อ H-Tec ซึง่ ประหยัดเวลาในการผลิต ลด
ต้ นทุนผลิต และมีประสิทธิภาพในการตัดเฉื อนดีกว่าเดิม 35-50% จากการทดลองใช้ ของลูกค้ าเทียบกับ PCD Tools แบบทัว่ ไป
นอกจากนี ้ยังมีอายุการใช้ งานนานกว่า และได้ ผิวที่สวยกว่าเดิมด้ วย

PCD Inserts

PCD Reamers

PCD Boring Tools

PCD Endmills

PCD Brazed Tools
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PCD Monoblocks

PCD Facemill with Replaceable Inserts

Customized PCD Cutting Tools อื่นๆ

Veined PCD Tools (V-Tec)

Solid-Headed PCD Tools (S-Tec)

Helix PCD Tools (H-Tec)

1.2 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมำจำกเพชรสังเครำะห์ ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรื อ Monocrystal)
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลายเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก Monocrystal เป็ นเพชรสังเคราะห์ชนิดที่มี ความ
แข็งแรงที่สุด และมีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับเพชรธรรมชาติมากที่สุด เหมาะสาหรั บใช้ ในการตัดเฉื อนชิ ้นงานที่ต้องการพืน้ ผิวที่มีความ
ละเอียด และความเงาสูง โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ประกอบด้ วย Monocrystal Insert, Monocrystal Boring Bar และ Monocrystal
Endmill เหมาะสาหรั บใช้ ตดั โลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก หรื อวัสดุอื่น เช่น อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง, กระจก เป็ นต้ น โดย
สามารถนาไปใช้ ในการผลิตเลนส์กล้ องถ่ายรู ป ชิ ้นส่วนนาฬิกา เครื่ องประดับ และชิ ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ

Monocrystal Inserts

Monocrystal Boring Bars

1.3 เครื่ องมือตัดเฉือนโลหะชนิดแข็งพิเศษที่ทำมำจำก Polycrystalline Carbon Boron Nitride หรื อ PCBN/CBN
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติทนต่อความร้ อนและการสึกหรอสูง เหมาะสาหรับตัดเหล็ก เหล็กหล่อ หรื อวัสดุอื่นๆที่มีความแข็งสูง (มากกว่า 50 HRc)
โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้จะประกอบด้ วยสินค้ าหลักคือ CBN Insert และ CBN Boring Tools ซึง่ จะใช้ งานมากในอุตสาหกรรมผู้ผลิต
ชิ ้นส่วนยานยนต์ หรื อผู้ผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกลต่างๆ

CBN Inserts

CBN Boring Bar
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1.4 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะทำมำจำกคำร์ ไบด์ เป็ นการผลิตตามคาสัง่ ของลูกค้ า แตกต่างกับเครื่ องมือตัดโลหะคาร์ ไบด์
มาตรฐานทัว่ ไปตามท้ องตลาด เนื่องจากสามารถควบคุมรู ปแบบ ขนาด และความเที่ยงตรงตามความต้ องการของลูกค้ าได้ ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มนี ้ประกอบด้ วย Carbide Insert, Carbide Boring Tool, Carbide Drill, Carbide Endmill, Carbide Reamer และ Carbide
Hollow Tools สามารถใช้ ได้ ทวั่ ไปในทุกอุตสาหกรรม

Customized Carbide Cutting Tools

2. ธุรกิจผลิตชิน้ ส่ วนโลหะ (Metal Fabrication)
บริ ษัทย่อย (HM) รับจ้ างผลิตชิ ้นงานโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงตามความต้ องการของลูกค้ า โดยบริ ษัทได้ จาแนกผลิตภัณฑ์
เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
2.1 อุปกรณ์ ยึดจับเครื่ องมือตัด (Cutting Tool Holders): อุปกรณ์ในการยึดจับเครื่ องมือตัดต่างๆเหล่านี ้จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน และช่วยให้ การทางานของลูกค้ าเป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ วยิ่งขึ ้น โดยอุปกรณ์ยึดจับเครื่ องมือตัดที่บริ ษัท
ผลิตจะมีทงด้
ั ้ ามจับสาหรับยึดจับเม็ดมีด (Insert) และ Boring Bar ที่ผลิตจากวัสดุคาร์ ไบด์ หรื อเหล็กเกรดพิเศษ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้
สามารถนาไปใช้ งานได้ กบั อุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ ไป และยังสามารถใช้ งานได้ กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ประเภท PCD Inserts, CBN
Inserts, Monocrystal Inserts เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ อุปกรณ์ยดึ จับเครื่ องมือตัดแต่ละแบบจะเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้ าแต่ละราย
ซึ่งมี ลักษณะเฉพาะแตกต่า งกันไป โดยบริ ษัทมี ทีมวิศวกรที่มี ความเชี่ ยวชาญช่ วยออกแบบให้ ต รงกับการใช้ งานของลูกค้ า และมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ

2.2 อุปกรณ์ จับยึดชิน้ งำน (Jigs & Fixtures): แม่แบบและอุปกรณ์จบั ยึดชิ ้นงาน (Jigs & Fixtures) ใช้ สาหรับจับยึด
ชิ ้นงานให้ ตรงตาแหน่งเพื่อช่วยความกระบวนการผลิตมีความแม่นยา และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยอุปกรณ์จบั ยึดชิ ้นงานเหล่านี ้ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนต่างๆ เช่น ชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ ้นส่วนยานยนต์ และชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกลอื่นๆ ทังนี
้ อ้ ุปกรณ์จบั ยึดชิ ้นงาน
ที่ได้ รับการออกแบบมาอย่างดี และมี การผลิตที่มีคุณภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของลูกค้ าโดยจะช่วยลดเวลาใน
กระบวนการผลิต ช่วยให้ ลูกค้ าควบคุมคุณภาพของชิน้ งานที่ผลิตได้ ดีขึ ้น และยัง ช่วยลดปริ มาณของเสีย ในกระบวนการผลิตอีกด้ วย
เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ จับ ยึ ด ชิ น้ งาน ที่ มี คุณ ภาพจะมี ค วามแม่ น ย าในการจับ ยึด มากกว่ า การจับ ยึ ด แบบปกติ ม าก ท าชิ น้ งานที่ ผ่ า น
กระบวนการผลิตมีมาตรฐานเดียวกัน ทางบริ ษัทมีความชานาญในการออกแบบและผลิต อุปกรณ์ จับยึดชิน้ งานเพื่อให้ เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของลูกค้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
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2.3 ชิน้ ส่ วนที่มีควำมเที่ยงตรงต่ ำงๆ (High Precision Parts): นอกจากที่กล่าวไปข้ างต้ น HM ยังรับออกแบบและผลิต
สินค้ าที่เป็ นชิน้ ส่วนโลหะประเภทอื่นๆที่มีการควบคุมขนาดทางวิศวกรรมสูง และต้ องการความแม่นยาสูง เช่น ชิ ้นส่วนเครื่ องมือ หรื อ
ชิน้ ส่วนอะไหล่เครื่ อ งจักร เพื่ อ ทดแทนชิน้ เก่าที่มีการชารุ ดเสี ยหาย หรื อ ชิน้ ส่วนของเครื่ อ งจักรที่มีการประกอบใหม่ รวมถึงชิ ้นส่วน
โครงสร้ างเครื องจักรเป็ นต้ น รวมถึงบริ ษัทยังรับผลิตและออกแบบอุปกรณ์เสริ มในการผลิตชิ ้นส่วนของลูกค้ า เช่น อุปกรณ์ล็อคชิ ้นงาน
กลึง (Toggle) อุปกรณ์จบั ชิ ้นงานกลึง (Diaphragm Chuck) เฟื องสาหรับงานเจียร (Gear Carrier) แท่นสาหรับเครื่ องมือวัด (Indicator
Stand) เป็ นต้ น โดยบริ ษัทมีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตชิ ้นงานมานานกว่า 20 ปี และได้ รับสั่งผลิตชิ ้นงานให้ ลูกค้ าตังแต่
้
จานวนน้ อยๆ ไปจนถึงการสัง่ ซื ้อในปริ มาณมากๆอย่างต่อเนื่อง (Mass Production)
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ รับผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องมือให้ กบั ลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องบิน และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ โดยมีการควบคุมการผลิตภายใต้ มาตรฐาน ISO 13485 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลสาหรับควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่ องมือแพทย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่ออกแบบ และวิจยั ร่ วมกับศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึง่ อยู่ในช่วงการทดลองทางวิศวกรรม ก่อนจะสามารถผลิตจาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้

Diaphragm Chuck

High Precision Parts

Gear Carrier

Surgical Knife

Prosthetic Knee

3. ธุรกิจจัดจาหน่ ายเครื่องมือตัดโลหะ (Trading for Cutting Tools)
บริ ษัทย่อยทังในและต่
้
างประเทศ ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าประเภทเครื่ องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทา
จากเพชรสังเคราะห์และคาร์ ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) (รายละเอียดในประเภทธุรกิจข้ อ 1.) ที่ผลิตจากโรงงาน
ในเครื อบริ ษัททังในประเทศไทย
้
และฟิ ลิปปิ นส์ นอกจากนันยั
้ งเป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์ เซรามิค
PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ ตราสินค้ าต่างๆ เช่น Kyocera, Widia,
และ Vargus เป็ นต้ น โดยมี บริ ษัทย่อยที่ เป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศต่างๆทังใน
้ ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าและให้ มีสินค้ าครอบคลุมความต้ องการของลูกค้ า
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ภาพตัวอย่างสินค้ าเครื่ องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ ไบด์

4. ธุรกิจจัดจาหน่ ายและให้ เช่ าเครื่ องจ่ ายสินค้ าแบบอัตโนมัติ (Automated Industrial Vending Machine)
นอกจาก 3 ธุรกิจหลักข้ างต้ น ในปี 2557 บริ ษัทได้ มีการเริ่ มศึกษาและทดลองการใช้ งานเครื่ องจ่ายสินค้ าแบบอัตโนมัติ นาเข้ า
จากผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริ กา ภายใต้ ตราสินค้ ายี่ห้อ AutoCrib โดยมีจดุ ประสงค์หลักเพื่อช่วยควบคุมสินค้ าคงเหลือของบริ ษัท
โดยเฉพาะในส่วนของสินค้ า Consignment ที่บริ ษัทผลิตและส่งไปเก็บสต็อกที่ลกู ค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ าหยิบใช้ ได้ ทนั ที โดยจะมีการเปิ ดใบสัง่
ซื ้อกับทางบริ ษัทเมื่อลูกค้ าหยิบไปใช้ งานแล้ ว เครื่ องจ่ายสินค้ าแบบอัตโนมัตดิ งั กล่าวสามารถช่วยลดต้ นทุนและพื ้นที่ในการจัดเก็บสินค้ า
และลดเวลาและขันตอนในการเบิ
้
กใช้ สินค้ าให้ กบั ลูกค้ า ในขณะเดียวกันบริ ษัทสามารถเข้ าดูข้อมูลการใช้ งานสินค้ าแต่ละชนิดของลูกค้ า
ได้ ทางออนไลน์ตลอดเวลา ทาให้ สามารถวางแผนสัง่ ผลิตสินค้ า และส่งของให้ กบั ลูกค้ าได้ ก่อนที่สินค้ าจะหมดสต็อก ตามกาหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังใช้ งานให้ ลกั ษณะเดียวกันกับผู้ขายวัตถุดบิ ให้ กบั บริ ษัท โดยให้ ผ้ ขู ายเช่าเครื่ อง หรื อช่องใส่สินค้ าบางส่วน
เพื่อวางสินค้ าไว้ ที่บริ ษัท โดยบริ ษัทจะมีการสัง่ ซื ้อเมื่อมีการเบิกไปใช้ งานแล้ ว วิธีนี ้ทาให้ บริ ษัทไม่ต้องเสียเวลารอวัตถุดิบมาส่ง ซึง่
บางครัง้ ใช้ เวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากสินค้ าหมดสต็อก และผู้ขายยังสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้ าให้ กบั บริ ษัทล่วงหน้ าได้

ภาพตัวอย่างเครื่ องจ่ายสินค้ าอัตโนมัติ และเครื่ องอื่นๆ จาก AutoCrib
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กำรตลำดและกำรแข่ งขัน
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยคือบริ ษัทที่เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ โดยมี กลุ่มอุตสาหกรรม
หลัก ได้ แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้ นผู้ผลิตและรับจ้ างผลิตชิ ้นส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Hard Disk Drive หรื อ
HDD) และกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ และจักรยานยนต์ นอกจากนี ้ยังมีลกู ค้ ารายย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
ผู้ผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องบิน ผู้ผลิตชิ ้นส่วนกล้ องถ่ายรู ป/นาฬิกา/เครื่ องประดับ รวมไปถึงผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะ หรื อชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกลอื่นๆ
และบริ ษัทที่ทาธุรกิจขุดเจาะน ้ามันอีกด้ วย
กลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม HDD มีทงผู
ั ้ ้ ผลิตชิ ้นส่วนฮาร์ ดดิสก์ทงที
ั ้ ่เป็ นเจ้ าของตราสินค้ าและผู้ผลิตและจัดหา
st
nd
ชิ ้นส่วนระดับที่ 1 (1 Tier Supplier) และ ผู้ผลิตและจัดหาชิ ้นส่วนระดับที่ 2 (2 Tier Supplier) โดยเครื่ องมือตัดของบริ ษัทสามารถใช้
งานได้ กบั ผู้ผลิตชิ ้นส่วนโลหะต่างๆของฮาร์ ดดิสก์ เช่น แผ่นฐาน (Base Plate) หรื อชิ ้นส่วนของแกน (Spindle Components) ได้ แก่
Shaft หรื อ Hub เป็ นต้ น ซึง่ ชิ ้นส่วนต่างๆเหล่านี ้ต้ องการความเที่ยงตรง และคุณภาพสูง เนื่องจากเป็ นชิ ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวขณะใช้
งานเพื่ออ่าน และเขียนข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วและแม่นยา
ในช่วงที่บริ ษัทมีกาลังการผลิตเหลือจากกลุ่มลูกค้ าหลัก บริ ษัทจะขยายฐานลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจะเน้ นลูกค้ าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์มากขึ ้นเนื่องจากมีการผลิตในประเทศในปริ มาณมาก เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายลูกค้ าให้
มีความหลากหลายมากขึ ้น ผ่านการเข้ าเจาะลูกค้ าใหม่ๆของบริ ษัทฯเอง และผ่านทางการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยลูกค้ าใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ผลิต ล้ อแม็ก เสื ้อสูบ ฝาสูบ หัวฉีดเครื่ องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเบรค ระบบบังคับ
ล้ อ ลูกสูบ ก้ านสูบ เทอร์ โบ และส่วนประกอบอื่นๆ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตและจัดหาชิ ้นส่วนระดับที่ 1 (1st Tier Supplier) และ ผู้ผลิตและจัดหา
ชิ ้นส่วนระดับที่ 2 (2nd Tier Supplier) เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี ้มีการแข่งขันค่อนข้ างสูงทังในด้
้ านราคา และการบริ การ บริ ษัทจึงเน้ น
การออกแบบเครื่ องมือตัดที่จะช่วยลดต้ นทุนในการผลิตให้ กบั ลูกค้ า และเน้ นคุณภาพชิ ้นงานที่ดีกว่าชิ ้นงานที่ผลิตจากเครื่ องมือตัดทัว่ ไป
ในตลาด เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ลูกค้ ารายใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้ ารายเดิมๆไว้
นอกจากนี ้ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทเล็งเห็นโอกาสธุรกิจในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่ว นเครื่ องบิน ซึง่ มีหลายส่วนที่สามารถใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เช่น ลาตัวของเครื่ องบิน (Fuselage) ที่ทามาจากวัสดุ CFRP (Carbon-Fiber Reinforced Polymer) และชิ ้นส่วน
ต่างๆที่ทามาจากอะลูมิเนียม ได้ แก่ ชิ ้นส่วนเครื่ องยนต์ ชิ ้นส่วนล้ อเครื่ องบิน ชิ ้นส่วนเบาะที่นงั่ ชิน้ ส่วนรถเข็น เป็ นต้ น ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัท
ได้ มีการส่งสินค้ าให้ ลูกค้ าในกลุ่มนี ้ได้ ทดลองใช้ และมีการสัง่ ซื ้อมาแล้ วจานวนหนึง่ ทังนี
้ ้ อุตสาหกรรมนี ้ยังคงถือเป็ นเป้าหมายในระยะ
ยาว เนื่องจากมีความซับซ้ อนในการเข้ าถึง และใช้ เวลาค่อนข้ างนานในการทดลองและอนุมตั สิ งั่ ซื ้อสินค้ า
นโยบายทางการตลาด
นโยบายการทางตลาดของบริ ษัท เน้ นการบริ การที่ครบวงจรให้ แก่ลูกค้ า เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกบั ฐานลูกค้ าปั จจุบนั
และขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ารายใหม่ๆ โดยบริ ษัทให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทังก่
้ อนและหลังการจาหน่ายสินค้ า ตังแต่
้ การออกแบบเครื่ องมือ
ตัดเฉื อ นโลหะให้ ตรงกับการใช้ ง านของลูกค้ า โดยทีม วิศวกรออกแบบที่มีค วามรู้ เฉพาะทาง รวมถึงทีม การตลาดที่มี ความรู้ และ
ประสบการณ์ทาหน้ าที่ตดิ ต่อประสานงาน และให้ คาปรึกษา ให้ คาแนะนาการใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกระบวนการผลิตของลูกค้ า เพื่อ
ช่วยลดเวลาในการทางาน และลดต้ นทุนการผลิตให้ ลกู ค้ า ไปจนถึงติดตามผล และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากการใช้ งาน เพื่อปรับปรุ งพัฒนา
สินค้ าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง ให้ บริ การลับคมตัด หรื อเปลี่ยนคมตัดของเครื่ องมือตัดในกรณีที่มีการสึกหรอเกิดขึน้ เพื่อลด
ต้ นทุนของลูกค้ าด้ วย
นอกจากการบริ การ บริ ษั ทยังให้ ความสาคัญ กับการรั กษาคุณ ภาพของสินค้ าให้ ได้ มาตรฐาน โดยได้ รั บการรั บรองตาม
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 (สาหรั บเครื่ องมือแพทย์ ) บริ ษัทมีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้ าอย่าง
พิถีพิถนั ตังแต่
้ การคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบ การเริ่ มต้ นการผลิตไปจนถึงขันต้
้ นสุดท้ ายก่อนส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลูกค้ า และในบาง
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กรณี จะทาการทดลองตัดเฉือนชิ ้นงาน (test cut) ก่อนเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ าที่ผลิตนันได้
้ คณ
ุ ภาพ และได้ ขนาดตามที่ลูกค้ าระบุ ซึง่ จะ
ช่วยลดปั ญหาเมื่อลูกค้ านาไปใช้ งานจริ งได้
การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทมีทีมการตลาดซึง่ มีความรู้ และประสบการณ์ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตดิ ต่อประสานงาน และให้ บริ การลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด ทังให้
้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ งาน การแก้ ไขปั ญหาในการผลิต รวมถึงช่วยออกแบบเครื่ องมือที่เหมาะสมให้ กบั การใช้ งานของลูกค้ า โดยใน
ส่วนของบริ ษัทฯ การจาหน่ายสินค้ าในประเทศส่วนใหญ่จะเป็ นการจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าซึง่ เป็ นผู้ผลิตโดยตรง และจะมีการจาหน่ายผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายรายย่อยในส่วนน้ อย โดยตัวแทนจาหน่ายจะมีความชานาญในการเข้ าถึงตลาด หรื อ ลูกค้ ารายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ จึง
ช่วยในการกระจายสินค้ าและเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ กบั ลูกค้ า
ในการจาหน่ายไปยังต่างประเทศ บริ ษัทจะพึง่ ตัวแทนจาหน่ายที่เป็ นบริ ษัทในเครื อเป็ นหลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายมี
การตังฐานการผลิ
้
ตกระจายอยู่ทวั่ ภูมิภาคอาเซียน การจาหน่ายสินค้ าผ่านตัวแทนจาหน่ายในแต่ละประเทศจึงช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ ง่ายขึ ้น และสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างทัว่ ถึง โดยบริ ษัทที่เป็ นผู้แทนจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทจะได้ รับการ
ฝึ กอบรมจากบริ ษัทโดยตรง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงปั ญหาต่างๆของลูกค้ า เพื่อให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ นให้ กบั ลูกค้ าได้
อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้ การจาหน่ายสินค้ าผ่านตัวแทนจาหน่ายต่างๆในต่างประเทศ ยังช่วยให้ บริ ษัทสามารถกระจายต้ นทุนจากการ
เก็บสต็อกสินค้ าสาหรับลูกค้ ามากขึ ้น และทาให้ ลดเวลาในการจัดส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าอีกด้ วย
สัดส่ วนกำรจำหน่ ำยสินค้ ำไปยังต่ ำงประเทศ ปี 2559*
ยอดขำยแยกตำมประเทศ

จำนวน (ล้ ำนบำท)

สัดส่ วน (%)
ต่ อยอดขำยตปท. ต่ อยอดขำยรวม

ขำยไปยังบริษัทย่ อย
- ฟิ ลิปปิ นส์
5.09
7.74
- สิงคโปร์
18.19
27.67
- มาเลเซีย
7.97
12.12
- เวียดนาม
5.05
7.68
- อินโดนีเซีย
11.01
16.74
ขำยไปยังลูกค้ ำตปท.อื่นๆ
19.70
29.97
ยอดขำยต่ ำงประเทศ
67.00
100.00
ยอดขำยรวมของบริษัท
325.53
*ยอดขายรวมของ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) เท่านัน้

1.44
5.16
2.26
1.43
3.12
5.59
19.01
100.00

ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน
(1) อุตสำหกรรมฮำร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ (HDD)
อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (HDD) มีการแข่งขันด้ านราคาและเทคโนโลยีที่สูง ซึง่ ผู้ประกอบการมีการปรับตัวรั บการ
แข่งขันด้ วยการบริ หารต้ นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเพื่อคงความสามารถทางการแข่งขัน ดังนัน้ ผู้ผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมี
การเคลื่อนย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่าทัว่ โลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย การลงทุนจากต่างประเทศเป็ นปั จจัย
สาคัญที่กาหนดทิศทางของอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ ประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์
ถูกจัดให้ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ และได้ รับการส่งเสริ มโดยสานักงานส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึง่ ผู้ประกอบการที่เข้ ามาลงทุน
ในธุรกิจจะได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น ยกเว้ นอาการขาเข้ าเครื่ องจักร ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล เป็ นต้ น
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สาหรับอุตสาหกรรมผลิต HDD ในประเทศ ในปี 2559 ที่ผ่านมา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการรายงานว่ายอดการ
ผลิ ต ปรั บ ตัว ลดลงร้ อยละ 8.90 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ น 1 ซึ่ง เป็ นการปรั บ ตัว ลดลงตัง้ แต่ไ ตรมาส 1/2559 เนื่ อ งจากความต้ อ งการใช้
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลลดลง แต่มีการผลิต HDD ที่พฒ
ั นาความจุมากขึน้ จากความต้ องการใช้ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ External
HDD มากขึ ้น ทาให้ ปริ มาณผลิตไม่มากเท่าเดิม อย่างไรก็ตามการผลิต HDD ได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นในช่วงไตรมาส 3/2559 จากการส่งออก
ไปตลาดหลักเริ่ มฟื น้ ตัวในครึ่งปี หลัง ทังนี
้ ้ ตัวเลขยอดการผลิตในประเทศสอดคล้ องกับจานวนความต้ องการ HDD ในตลาดโลก โดยใน
ปี ที่ผ่านมามีการประเมินขนาดตลาด HDD ไว้ ที่เฉลี่ย 424.07 ล้ านหน่วย เทียบกับปี ก่อนที่ 468.73 ล้ านหน่วย2 หรื อลดลงร้ อยละ 9.5
ในขณะที่ปริ มาณความจุเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
การผลิต HDD ที่ปรับตัวลดลงในช่วงต้ นปี และเพิ่มขึ ้นในช่วงครึ่ งปี หลัง ส่งผลให้ รายได้ ในส่วนของ HDD ซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้ า
หลักของบริ ษัทโดยรวมเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีความต้ องการใช้ เครื่ องมือตัดเพิ่มขึ ้นจากการออก HDD รุ่ นใหม่ๆ ซึง่ มีความต้ องการใช้ สินค้ า
ประเภท High-end เพิ่มขึ ้นสูง บริ ษัทจึงมีการขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ า โดยในแง่ของการแข่งขัน บริ ษัท
เป็ นผู้นาตลาดของการใช้ เครื่ องมือตัดประเภท PCD สาหรับกลุ่มผู้ผลิต HDD ในประเทศไทย เนื่องจากมีผ้ ผู ลิตน้ อยจากขันตอนการผลิ
้
ต
ที่ซบั ซ้ อนและต้ องการความรู้ เฉพาะทางสูง ส่วนแบ่งตลาดจากผู้ขายรายอื่นๆจึงเป็ นการนาเข้ าจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้
บริ ษัทได้ เปรี ยบทังในด้
้ านต้ นทุน และความรวดเร็ วในการจัดส่งสินค้ า รวมไปถึงการบริ การด้ านอื่นๆ เช่น การออกแบบตามความ
ต้ องการของลูกค้ า หรื อการช่วยแก้ ไขปั ญหาหน้ างานให้ กับลูกค้ า รวมไปถึงการร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดต้ นทุนให้ กบั ลูกค้ า
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบในแง่ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
(2) อุตสำหกรรมผลิตชิน้ ส่ วนยำนยนต์ (Automotive)
อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ของไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมี
ฐานการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่ งและประเทศไทยยังได้ เปรี ยบในเรื่ องที่ตงภู
ั ้ มิศาสตร์ เพราะเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
รวมทังมี
้ โครงสร้ างสาธารณูปโภคที่ดีทาให้ จูงใจผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกที่สาคัญมาตังโรงงานประกอบรถยนต์
้
ในประเทศ จึงส่งผลให้
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์สามารถขยายตัวได้ ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย
ในปี 2559 มีปริ มาณการผลิตรถยนต์ 1.94 ล้ านคัน เทียบกับปี ก่อน 1.91 ล้ านคัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.68 โดยมีสถิติการจาหน่าย
รถยนต์ 0.77 ล้ านคัน เทียบกับปี ก่อน 0.80 ล้ านคัน ลดลงร้ อยละ 3.86 และปริ มาณการส่งออกรถยนต์จานวน 1.19 ล้ านคัน ลดลงร้ อย
ละ 1.36 จากปี ก่อน โดยปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี ก่อนเนื่องจากมีการผลิตรถยนต์นงั่ เพิ่มขึ ้นโดยเป็ นการผลิตรถยนต์นงั่ ที่มี
ขนาดเครื่ องยนต์ 1,201-1,500 ซี.ซี. และรถยนต์นงั่ ที่มีขนาดเครื่ องยนต์ 1,801-2,000 ซี.ซี. อย่างไรก็ตามการจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ
ลดลงตังแต่
้ ช่วงต้ นปี 2558 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวประกอบกับการเร่ งซื ้อรถยนต์ในช่วงปลายปี ที่ผ่านมา และการ
ลดลงของตลาดส่งออกในประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริ กากลางและใต้ 3
ส่วนอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ มียอดการผลิต 1.82 ล้ านคัน เทียบกับปี ก่อน 1.80 ล้ านคัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.04 และยอด
จาหน่ายในประเทศเพิ่มขึน้ เช่นกันอยู่ที่ 1.74 ล้ านคัน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.05 จากปี ก่อน และปริ มาณการส่งออกจานวน 0.93 ล้ านคัน
ลดลงร้ อยละ 1.02 จากปี ก่อน โดยปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวของตลาดในประเทศ เนื่องจากการปรับตัวที่ดีขึ ้นของราคา
สินค้ าเกษตร4
ในส่วนของอุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ ในปี 2559 มีมูลค่าการส่งออกเครื่ องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ และ
ชิน้ ส่วนอะไหล่ร ถยนต์ร วม 257,693.25 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อ น 244,711.45 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.30 มูลค่าการส่งออก

1

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “รายงานสรุ ปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้ มปี 2560” เมื่อเดือนธันวาคม 2559

2

StorateNewsletter.com. “424 Milllion HDDs Shipped in 2016 - Trendfocus”.
(http://www.storagenewsletter.com/2017/02/22/469-million-hdds-shipped-in-2016-trendfocus/) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
3
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
4
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
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ส่วนประกอบและอุปกรณ์จกั รยานยนต์ และชิ ้นส่วนอะไหล่จกั รยานยนต์รวม 4,337.35 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน 4,183.98 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.675
สาหรั บแนวโน้ มในปี 2560 คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ และจักรยานยนต์จะมีการแข่งขันที่มีความเข้ มข้ นมากขึ ้นในระดับ
ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตในประเทศมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวขึน้ ได้ เล็กน้ อย โดยสาหนังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้
ประเมินการผลิตรถยนต์ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 2.86 โดยเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศประมาณร้ อยละ 40-45 และ
เพื่อการส่งออกประมาณร้ อยละ 55-60 ส่วนการผลิตจักรยานยนต์คาดว่าเพิ่มขึน้ ในอัตราประมาณร้ อยละ 10 เนื่องจากเศรษฐกิจใน
ประเทศและตลาดส่งออกหลักมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้น แบ่งเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศประมาณร้ อยละ 85-90 และส่งออกร้ อย
ละ 10-156
ทังนี
้ ้ ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย บริ ษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นส่วนน้ อย เนื่องจากผู้ผลิตส่วน
ใหญ่ยังเน้ นใช้ เครื่ องมือตัดแบบมาตรฐาน และนาเข้ าจากต่างประเทศมากกว่า บริ ษัทจึงเน้ นทาการตลาดในอุตสาหกรรมนีผ้ ่านทาง
บริ ษัทย่อย (บริ ษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จากัด หรื อ “FDM”) ผู้จัดจาหน่ายเครื่ อ งมื อ ตัดโลหะคาร์ ไบด์แ บบมาตรฐาน (Standard
Carbide Cutting Tools) ซึ่งใช้ กนั มากในอุตสาหกรรมนี ้ โดย FDM เป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทที่เป็ น
เครื่ องมือตัดโลหะพิเศษ (Customized) ทังประเภทคาร์
้
ไบด์ , PCD, PCBN และ Monocrystal Diamond เข้ าถึงลูกค้ าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี ้อาจช่วยผู้ผลิตลดต้ นทุน หรื อลดเวลาในการผลิตของลูกค้ าได้
สาหรับในตลาดต่างประเทศ บริ ษัทเล็งเห็นโอกาสเติบโตในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการขยายตัวของบริ ษัท
ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ซึง่ มีฐานลูกค้ าหลักจากอุตสาหกรรม มีรายได้ เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2559 และ
แนวโน้ มอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกยังมีแนวโน้ มเติบโตในปี 2560

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ และบริกำร
การผลิต
บริ ษัทมีโรงงานผลิตในประเทศไทย 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยแบ่งเป็ นส่วนของบริ ษัทใหญ่ที่ผลิตสินค้ า
กลุ่มเครื่ องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) และส่วนของบริ ษัทย่อย HM ผลิตสินค้ าประเภทชิ ้นส่วนโลหะต่างๆ (Metal Fabrications)
นอกจากนี ้ยังมีโรงงานผลิตที่เป็ นของ HP บริ ษัทย่อยอีก 1 แห่งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยเน้ นผลิตสินค้ ากลุ่มเครื่ องมือตัดเฉือนโลหะเป็ น
หลัก และสามารถผลิตงานประเภทชิ ้นส่วนโลหะต่างๆได้ หากมีความจาเป็ น โรงงานทัง้ 2 แห่ง จะผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าเป็ นหลัก
และอาจมีการผลิตชิ ้นงานบางส่วนแบบยังไม่ครบกระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากจานวนสัง่ ซื ้อ เพื่อประหยัดเวลาและต้ นทุนในการผลิตใน
ครัง้ ต่อๆไป โดยรายละเอียดกาลังการผลิตของแต่ละบริ ษัทมีดงั นี ้
HTECH
1. กลุ่ม Polycrystalline Diamond (PCD)
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)
2. กลุ่ม Polycrystalline Carbon Nitride (CBN)
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)

5
6

ปี 2557
513,960
133,292
25.93%
ปี 2557
132,480
18,788
14.18%

ปี 2558
521,840
114,118
21.88%
ปี 2558
123,840
15,588
12.59%

(หน่ วย: ชิน้ )
ปี 2559
690,240
139,952
20.28%
ปี 2559
132,480
14,641
11.05%

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
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3. กลุ่ม Carbide
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)
4. กลุ่ม Monocrystalline Diamond (Monodite)
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)

ปี 2557
102,000
57,420
56.29%
ปี 2557
19,500
773
3.96%

ปี 2558
116,400
60,546
52.02%
ปี 2558
28,800
706
2.45%

ปี 2559
144,000
56,116
38.97%
ปี 2559
28,800
934
3.24%

* เนื่ องจากลักษณะและประเภทสินค้ าในแต่ละกลุ่มมี ความหลากหลายทังด้
้ านขนาดและรู ปร่ าง จานวนกาลังการผลิตที่เครื่ องจักร
สามารถผลิตได้ กับปริ มาณการผลิตได้ จริ งอาจจะมีความแตกต่างกันมาก ถึงแม้ จะทาการผลิตเต็มเวลาแล้ วก็ตาม ซึง่ HTECH มีเวลา
ทางานปกติสปั ดาห์ละ 6 วัน วันละ 2 กะ (8 ชัว่ โมง + OT 3 ชัว่ โมง) เฉลี่ยเป็ นชัว่ โมงทางานประมาณเดือนละ 572 ชัว่ โมง

HM
1. กลุ่ม Cutting Tool Holders
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)
2. กลุ่ม Jig & Fixtures
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)
3. กลุ่ม High Precision Parts
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)

(หน่ วย: ชิน้ )
ปี 2557
1,100
657
59.73%
ปี 2557
4,800
3,831
79.81%
ปี 2557
667,000
435,221
65.25%

ปี 2558
800
106
13.25%
ปี 2558
4,500
3,373
74.96%
ปี 2558
585,000
365,633
62.50%

ปี 2559
880
120
13.64%
ปี 2559
4,950
2,563
51.78%
ปี 2559
643,500
445,578
21.86%

* เนื่ องจากลักษณะและประเภทสินค้ าในแต่ละกลุ่มมี ความหลากหลายทังด้
้ านขนาดและรู ปร่ าง จานวนกาลังการผลิตที่เครื่ องจักร
สามารถผลิตได้ กับปริ มาณการผลิตได้ จริ งอาจจะมีความแตกต่างกันมาก ถึงแม้ จะทาการผลิตเต็มเวลาแล้ วก็ ตาม ซึง่ HM มีเวลา
ทางานปกติสปั ดาห์ละ 6 วัน วันละ 2 กะ (8 ชัว่ โมง + OT 3 ชัว่ โมง) เฉลี่ยเป็ นชัว่ โมงทางานประมาณเดือนละ 572 ชัว่ โมง

HP
1. กลุ่ม Polycrystalline Diamond (PCD)
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)
2. กลุ่ม Carbide
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)
3 กลุ่มชิน้ ส่ วนโลหะอื่นๆ
กาลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *
ปริมาณการผลิต
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)

(หน่ วย: ชิน้ )
ปี 2557
65,000
44,480
68.43%
ปี 2557
40,000
19,932
49.83%
ปี 2557
5,000
2,278
45.56%

ปี 2558
65,000
18,110
27.86%
ปี 2558
40,000
17,258
43.15%
ปี 2558
5,000
3,792
75.84%

ปี 2559
65,000
23,548
36.23%
ปี 2559
40,000
22,269
55.67%
ปี 2559
5,000
3,959
79.18%

* เนื่ องจากลักษณะและประเภทสินค้ าในแต่ละกลุ่มมี ความหลากหลายทังด้
้ านขนาดและรู ปร่ าง จานวนกาลังการผลิตที่เครื่ องจักร
สามารถผลิตได้ กับปริ มาณการผลิตได้ จริ งอาจจะมี ความแตกต่างกันมาก ถึงแม้ จะทาการผลิตเต็มเวลาแล้ วก็ ตาม ซึ่งHP มี เวลา
ทางานปกติสปั ดาห์ละ 6 วัน วันละ 2 กะ (7 ชัว่ โมง + OT 3.5 ชัว่ โมง) เฉลี่ยเป็ นชัว่ โมงการทางานประมาณเดือนละ 546 ชัว่ โมง
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ในปี 2559 ที่ผ่านมานี ้ บริ ษัทฯมีการติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่ทงหมด
ั้
11 เครื่ อง มูลค่ารวมประมาณ 97.96 ล้ านบาท เพื่อขยาย
กาลังการผลิต และรองรั บการผลิตสินค้ าให้ มีประสิทธิ ภ าพมากขึน้ โดยมี ทงั ้ เครื่ อ งเจี ยรคาร์ ไบด์ เครื่ อ งเจี ยร PCD/CBN รวมไปถึง
เครื่ องจักรสาหรับผลิตสินค้ าประเภท High-end ส่วนบริ ษัทย่อย HM มีการติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่เพิ่มอีก 3 เครื่ อง มูลค่ารวมประมาณ
5.37 ล้ านบาท สาหรับเพิ่มกาลังการผลิต โดยเป็ นเครื่ อง Milling และเครื่ องเจียร
การจัดหาวัตถุดบิ ในการผลิต
บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ดังนัน้ บริ ษัทจะมี การกาหนดแผนการผลิตไว้ เพื่อให้ สามารถ
วางแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ และวัสดุสิ ้นเปลืองที่ใช้ ในการผลิตต่างๆให้ พร้ อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสัง่ ซื อ้ วัตถุดิบล่วงหน้ า
ประมาณ 1 เดือนขึ ้นอยู่กับความต้ องการใช้ วตั ถุดิบและคาสั่งซื ้อสินค้ าของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต นอกจากนี ้ ตังแต่
้ ปี 2557
บริ ษัทเริ่ มมีการทดลองใช้ ระบบ consignment stock กับผู้ขายวัตถุดิบหลักรายหนึ่ง โดยให้ ผ้ ขู ายนาวัตถุดิบมาสต็อกไว้ ที่บริ ษัท และ
บริ ษัทจะทาการสั่งซื ้อเมื่อมีการหยิบวัตถุดิบนัน้ ไปใช้ ในการผลิตแล้ ว ทังนี
้ ้ เพื่อลดต้ นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบของบริ ษัท รวมถึงลด
ระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อสินค้ า และลดความเสี่ยงจากการส่งของล่าช้ า ซึง่ จะนาไปสู่ความล่าช้ าในการผลิต/ส่งสินค้ าไปยังลูกค้ า
โดยทัว่ ไปทางบริ ษัทไม่มีนโยบายในการซื ้อสินค้ ากับ ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะสัง่ ซื ้อจากผู้ขาย 2 ราย
ขึ ้นไปในการเสนอราคาเพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสัง่ ซื ้อวัตถุดิบไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ราคาเพียงอย่างเดียว บริ ษัท
คานึงถึงคุณภาพ การบริ การ การจัดส่ง และการให้ ระยะเวลาการชาระเงิน (Credit Term) ประกอบกัน เพื่อให้ ได้ วตั ถุดิบที่ดีตรงตาม
มาตรฐานในการผลิตสินค้ าและเกิดประโยชน์กบั บริ ษัทด้ านการลดต้ นทุนให้ ได้ มากที่สุด โดยวัตถุดิบที่บริ ษัทใช้ ในการผลิตและสินค้ า
สาหรับการจัดจาหน่าย แบ่งได้ ดงั นี ้
 วัตถุดบิ สำหรับใช้ ในกำรผลิต Customized Cutting Tools
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตเครื่ องมือที่ใช้ ในการตัด (Cutting tools) คือ แท่งคาร์ ไบด์ หรื อ เม็ดมีด (Blank Insert) และ
วัตถุดบิ สาหรับติดปลายคมตัด ได้ แก่ PCD, Monocrystal หรื อ CBN โดยสาหรับปี 2559 บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ ดังนี ้
- HTECH มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ ทังจากในและต่
้
างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละประมาณ 76 และ ร้ อยละ 24 ตามลาดับ
โดยมีการสัง่ ซื ้อจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลี จีน เยอรมัน เป็ นต้ น
- HP มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ จากทังในและต่
้
างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 32 และร้ อยละ 68 ตามลาดับ โดยมีการสัง่ ซื ้อ
จากประเทศไทย สิงคโปร์ และ เกาหลี เป็ นหลัก
วัตถุดบิ สำหรับใช้ ในกำรผลิตชิน้ ส่ วนโลหะต่ ำงๆ
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตชิ ้นส่วนโลหะต่างๆของบริ ษัทย่อย HM และ HP ได้ แก่ เหล็ก, คาร์ ไบด์, อลูมิเนียม, สแตนเลส,
พลาสติก เป็ นต้ น โดยบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อภายในประเทศเกือบทังหมด
้
การจัดหาสินค้ าสาหรับจัดจาหน่ าย
บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อย 7 แห่ง ทังในประเทศไทย
้
และต่างประเทศ ได้ แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย
โดยบริ ษัทย่อยเหล่านีท้ าหน้ าที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องมือตัดของบริ ษัทฯ และ เครื่ องมือตัดมาตรฐานยี่ห้ออื่นๆ เพื่อรองรั บความ
ต้ องการของลูกค้ า บริ ษัทย่อยแต่ละแห่งจะสัง่ ซื ้อสินค้ าประเภท Customized PCD/CBN/Carbide Cutting Tools หรื อเครื่ องมือตัดที่มี
ลักษณะพิเศษที่ผลิตจากบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย HP โดยตรง และทาการเก็บสต๊ อกสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้
สามารถส่งของได้ รวดเร็ ว ไม่ล่าช้ า ส่วนสินค้ าประเภท Standard Cutting Tools หรื อเครื่ องมือตัดมาตรฐานจะทาการสัง่ ซื ้อและนาเข้ า
จากผู้ผลิตอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยจะมีสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า Kyocera, Widia, Vargus เป็ นต้ น
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สิทธิประโยชน์ จำกบัตรส่ งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
การประกอบธุรกิจของบริ ษัท ได้ รับสิทธิ ประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยทางบริ ษัทได้ รับ
หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนแจ้ งมติอนุมตั ิให้ การส่งเสริ มในประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์
และให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริ มการลงทุนเป็ นเวลา 8 ปี โดยได้ รับการส่งเสริ มวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 และเริ่ มใช้
สิทธิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 สิงหาคม 2551
นอกจากนี ้ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย (HM) ได้ รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
โดยทางบริ ษัทได้ รับหนังสือ จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนแจ้ งมติอนุมัติให้ การส่งเสริ มในประเภท 4.2 กิจการผลิต
เครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิน้ ส่วน และประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทัง้ ชิน้ ส่วนโลหะ และให้ ได้ รั บสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุนเป็ นเวลา 8 ปี โดยได้ รับการส่งเสริ มวันที่ 21 มีนาคม 2554 และเริ่ มใช้ สิทธิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 22 เมษายน
2554
ทังนี
้ ้ บริ ษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟิ ลิปปิ นส์) จากัด (“HP”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ HTECH ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้ รับการ
ยกเว้ นภาษีสาหรับการนาเข้ าและส่งออก จากหน่วยงานส่งเสริ มการลงทุนและส่งออกของรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ หรื อ Philippine Economic
Zone Authority (PEZA) โดยมีระยะเวลาในการใช้ สิทธิดงั กล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 2 กันยายน 2553 – 30 เมษายน 2558 และได้ มีการต่ออายุ
ไปอีก จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 นอกจากนี ้ในแต่ละปี HP ยังได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่มจากการซื ้อสินค้ าจากผู้ขายในประเทศ
โดยสามารถต่ออายุได้ เมื่อครบกาหนดเวลา
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ี่ ง
ปัยจ ัยควำมเสย
(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ (HDD)
ในอดีตการผลิตและจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทเป็ นการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ (HDD) เป็ น
หลัก เนื่องจากอุตสาหกรรมนี ้มีการเติบโตที่ดีมาโดยตลอดจากเทคโนโลยี่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จากการแข่งขันด้ านเทคโนโลยีนี ้ ทา
ให้ มีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ เก็บข้ อมูลประเภท Flash Memory ขึ ้นมา ซึง่ ทางานเร็ วกว่า และมีความทนทานการใช้ งานมากกว่า HDD จึง
ถือได้ วา่ เป็ นคูแ่ ข่งหลักของอุตสาหกรรม HDD แต่ Flash Memory นันก็
้ ยงั ไม่สามารถมาทดแทนการใช้ งานของ HDD ได้ เนื่องจากยังมีราคา
ที่สงู มากเมื่อเทียบกับหน่วยความจุเท่ากัน และยังไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้ ในปริ มาณมากๆเท่ากับ HDD
ในปั จจุบนั พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ อุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุค สมาร์ ท
โฟน และ แท็บเลตมีความนิยมเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ลกั ษณะการใช้ งานการเก็บข้ อมูลของ HDD และความต้ องการใช้ งาน HDD เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้ วย โดยความต้ องการใช้ HDD ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว (Personal Computer) ลดลง เนื่องจาก Flash Memory เหมาะสมกับ
การใช้ งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ (Mobile Devices) มากกว่า ในขณะเดียวกัน ความต้ องการใช้ งาน HDD ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ หรื อองค์กร
ใหญ่ๆจะเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการเก็บข้ อมูลมากขึน้ เรื่ อยๆ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ยังคงมีความจาเป็ นที่ต้องถ่ายโอนข้ อมูลไปเก็บไว้ ใน
เซิร์ฟเวอร์ ที่มีฮาร์ ดดิสก์เป็ นส่วนประกอบสาคัญ โดย Flash Memory ยังไม่สามารถพัฒนาให้ ได้ ความจุค้ มุ กับราคา เมื่อเทียบกับ HDD
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ บริ ษัทจะยังมีความต้ องการจากฐานลูกค้ าที่เป็ นผู้ผลิต HDD หรื อชิ ้นส่วน HDD อยู่อย่างต่อเนื่อง แต่บริ ษัท
ก็มีแนวทางลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรม HDD ด้ วยการวางนโยบายขยายฐานลูกค้ าของบริ ษัทเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่ม
มากขึน้ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนเครื่ องบิน อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนเครื่ องจักรกล อุตสาหกรรม
ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนโลหะอื่น ด้ วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องมือตัดรู ปแบบใหม่นอกเหนือจากที่
มีอยู่เดิม ในกลุ่ม PCD Cutting Tools และ Special Carbide Cutting Tools (ตามรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริ การ) โดยใช้
เครื่ องจักรใหม่ซงึ่ มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมาดาเนินการผลิต และบริ ษัทได้ มีการร่ วมลงทุนในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อขยายฐานลูกค้ าและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
ต่างประเทศที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง โดยในปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนยอดขายของลูกค้ าในอุตสาหกรรมผู้ผลิต HDD ประมาณร้ อยละ 54
เทียบกับปี 2558 และ 2557 ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 52 และ 56 ตามลาดับ
(2) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ า
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะทาให้ กลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นกลุ่มลูกค้ าเฉพาะ
และมีการกระจุกตัวของรายได้ จากยอดขายให้ แก่กลุ่มลูกค้ ารายใหญ่ไม่กี่กลุ่ม ทาให้ รายได้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอาจได้ รับผลกระทบหาก
ลูกค้ ารายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการซื ้อสินค้ า หรื อมีการย้ ายฐานการผลิต อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีนโยบายลดความเสี่ ยงโดย
พยายามเพิ่มสัดส่วนรายได้ ของลูกค้ ารายใหม่มากขึ ้น โดยเฉพาะในลูกค้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือจากผู้ผลิตชิน้ ส่วน HDD เช่น
ผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ หรื อ ผู้ผลิตชิน้ ส่วนเครื่ องบิน โดยจะใช้ การวิจัยและพัฒนา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการขยายฐานลูกค้ าไปยัง
อุตสาหกรรมดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงขยายฐานลูกค้ าไปยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ อีกทางหนึ่ง ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริ ษัทฯมีสดั ส่วน
ยอดขายไปยังกลุ่มลูกค้ าหรื อลูกค้ ารายย่อยหลัก 5 รายแรก ประมาณร้ อยละ 53 ของยอดขายทังหมด
้
และมีสดั ส่วนยอดขายไปยังกลุ่มบริ ษัท
ในเครื อประมาณร้ อยละ 20 โดยเป็ นลูกค้ ารายย่อยอื่นๆ ประมาณร้ อยละ 27 ของยอดขายทังหมดของบริ
้
ษัท
(3) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดบิ
เนื่องจากเพชรสังเคราะห์ (PCD) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในวัตถุดบิ หลักที่ใช้ ผลิตสินค้ าของบริ ษัทมีผ้ ขู ายจานวนน้ อย ทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยง
กับการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่ หากคู่ค้าไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ ตามเวลาที่กาหนด หรื อจัดส่งวัตถุดิบไม่มีคุณภาพ หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในการขายสินค้ าให้ กับบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีแนวทางลดความเสี่ยง โดยปั จจุบนั มีการซื ้อสินค้ าประเภท PCD จากผู้ขาย
ทังหมด
้
4 ราย ซึง่ เป็ นคู่ค้าหลัก 2 ราย และมีตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างสม่าเสมอ และลดปั ญหาเรื่ องการส่งของล่าช้ าโดยให้ ผ้ ขู ายนา
สินค้ ามาวางไว้ ที่บริ ษัทเพื่อทา Consignment Stock ที่บริ ษัทจะออกใบสั่งซื ้อเมื่อมีการหยิบไปใช้ งานแล้ ว ทังนี
้ ้เนื่องจากวัตถุดิบหลักของ
บริ ษัท ไม่ถือเป็ นสินค้ า Commodity จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดบิ มากนัก
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สาหรับวัตถุดิบหลักอื่นๆ เช่น คาร์ ไบด์ และ เหล็ก รวมไปถึงวัสดุสิน้ เปลืองที่ใช้ ในการผลิต บริ ษัทจะมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากผู้ขาย
มากกว่า 1 ราย โดยเปรี ยบเทียบทังราคา
้
คุณภาพ ระยะเวลาที่ใช้ ในการส่งของ รวมถึงเครดิตการจ่ายชาระ และจะมีการหาผู้ขายรายใหม่ๆ
เพื่อเป็ นทางเลือกอยู่เสมอ
(4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการนาเข้ าและส่งออกในรู ปสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ โดยในส่วนบริ ษัทใหญ่ ปี 2559 บริ ษัทมีการขายสินค้ าเป็ นเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 67.00 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19
ของยอดขายทัง้ หมด ซึ่งเป็ นการขายในสกุลเงินเหรี ยญสหรั ฐ (USD) ทัง้ หมด นอกจากนี ใ้ นปี 2559 บริ ษัทมี การซื ้อสินค้ าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศเท่ากับ 37.47 ล้ านบาท และซื ้อเครื่ องจักรเท่ากับ 74.32 ล้ านบาท รวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47 ของยอดซื ้อทังหมด
้
ซึง่ เป็ นการ
ซื ้อในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ (USD) สกุลเงินยูโร (EUR) และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ ลิงอังกฤษ (GBP) เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ บริ ษัทมิได้ ทาสัญญาซื ้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า ทาให้ บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีทงการขาย
ั้
และสัง่ ซื ้อในสกุลเงินต่างประเทศ จึงถือเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็ นบางส่วน โดยที่
ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยสาคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริ ษัท โดยในปี 2559 บริ ษัทมีกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจานวน 1.67 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.44 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังมีผลต่อการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของงบบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศในการจัดทางบการเงินรวมของบริ ษัท โดยในปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
จานวน 3.95 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.48 ของรายได้ รวม หรื อ ร้ อยละ 2.77 ของกาไรสุทธิของกลุ่มบริ ษัท
(5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเพื่อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีความแม่นยาสูงตามความต้ องการของลูกค้ าจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ บริ ษัทพึ่งพิงบุคลากรที่สาคัญ
ในด้ านการออกแบบและผลิต ซึง่ ต้ องใช้ เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้ อน และพึ่งพิงบุคลากรระดับบริ หารในด้ านการตลาด เพื่อการหาช่องทาง
การจัดจาหน่ายทังในและต่
้
างประเทศ ดังนัน้ หากบริ ษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป อาจส่งผลต่อการหารายได้ ของบริ ษัทในอนาคตได้ หาก
ไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนได้ ในระยะเวลาอันสัน้ บริ ษัทจึงมีนโยบายส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมพนักงาน และ
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ และได้ ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเครื่ องจักรนัน้ ๆ
โดยตรง นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดให้ มีการสับเปลี่ยนหน้ าที่การทางานของพนักงาน เพื่อให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ การทางานและการใช้ เครื่ องจักรใน
หลายๆ รู ปแบบและยังทาให้ พนักงานสามารถทางานทดแทนกันได้ ด้วย ซึง่ ช่วยลดความเสี่ยงของบริ ษัทในการพึ่งพึงบุคลากรคนใดคนหนึ่ง
และบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการดาเนินงานบริ ษัท มีส่วนร่ วมในความเป็ นเจ้ าของบริ ษัท และมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษัท เพื่อสร้ างขวัญกาลังใจรวมทังรั้ กษาบุคลากรดังกล่าวให้ อยู่กบั องค์กรต่อไป
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ข้อมูลหล ักทร ัพย์และผูถ
้ อ
ื หุน
้
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 300,000,340 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 300,000,340 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท บริ ษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ.

ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯมีดงั ต่ อไปนี ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.

กลุ่มครอบครั ว ริ มชลำ
นายพีท ริมชลา
น.ส.เภธรา ริมชลา
นายคริสต์ ริมชลา
น.ส.จอย ริมชลา
2. นำยอนันต์ ระวีแสงสูรย์
3. นำยวิบูลย์ รุ จิเรกสำธร
4. นำยประสิทธิ์ รั กไทยแสนทวี
5. นำยชัว เช็ง ควน
6. นำยรัตติพัฒน์ อร่ ำมวัฒนพงศ์
7. นำยศุภโรจ โรจน์ วีระ
8. นำยวิชญ เมฆำอภิรักษ์
9. นำยนรวีร ช้ ำงหลำ
10. บมจ. ฟิ ลลิปประกันชีวิต
11. ผู้ถือหุ้นรำยย่ อยอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ณ วันที่ 16 มีนำคม 2560
จำนวน (หุ้น)
ร้ อยละ
58,232,100
19.41%
25,000,000
8.33%
11,500,000
3.83%
11,156,500
3.72%
10,575,600
3.53%
19,900,000
6.63%
13,300,000
4.43%
13,108,888
4.37%
10,000,000
3.33%
9,198,000
3.07%
7,510,000
2.50%
7,350,100
2.45%
5,666,700
1.89%
5,000,000
1.67%
150,734,552
50.24%
300,000,340
100.00%

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี โดยมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล และสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจกาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมี
อัตราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดาเนินงาน
ของบริ ษัทต่อไป
ปี
2557
2558
2559
กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
67,786,681
63,216,096
117,885,777
เงินปั นผลจ่ายสาหรับปี *
28,688,473
26,080,434
49,952,320
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
0.11
0.10
0.175
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)
42.32%
41.26%
42.37%
* เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 และ 8 พ.ค. 2558 / เงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการปี 2558 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 และ 10 พ.ค. 2559 / เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 จ่ายเมื่อ
วันที่ 9 ก.ย.2559 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 มีมติอนุมตั ิจา่ ยเพิ่ม 0.11 บาทต่อหุ้นในวันที่ 23 พ.ค. 2560
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โครงสร้ำงกำรจ ัดกำร
โครงสร้ ำงองค์ กรของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหำชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
คณะกรรมกำรบริษัท
1. พลโทปรี ชา วรรณรัตน์
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
3. นายณรงค์ รัตนะ
4. นายพีท ริ มชลา
5. นายนรวีร ช้ างหลา
6. นายโสรัจ สุธนฐาน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. พลโทปรี ชา วรรณรัตน์
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
3. นายณรงค์ รัตนะ

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ ำตอบแทน
1. พลโทปรี ชา วรรณรัตน์
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
3. นายพีท ริ มชลา
คณะกรรมกำรบริหำร
1. นายพีท ริ มชลา
2. นายโสรัจ สุธนฐาน
3. นายนรวีร ช้ างหลา

หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
บจ. สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท

กรรมกำรผู้จัดกำร
นายพีท ริ มชลา
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส
นายชัว เช็ง ควน
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
นายนรวีร ช้ างหลา

รองกรรมกำรผู้จัดกำร*
นายโสรัจ สุธนฐาน

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒ
นพงษ์
ผู้จัดกำรจัดกำรฝ่ ำยผลิต

รองกรรมกำรผู้จัดกำร
นางสาวศศิพิมล วสุวตั

ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทย่ อย
(บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล)

ผู้จัดกำรฝ่ ำยกำรเงิน
นางสาวศศิพิมล วสุวตั

ผู้จัดกำรฝ่ ำยสำรสนเทศ
(IT)

ผู้จัดกำรฝ่ ำยบัญชี
นางอุษา จันทร์ สขุ เจริ ญจินดา

ผู้จัดกำรฝ่ ำยตรวจสอบ
คุณภำพ

ผู้จัดกำรฝ่ ำยบุคคล
นางสาวกาญจนา แสงเล็ก

ผู้จัดกำรฝ่ ำยจัดซือ้
* นายโสรัจ สุธนฐาน ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส บริ ษัท แฮลเซีย่ น เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
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โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรและกำรจัดกำร
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ รายละเอียดดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการทังหมดจ
้
านวน 6 ท่าน ดังนี ้
1. พลโทปรี ชา วรรณรัตน์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายณรงค์ รัตนะ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายพีท ริ มชลา
กรรมการ
5. นายนรวีร ช้ างหลา
กรรมการ
6. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการ
(นายชัว เข็ง ควน พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
ขอบเขต หน้าที ่ ความรับผิ ดชอบ ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมี อ านาจและหน้ าที่ แ ละความรั บผิดชอบในการจัดการบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท โดยสรุ ปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรื ออานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจ
มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ หารมี อานาจหน้ าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี รายละเอี ยดการมอบอ านาจตาม
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบ
อานาจ หรื อ บุคคลที่เกี่ ยวข้ อ ง หรื อ มีส่วนได้ เสี ย หรื อ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริ ษัทหรื อ บริ ษัทย่อ ย
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุม กากับดูแลการบริ หารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการต้ องได้ รับมติ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการอันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุ มผู้ถือ
หุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อ บางส่วนที่สาคัญให้ แก่
บุคคลอื่น หรื อการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ เป็ น
ต้ น นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินที่
สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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6. พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ เข้ าเป็ น
หุ้น ส่ ว นในห้ า งหุ้น ส่ ว นสามัญ หรื อ เป็ นหุ้น ส่ ว นไม่ จ ากัด ความรั บ ผิ ด ในห้ า งหุ้น ส่ ว นจ ากัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่าจะ
ทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัททาขึ ้น หรื อ
ถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.

พลโทปรี ชา วรรณรัตน์
นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
นายณรงค์ รัตนะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์ เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบ
การเงิน และมี นายนรวีร ช้ างหลา ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที ่ ความรับผิ ดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยเพี ยงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ ผ้ ูตรวจสอบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเห็นเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอรั บการ
แต่งตังจากที
้
่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น
5. พิจ ารณาการเปิ ดเผยข้ อ มูล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ วน รวมทัง้ พิ จ ารณาอนุมัติ ร ายการดัง กล่ า ว เพื่ อ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต่อไป
6. พิจ ารณาทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท และให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(3) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการบริ หารจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายพีท ริ มชลา
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
2. นายนรวีร ช้ างหลา
กรรมการบริ หาร
3. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการบริ หาร
(นายชัว เข็ง ควน พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
ขอบเขต หน้าที ่ ความรับผิ ดชอบ ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริ หารของบริ ษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอ านาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัท
หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/
หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามระเบียบ/ข้ อกาหนด
ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท กาหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
และควบคุมกากับดูแลให้ การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
และอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่าง
ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้ านบาท
(สามสิบล้ านบาท)
5. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวร ที่ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจตามปกติ ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาท)
6. อนุมตั กิ ารขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทาสัญญารับจ้ างทาของ
ตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาท)
7. อนุมตั กิ ารเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้ อมกับกาหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
หรื อทานิตกิ รรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมัติการกู้ยืม เงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่ อ การออกตราสารหนี ้ สัญ ญากู้เบิกเงินเกิ นบัญ ชี หรื อ สิ นเชื่ อ อื่ นใดจาก
ธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้ านบาท (หกสิบ
ล้ านบาท) รวมถึงการขอให้ ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินต่อ
รายการไม่เกิน 50 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาท)
9. อนุมัติให้ นาทรั พย์สินของบริ ษัท จานอง จานา เพื่อเป็ นประกันหนีส้ ินของบริ ษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้ วหรื อจะมีขึน้ ใน
อนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้ านบาท (หกสิบล้ านบาทถ้ วน)
10. อนุมัติการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้ แล้ ว
11. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัด การในเรื่ อ งเกี่ ยวกับนโยบายด้ านการเงิ น การตลาดการบริ หารงานบุคคล และด้ านการ
ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ
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12. กาหนดโครงสร้ างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกาหนดเงินค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริ หาร และการเลิกจ้ าง
13. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ ก ารควบคุม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ หารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรื ออานาจนันๆได้
้
ตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะไม่มี
การมอบอานาจให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
14. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หารจะพิจารณาและอนุมัติร ายการที่ คณะกรรมการบริ หารมี ส่ วนได้ เสี ย หรื อ มี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจคณะกรรมการบริ หารได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขตอานาจ หน้าที ่ และความรับผิ ดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษัท
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
3. เป็ นผู้รับมอบอานาจของบริ ษัทในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัททุก
ประการ
4. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจ
ช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดัง กล่ าวให้ อ ยู่ภ ายใต้ ข อบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบีย บ
ข้ อกาหนด หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ จะไม่มีการมอบอานาจช่วงให้ แก่
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าภายใน
และภายนอกบริ ษัท
6. พิจารณาการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษัท รวมทัง้
กาหนดขันตอนและวิ
้
ธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
7. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การจัดซื ้อวัตถุดิบ การจัดซื ้อเครื่ องมื ออุปกรณ์
หรื อสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช่เครื่ องจักร ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท)
8. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการจัดซื ้อเครื่ องจักรที่ใช้ ในการดาเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท
(ยี่สิบล้ านบาท)
9. อนุมตั ิการขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทาสัญญารับจ้ างทาของ
ตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 15 ล้ านบาท (สิบห้ าล้ านบาท)
10. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่พนักงาน
หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้ บริ ษัท
11. มีอานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้ นจาก
การเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ ยวกับพนักงาน ทัง้ หมดของบริ ษัท
ยกเว้ นพนักงานระดับผู้บริ หาร
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12. มีอานาจ ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษัท
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
13. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการบริ หารเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การจะพิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่กรรมการผู้จดั การมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท ห รื อที่
ประชุม ผู้ ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมัติไ ว้ แ ล้ ว และเป็ นไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจกรรมการผู้จดั การได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. พลโทปรี ชา วรรณรัตน์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นาศิลป์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพีท ริ มชลา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที ่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในภายหลัง)
2. ดาเนินการสรรหาและนาเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสาหรับการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นครัง้ แรก และ
พิจารณาผลงาน คุณ สมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและสมควรได้ รับเลือกตังใหม่
้
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทต่อไป
3. พิจารณาและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและติดตามดูแลการดาเนินการเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ทางด้ าน
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท รวมทังแผนงานพั
้
ฒนาผู้บริ หารของบริ ษัท
4. ประเมินผลประกอบการของบริ ษัทเพื่อกาหนดการให้ โบนัสและการขึน้ เงินเดือนประจาปี ของทังบริ
้ ษัท โดยให้ เกณฑ์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. เสนอแนะโครงสร้ างเงินเดือนของบริ ษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

สถิติกำรเข้ ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำร
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมชุดย่อยมีสถิตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
สถิติกำรเข้ ำร่ วมประชุม (จำนวนครั ง้ กำรประชุม / จำนวนครัง้ ที่เข้ ำร่ วมประชุม)
ชื่อ – สกุล
กำรประชุมคณะ
กำรประชุมคณะ
กำรประชุมคณะ
กำรประชุม
กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำฯ
ผู้ถือหุ้น
1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์
5/5
4/4
1/1
1/1
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
5/5
4/4
1/1
1/1
3. นายณรงค์ รัตนะ
5/5
4/4
1/1
4. นายพีท ริมชลา
5/5
1/1
1/1
5. นายชัว เช็ง ควน*
1/1
1/1
6. นายนรวีร ช้ างหลา
5/5
1/1
7. นายโสรัจ สุธนฐาน
5/5
1/1
* นายชัว เช็ง ควน พ้ นจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป
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กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายพีท ริ มชลา หรื อ นายนรวีร ช้ างหลา หรื อ นายโสรัจ สุธนฐาน กรรมการสองใน
สามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท

เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นาย นรวีร ช้ างหลา ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2553

คณะผู้บริหำร
บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. นายพีท ริ มชลา
2. นายชัว เช็ง ควน
3. นายนรวีร ช้ างหลา
4. นายโสรัจ สุธนฐาน
5. นางสาวศศิพิมล วสุวตั

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่ ำตอบแทนกรรมกำร ประกอบด้ วยค่าเบีย้ ประชุม ซึ่งจ่ายตามจานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม โดยมี รายละเอียดสาหรั บการ
ประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี ้
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000 บาทต่อครัง้
12,000 บาทต่อครัง้
15,000 บาทต่อครัง้
12,000 บาทต่อครัง้
12,000 บาทต่อครัง้
12,000 บาทต่อครัง้

ในปี 2559 คณะกรรมการได้ รับค่าตอบแทนดังนี ้
รำยชื่อกรรมกำร
1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
3. นายณรงค์ รัตนะ
4. นายพีท ริมชลา
5. นายชัว เช็ง ควน
6. นายนรวีร ช้ างหลา
7. นายโสรัจ สุธนฐาน

คณะกรรมกำร
บริษัท
73,750
59,000
59,000
59,000
11,000
59,000
59,000

ค่ ำเบีย้ ประชุม (บำท)
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
กำรประชุม
ตรวจสอบ
สรรหำฯ
ผู้ถือหุ้น
58,750
11,000
140,000
47,000
11,000
105,000
47,000
105,000
11,000
30,000
30,000
30,000
30,000

รวม
283,500
222,000
211,000
100,000
41,000
89,000
89,000

(2) ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หารจานวน 5 ราย
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 15.33 ล้ านบาท (ผู้บริ หาร 4 ท่านรับค่าตอบแทนจากบริ ษัทฯ และ 1 ท่านรับค่าตอบแทนจากบริ ษัทย่อย HM)
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ค่ าตอบแทนอื่น
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงาน โดยเริ่ มสมทบตังแต่
้ เดือนกันยายนปี 2551 เป็ นต้ นไป โดยผู้บริ หารและ
พนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของเงินเดือน และบริ ษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยในปี 2559 บริ ษัทได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บริ หาร 5 ราย รวมทังสิ
้ ้น 111,788 บาท

บุคลำกร
ในปี 2559 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 65.66 ล้ านบาท ซึง่ ผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานใน
ลักษณะเดียวกันเป็ นจานวนรวม 75.65 ล้ านบาท โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ยมี จานวนพนักงานตาม
รายละเอียดด้ านล่าง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
พนักงานฝ่ ายบริ หาร (คน)
พนักงานฝ่ ายผลิต (คน)
พนักงานฝ่ ายการตลาด (คน)
พนักงานฝ่ ายสานักงาน (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)

HTECH
5
159
5
22
191
65.66

HM
2
89
2
4
97
28.24
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HP
4
46
2
13
65
10.81

บริษัทย่ อยอื่นๆ
9
20
21
50
36.60
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บริษ ัท แฮลเซีย

กำรกำก ับดูแลกิจกำร
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มี
นโยบายปฏิบตั ิตามหลักการและข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรั บกรรมการบริ ษัท ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรั บกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ การ
กาหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้ เป็ นแนวทางให้ ปฏิบตั ิได้ จริ ง นอกจากนี ้บริ ษัทได้ นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสี ย
โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส การควบคุมและ
บริ หารความเสี่ยง ตลอดจนจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่ อให้ การบริ หารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
โปร่ งใส โดยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ รับการรับรองในการประชุมกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560 ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการละเมิดหรื อ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมทังจะส่
้ งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ งในกาไร
ของบริ ษัท การได้ รั บข่าวสารข้ อมูลบริ ษัทอย่างเพี ยงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่ อ ใช้ สิทธิอ อกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อ ถอดถอน
กรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้บริ ษัทจะดาเนินการในเรื่ องต่างๆที่เป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้


บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ ผ้ ู ถือหุ้นรั บทราบ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด



ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึงขันตอนการออก
้
เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ



เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิในการส่งคาถามหรื อข้ อเสนอแนะล่วงหน้ าก่อนวันประชุม รวมถึง แสดงความคิดเห็นและตัง้
คาถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม



ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรื อบุคคลใดๆเข้ าร่ วมประชุมแทนได้



บริ ษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญ ไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถื อหุ้น
ต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยมีหลักการดังนี ้


เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร



คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือ
หุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
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บริ ษัทกาหนดให้ มีการป้องกันการนาข้ อมูลของบริ ษัทไปใช้ โดยห้ ามหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลไปเปิ ดเผยต่อหน่วยงานหรื อ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่พนักงานหรื อผู้บริ หารนาข้ อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ อง จะถือเป็ นความผิดร้ ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั นอกจากนีบ้ ริ ษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ
และผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ดงั ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเรื่ องการกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน



ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริ หารที่มีส่วนได้ ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนันๆ
้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม และมี นโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มที่สาคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น :

บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความรู้ และทักษะการบริ หารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

พนักงาน :

บริ ษัทจะให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ดูแ ลรั กษาสภาพแวดล้ อ มในการทางานให้ มีความ
ปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์สิน ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและ
สม่ าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครั ด รวมทัง้
หลี กเลี่ยงการกระทาใดๆที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อ ความมั่นคงในหน้ าที่การทางานของ
พนักงาน ตลอดจนปฏิบตั ิต่อ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์

ลูกค้ า :

บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับ
ของลูกค้ าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยังที
้ ่จะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลูกค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด

คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ :

บริ ษัทจะไม่ดาเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ และมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อเจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์ค ้าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

คูแ่ ข่งทางการค้ า : บริ ษัทจะประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
คู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริ ง
สังคมส่วนรวม :

บริ ษัทจะไม่กระทาการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม อีกทังยั
้ ง
ต้ องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คม ปลูกฝั งจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รวมทังปฏิ
้ บตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงเวลา และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดทังรายงานทางการเงิ
้
นและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
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และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.halcyon.co.th
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล งบ
การรวมของบริ ษัทจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติ
อย่ างมี สาระส าคัญ โดยถื อ ปฏิ บัติอ ย่า งสม่ าเสมอ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ สาคัญ อย่ างเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ แต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทังนี
้ ้รายงานของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
นัน้ บริ ษัทยังไม่มีแผนจะจัดตังหน่
้ วยงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้ นี ้ แต่จะมอบหมายให้ นายพีท ริ มชลา กรรมการผู้จดั การ
ทาหน้ าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดาเนินธุร กิ จ ที่เป็ น
ประโยชน์กับบริ ษัท โดยคณะกรรมการของบริ ษัทมาจากการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้ วยคณะกรรมการจานวน 7 ท่าน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้ าที่ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึง่ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1
ท่าน เป็ นผู้มี ความรู้ ทางด้ า นบัญ ชี เ พี ย งพอที่ จะสามารถทาหน้ าที่ ในการตรวจสอบความน่ าเชื่ อ ถื อ ของงบการเงิน ได้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท
กาหนดให้ อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อย โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารกิจการต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ ดาเนินไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม และ
เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทานการบริ หารงาน ทัง้ นี บ้ ริ ษัทได้ กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่แ ละความรั บผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การมีอานาจบริ หารและอนุมตั วิ งเงินไม่จากัด
(2) คณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการคือ


คณะกรรมการบริ หาร มีทงหมด
ั้
4 ท่าน ซึง่ ช่วยให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท



คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้ อย 3 ท่าน ทาหน้ าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริ ษัท
มีขอบเขตอ านาจหน้ าที่ตามที่ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อระเบียบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีทงหมด
ั้
3 ท่าน เพื่อช่วยบริ ษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และให้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ องการกากับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ ้นมาปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการ
บริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท
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(3) บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท
ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มี
นโยบายในการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริ ษัทจัดทาข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบตั ิงานในฝ่ าย
ต่างๆยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรั กษาความลับของบริ ษัท การปฏิบัติงานด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
ถูกต้ องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทังภายในบริ
้
ษัทและสิ่งแวดล้ อมภายนอก ซึง่ การให้
ความส าคัญ กับ จริ ย ธรรมในการด าเนิ นธุ ร กิ จ จะท าให้ มีก ารปฏิ บัติง านด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต การควบคุม ภายในท าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพขึ ้นส่งผลให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับตลาดทุนและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั นักลงทุน
นโยบายเกี ่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเท่านัน้ การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้ องปราศจากอิทธิพลของความต้ องการของส่วนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรื อของบุคคลอื่นที่ร้ ู จกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่ อง คือ


รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ
รวมทังก
้ าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อยได้ ทารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ ว หากเป็ นรายการตามที่กาหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546”
บริ ษัทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทังเปิ
้ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



สถานการณ์อื่นๆที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็ น
1. การลงทุนทัว่ ไป บริ ษัทจะไม่ให้ บุคลากรของบริ ษัทที่เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับผลประโยชน์จากบริ ษัทคู่แข่ง หรื อผู้ค้า /
ผู้ขายที่บริ ษัทติดต่อธุรกิจด้ วย เข้ ามามีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กิจการดังกล่าว เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
2. การรั บของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรั บของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมกีฬา ข้ อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พัก
รับรอง หรื อข้ อเสนอที่ให้ เป็ นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่การสร้ างข้ อผูกมัดให้ กบั บริ ษัท
หรื อทาให้ บริ ษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริ การสาธารณะ เป็ นวิทยากร หรื อการรับตาแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริ ษัท
สามารถขออนุมัติจากผู้อานวยการฝ่ ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริ การสาธารณะ เป็ น
วิทยากร หรื อการรับตาแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริ ษัท ที่ปรึกษา ซึง่ จะช่วยขยายวิสยั ทัศน์ และประสบการณ์ให้ แก่
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บุคลากรผู้นนั ้ แต่จะต้ องไม่นาเอาบริ ษัท หรื อตาแหน่งของตนในบริ ษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทาภายนอก เว้ นแต่
ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ทาเช่นนันได้
้ ด้วย
การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นแก่นกั ลงทุนว่าบริ ษัทจะมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงิน โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายใน โดยมีสญ
ั ญาว่าจ้ างเป็ นรายปี ซึง่ ดาเนินการโดยนายนายมานิตย์ องค์พิสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ มีความรู้ ความสามารถ
ในด้ านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้ เป็ นที่ปรึ กษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้ รัดกุม พร้ อมทังด
้ าเนินการขจัดความ
เสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่อครบสัญญา
แล้ วบริ ษัทมีนโยบายจะต่อสัญญารวมทังมี
้ นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทเข้ ามาทาหน้ าที่ในส่วนนี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ นายนายนรวีร ช้ างหลาดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ประสานงาน
กับ บริ ษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3
เดือน
(4) กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัทมีกาหนดประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณา
ก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 7 วัน ก่อ นวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อ รั กษาสิทธิ หรื อประโยชน์ข องบริ ษัท โดย
กรรมการสามารถร้ องขอสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากเลขานุการบริ ษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่ วมกับพิจารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมด้ วยเพื่อให้ สารสนเทศในรายละเอียด
เพิ่มเติม
(5) ค่ ำตอบแทน
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้ สามารถรักษา
กรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง กาหนดให้ มีความเหมาะสมกับอานาจหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาวสอดคล้ องกับผลงานของบริ ษัทและการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารแต่ละราย
(6) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การ
ฝึ กอบรมและให้ ความรู้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริ ษัทจะจัดให้ มีเอกสารข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการใหม่

กำรสรรหำและแต่ งตัง้ กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
(1) กรรมการอิสระ
บริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
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1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน / พนักงาน / ลูกจ้ าง / ที่ปรึ กษาที่ได้ รั บเงินเดือนประจา / ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ ง
(ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้
คูส่ มรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะ
ที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้ วิจ ารณญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ นผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็ นกรรมการ
อิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รั บ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพด้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทจด
ทะเบียนที่เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
10. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และต้ อง
ไม่มีส่วนร่ วมตัดสินใจในการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) การสรรหากรรมการ
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ในการแต่งตังกรรมการ
้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 2 รายจาก
จานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทังหมด
้
3 ราย มีหน้ าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัทโดยสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
ทังหมดที
้
่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตังกรรมการ
้
จะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
(4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ นในการกลั่นกรอง สรรหา
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
และเข้ าใจธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ได้ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม ที่ผ่านมาฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้ดาเนินการส่งกรรมการของ
บริ ษัทหรื อคัดเลือกผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม เพื่อเป็ น
ตัวแทนในการบริ หารงาน เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่ งใสมาก
ยิ่งขึ ้น ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป บริ ษัทได้ กาหนดระเบียบปฏิบตั ใิ ห้ การเสนอชื่อและใช้ สิทธิออกเสียงในการแต่งตังบุ
้ คคลไปเป็ นกรรมการ
ในบริ ษัทย่อย ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม
มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมนันๆ
้ โดยควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ และแผนงานธุรกิจภายใต้ นโยบายที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้ วย
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริ ษัทได้ กาหนดให้ บุคคลที่ได้ รับแต่งตังนั
้ น้ ต้ องได้ รับ อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ
ใช้ สิทธิออกเสียงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หากเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้
การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ในกรณี เป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทได้ กาหนดระเบียบให้ บุคคลที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทนัน้ ต้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมี
ข้ อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อ การทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัทดังกล่าว ให้
ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการข้ างต้ นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
รวมถึงต้ องกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบ
การเงินรวมได้ ทนั กาหนดด้ วย
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กำรกำกับดูแลเรื่องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ชนไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
้ ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 เพื่อให้ บริ ษัท
สามารถตรวจสอบการซื ้อขายหุ้นของผู้บริ หารทุกราย
3. บริ ษัทจะดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อ
ข้ อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อ สาธารณชน และห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น ทังนี
้ ห้ าก
พบว่ามีการใช้ ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นได้ รับความเสื่อมเสียและเสียหาย
โดยผู้กระทาการเป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความ
เหมาะสม และหากผู้กระทาผิดเป็ นผู้บริ หารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษสาหรั บ
ผู้กระทาผิดนันๆ
้
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ั
ควำมร ับผิดชอบต่อสงคม
นโยบำยภำพรวม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้ วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้ อ มอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใสและยุตธิ รรม บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย
ตามหลักการแนวทางความรั บผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยนามาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการ
บริ หารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี ้
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับผู้เกี่ยวข้ อง บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจ
ด้ วยจรรยาบรรณที่ดีตอ่ คูแ่ ข่งขันเพื่อให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ
เล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่ วมสมคบคิด (ฮัว)้ กัน
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้ างให้ กบั
พนักงานของคูแ่ ข่ง
3. ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริ ง
4. ไม่สนับสนุนการดาเนินการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีนโยบายดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ยึดมั่นในความถูกต้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสาเร็ จของงานด้ วย
วิธี ก ารทุจ ริ ต คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายปฏิ บัติต ามกฎหมายต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั บ ปชั่น โดยก าหนดแนวทางฏิ บัติต าม
รายละเอียดหัวข้ อ “การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ”
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์
และไม่ละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ น้ ฐานของพวกเขา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเจตนารมณ์ ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทาง
ปฎิบตั ดิ งั นี ้
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ ธุรกิจเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก เป็ นต้ น
2. ส่งเสริ มการปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ดูแลด้ านความเป็ นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในสถานที่ทางาน ตลอดจนส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทางานของพนักงานอย่ างมืออาชีพ
พัฒนาระบบการทางานและสร้ างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. จัดให้ มีเงื่อนไขในการจ้ างงานที่เป็ นธรรม และให้ พนักงานได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
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2. จัดให้ มีการดูแลในเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้ มีวันลาพักผ่านประจาปี กา รทางานล่วงเวลาที่
สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้ น
3. การแต่งตังโยกย้
้
าย การให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทาด้ วยความสุจริ ตใจ เสมอภาคและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐาน
ของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
6. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การทางานของพนักงาน ตลอดจน
ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้ า
อย่างจริ งจังและสม่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยังที
้ ่จะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ า
3. ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถูกต้ อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริ ง เพื่อให้ ลูกค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้ าไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม เพื่อไม่ก่อให้ เกิดปั ญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้ อน ซึง่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ มนุษย์และระบบนิเวศน์ บริ ษัทจึงมีนโยบายไม่กระทาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้ อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
2. พัฒนาสินค้ าและบริ การที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม มีความปลอดภัยในการใช้ งาน
3. ใช้ เทคโนโลยีและขันตอนการผลิ
้
ตที่มีมาตรฐาน โดยคานึงถึงการลดปริ มาณและการบาบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
4. ให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้ างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ
การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มการใช้ กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้ างเศรษฐกิจและความ
เข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การสนับสนุนการจ้ างงานในชุมชน
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คมและชุมชน
3. ปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้ มีการปฏิบตั อิ ย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ จึงให้ ความสาคัญในการดูแล
และคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มทังภายในและภายนอกองค์
้
กร บริ ษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย
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(Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมควบคู่ไปกับความ
เจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. วิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียด เพื่อสร้ างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้ นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สร้ างโอกาสในการคิคค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อความเจริ ญเติบโตควบคู่กบั การสร้ างกาไรของธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน
3. การร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม เข่น ขาเทียมสาหรับผู้
พิการ
เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายความรั บผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทจะเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการ
สื่อสารของบริ ษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) โดยจะทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอทุกปี

กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ ้ างต้ นนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการดาเนินธุรกิจของกิจการที่บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยได้ ปฏิบตั ิมาโดยตลอด โดยบริ ษัทได้ ดาเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กาหนด ตังแต่
้ ขนั ้ ตอนการจัดหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริ ษัทจึงไม่มี
นโยบายในการซื ้อสินค้ ากับผู้จาหน่ายวัตถุดบิ (Supplier) รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีการสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบหลายราย
เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบราคาและเพิ่มอานาจการต่อรอง
สาหรับกระบวนการผลิตสินค้ า บริ ษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ าตังแต่
้ เริ่ มต้ นการผลิตจนถึงขัน้ ตอนสุดท้ าย
ก่อนที่จะส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า รวมถึงการให้ คาแนะนาในการนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปใช้ ในกระบวนการผลิตของลูกค้ าเพื่อช่วยลด
เวลาในการทางาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรั บฟั งปั ญหาข้ อเสนอแนะจาก
ลูกค้ า แล้ วนามาปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ ผู้บริ หารบริ ษัทจึงได้
ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริ มบุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ และได้ ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเครื่ องจักรนันๆ
้ โดยตรง

กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี -

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR-after-process)
บริ ษัทมีนโยบายทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

กำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
การทุจริ ต (Corruption) หมายถึง การใช้ อานาจที่ได้ มาหรื อการใช้ ทรั พย์ สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเอง
ครอบครั ว เพื่อน คนรู้ จัก หรื อประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริ ตอาจเกิดได้ หลาย
ลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้ าพนักงานด้ วยการให้ หรื อการรับสินบนทังที
้ ่เป็ นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน การฟอกเงิน
การยักยอก การปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง การขัดขวางกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นต้ น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญ ในการต่อ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ กาหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและการกากับดูแล
กิจการ นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัป ชัน่ คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
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20 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้ กาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และคนรู้ จกั ไม่วา่ ตนจะอยู่ในฐานะผู้รับหรื อผู้ให้ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินหรื อที่ไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที่บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยได้ ดาเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้ วย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม
ไม่รับสินบนหรื อติดสินบน แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่ตนทาหน้ าที่รับผิดชอบทังโดยตรงหรื
้
อโดยอ้ อม เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ประโยชน์ในทางมิชอบ
ในการจัดซือ้ จัด จ้ าง / การจ่า ยค่า คอมมิช ชั่น ต้ อ งดาเนิน การผ่านขัน้ ตอนตามระเบีย บของบริ ษัท มี ค วามโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ อาจนามาซึง่ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เช่น ไม่ถือหุ้นในบริ ษัทคู่แข่ง หลีกเลี่ยงการ
ใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่ผ้ อู ื่น
มีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี ทังนี
้ ้
บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทภายนอก (Outsource) ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงและรายการ
ที่ผิดปกติ โดยจะนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
หากพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ตที่มีผลเกี่ ยวข้ อ งกับบริ ษัททัง้ ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ควรแจ้ งให้ กรรมการ
ผู้จดั การทราบทันที โดยบริ ษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้ งหรื อร้ องเรี ยนการทุจริ ต

เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รั บทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทจะเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการ
สื่อสารของบริ ษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) โดยจะทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอทุกปี
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ี่ ง
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจ ัดกำรควำมเสย
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อ มูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้ วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษัท มีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ ว และ
มีระบบควบคุมภายในในด้ านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผ้ ูบริ หาร
นาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน นอกจากนี บ้ ริ ษัท ยังมี ร ะบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้ กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีสาหรั บระบบการควบคุมภายในของบริษัท
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในปี 2559 ผู้สอบบัญชี แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ครั ง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าไม่พบประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ จึงไม่มีรายงานข้ อสังเกตสาหรับ
ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทในสาหรับปี 2559
ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม
เอ็น ซินดิเคท จากัด ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทสาหรับ ปี 2559 ซึง่ บริ ษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด ได้
มอบหมายให้ นายมานิตย์ องค์พิสทุ ธิ์ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาคุณ สมบัติข อง บริ ษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็ น ซินดิเ คท จากัด และ นายมานิต ย์
องค์พิสุทธิ์ แล้ วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับ การฏิบัติหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมี ความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน โดยนายมานิตย์ องค์พิสุ ทธิ์ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ มีความรู้ ความสามารถในด้ านระบบบัญชีและ
การควบคุมภายในเป็ นอย่างดี สามารถให้ คาปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้ แข็งแกร่ ง พร้ อมทังด
้ าเนินการขจัดความเสี่ยง
และรายการสิ่งที่ผิดปกติโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัททาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน
และเป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดี ยวกันก็ ทาการศึก ษาระบบวิธี การตรวจสอบภายในจากผู้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ ในอนาคต ทัง้ นีผ้ ้ ูตรวจสอบภายในจะทาการประเมินความเสี่ ยงและจัดทาแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดาเนินการ
ตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติด ตามผลการปรั บ ปรุ ง ระบบ และรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยทุก ไตรมาส มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปั จจุบนั การปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง รวมทังความเหมาะสมและเชื
้
่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท โดยที่ผ่านมาผู้
ตรวจสอบภายในได้ เข้ าตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ให้ ข้อสังเกตและข้ อแนะนาเพื่อ การปรั บปรุ งประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านซึง่ ผู้บริ หารให้ ความสาคัญและได้ ดาเนินการปรับปรุ งตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบภายในแล้ ว ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
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้ ในปี 2558
รำยกำรระหว่ำงก ันทีเ่ กิดขึน
รายการระหว่ างกันโดยทั่วไป ในปี 2559
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 7 เรื่ องรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ทังนี
้ ้ บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัท หรื อถูกบริ ษัทควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ซึง่ ทาให้ มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษัท ผู้บริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทที่มี
อานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัท
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในการเข้ าทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องมีการนาเสนอเรื่ องดังกล่าวให้ กบั คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทาการพิจารณาและอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าวให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้
ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามระเบียบ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อ ง ซึ่งผู้ที่อาจมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ์เข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
สาหรั บรายการระหว่างกันที่เป็ นกรณี การค้ าปกติ เช่น การซื ้อสินค้ า การจาหน่ายสินค้ า เป็ นต้ น บริ ษัทมีนโยบายที่จะ
กาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับ
บุคคลภายนอก โดยให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความ
สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจาเป็ นที่กระทบต่อการประกอบธุร กิจ เช่น ระยะเวลา
การจัดส่ง คุณสมบัตเิ ฉพาะของสินค้ าเป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในการทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทัว่ ไปโดยอ้ างอิงกับราคา
และเงื่ อ นไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้ นี บ้ ริ ษัท และ/หรื อ กลุ่มบริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ด้ วย หากมีรา ยการใดที่เกิดขึน้ กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อข้ อบังคับของสานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทอาจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทังนี
้ ้กลุ่มบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท
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ข้อมูลทำงกำรเงินทีส
่ ำค ัญ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หน่ วย: บำท
ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื ้น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ อง
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อทรัพย์สิน

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สารองส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ตามโครงการ ESOP
กาไรสะสม:
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

ณ 31 ธันวำคม 2557
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

88,432,979
188,966,637
149,668,118
427,067,734

9.15
19.56
15.49
44.20

1,859,400
0.24
457,734,181 47.37
66,274,276
6.86
13,288,672
1.38
539,156,529 55.80
966,224,263 100.00

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธันวำคม 2558
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

ณ 31 ธันวำคม 2559
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

130,647,249
187,583,639
158,135,340
476,366,228

264,934,113
715,802
232,661,641
178,572,915
676,884,470

12.77
18.33
15.45
46.55

2,489,600
0.19
1,244,150
0.12
482,945,258 47.19
58,997,701
5.77
1,277,067
0.12
546,932,776 53.45
1,023,299,004 100.00

20.75
0.06
18.22
13.99
53.01

1,760,000
0.14
546,067,691 42.77
51,133,522
4.00
974,827
0.08
599,936,040 46.99
1,276,820,510 100.00

106,607,215
74,867,353
12,722,262
16,810,673
12,874,109
3,637,377
1,148,252
228,667,241

11.03
7.75
1.32
1.74
1.33
0.38
0.12
23.67

79,533,463
64,791,588
13,176,069
29,377,554
33,064,617
3,483,290
1,506,596
224,933,177

7.77
6.33
1.29
2.87
3.23
0.34
0.15
21.98

63,025,326
90,514,583
10,745,285
45,544,870
15,607,732
8,514,824
1,717,002
235,669,622

4.94
7.09
0.84
3.57
1.22
0.67
0.13
18.46

11,287,425
4,181,735
14,321,941
29,791,101
258,458,342

1.17
0.43
1.48
3.08
26.75

15,618,350
4,202,038
14,282,104
34,102,492
259,035,669

1.53
0.41
1.40
3.33
25.31

2,774,665
3,885,936
10,992,683
17,653,284
253,322,906

0.22
0.30
0.86
1.38
19.84

300,000,000
260,804,340
94,627,588
30,216

31.05
26.99
9.79
0.00

300,000,000
260,804,340
94,627,588
-

29.32
25.49
9.25
-

300,000,340
300,000,340
214,951,946
-

23.50
23.50
16.83
-

23,262,606
2.41
256,185,487 26.51
(1,951,641) (0.20)
632,958,596 65.51
74,807,325
7.74
707,765,921 73.25
966,224,263 100.00

25,562,606
2.50
290,604,844 28.40
4,751,839
0.46
676,351,217 66.10
87,912,118
8.59
764,263,335 74.69
1,023,299,004 100.00
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29,862,606
2.34
373,006,031 29.21
808,592
0.06
918,629,515 71.95
104,868,089
8.21
1,023,497,604 80.16
1,276,820,510 100.00

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

งบกำไรขำดทุน
หน่ วย: บำท
ผลกำรดำเนินงำน

2557
จำนวนเงิน ร้ อยละ

รำยได้
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ อื่น
รวมรำยได้
ต้ นทุนและค่ ำใช้ จ่ำย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
รวมต้ นทุนและค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
ส่ วนของกำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุทธิ

2559
จำนวนเงิน ร้ อยละ

695,973,620
5,027,452
701,001,072

99.28 717,909,272
0.72
6,425,024
100.00 724,334,296

454,369,896
149,961,827
604,331,723
96,669,349
8,137,023
7,089,023
81,443,303

64.82 468,601,914
21.39 157,425,416
86.21 626,027,330
13.79 98,306,966
1.16
8,396,725
1.01
8,651,871
11.62 81,258,370

64.69
21.73
86.43
13.57
1.16
1.19
11.22

497,137,165
161,513,297
658,650,462
167,553,999
7,663,431
17,493,130
142,397,438

60.17
19.55
79.72
20.28
0.93
2.12
17.24

9.67
1.95
11.62

63,216,096
18,042,274
81,258,370

8.73 117,885,777
2.49 24,511,661
11.22 142,397,438

14.27
2.97
17.27

0.2424
260,804,340

0.4476
263,381,611

67,786,681
13,656,622
81,443,303

กำไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน
กาไรสุทธิผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทใหญ่
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)

งบกำรเงินรวม
2558
จำนวนเงิน ร้ อยละ

0.2599
260,804,340

99.11 819,098,036
0.89
7,106,425
100.00 826,204,461

99.14
0.86
100.00

งบกำไรขำดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
หน่ วย: บำท
ผลกำรดำเนินงำน
กำไรสุทธิสำหรับปี
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ส่ วนของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็ นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุทธิ

งบกำรเงินรวม
2557
2558
2559
จำนวนเงิน ร้ อยละ จำนวนเงิน ร้ อยละ จำนวนเงิน ร้ อยละ
81,443,303
11.62 81,258,370
11.22 142,397,438 17.24
(1,381,479)
(0.20) 2,191,695
0.30
110,420
0.01
(917,046)
79,144,778

(0.13) 6,703,480
11.29 90,153,545

3,553
0.93 (3,945,557)
12.45 138,565,854

0.00
(0.48)
12.45

65,488,156
13,656,622
79,144,778

9.34 73,297,838
1.95 16,855,707
11.29 90,153,545

10.12 116,340,040
2.33 22,225,814
12.45 138,656,854

14.08
2.69
16.77
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

งบกระแสเงินสด
รำยกำร

2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรสุทธิเป็ นเงินสดได้ มา
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายตัดบัญชี
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
ผลต่างจากการแปลงสภาพงบการเงิน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
โอนกลับสารองใบสาคัญแสดงสิทธิการซื ้อหุ้นสามัญส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ตามโครงการ ESOP
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงาน เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนิอื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรั บ(จ่ ำย)จำกกำรดำเนินงำน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายต้ นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
เงินสดสุทธิได้ มำ(ใช้ ไป)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงของทุน-ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ ้น)
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ายชาระในหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ อง
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดรับชาระค่าหุ้นจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายจากบริ ษัทย่อยให้ แก่สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันปลำยปี

รายงานประจาปี 2559 - หน้ า 49

งบกำรเงินรวม
2558

หน่ วย: บำท
2559

88,532,326

89,910,241

159,890,568

74,500,183
1,704,126
(218,008)
(2,765,570)
806,230
6,610,667
(917,046)
(703,275)
3,417,308
8,149,798
179,116,739

87,717,869
1,080,529
1,728,779
(3,156,506)
5,516,913
(368,030)
3,338,519
(30,216)
8,396,725
194,134,824

97,133,961
(1,271,710)
(425,220)
6,429,873
(2,174,703)
(1,100,220)
1,024,805
7,663,431
267,170,785

(18,454,523)
(12,387,346)
(4,052,361)

2,899,383
(5,310,716)
12,011,605

(43,254,335)
(26,867,448)
302,240

5,151,996
(4,022,012)
145,352,493
(8,138,143)
(6,984,532)
130,229,818

(27,188,031)
367,721
176,914,786
(1,534,700)
(7,938,035)
(11,001,533)
156,440,518

(3,175,140)
210,406
194,386,508
(4,499,800)
(6,898,136)
(12,795,639)
170,192,933

(117,309,757)
17,938,352
(76,582)
(99,447,987)

(78,731,459)
2,892,637
(1,244,150)
(609,200)
(77,692,172)

(702,400)
(111,141,185)
822,271
1,244,150
708,600
(109,078,564)

6,843,953
(8,325,564)
19,223,486
(31,350,210)
(22,167,561)
(4,758,496)
(40,534,392)
19,514
(9,733,047)
98,166,026
88,432,979

(27,073,752)
(831,836)
453,807
49,110,165
(26,074,915)
(28,688,434)
4,805,348
(8,556,262)
(36,855,879)
321,803
42,214,270
88,432,979
130,647,249

(16,508,137)
(1,566,023)
(2,430,783)
(29,293,404)
(31,295,010)
573,429
(5,843,272)
159,520,358
73,157,158
15,337
134,286,864
130,647,249
264,934,113

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
2557

งบกำรเงินรวม
2558

2559

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.87
1.21
0.56
3.88
94
3.10
118
5.96
61
151

2.12
1.41
0.69
3.81
96
3.04
120
6.71
54
162

2.87
2.11
0.74
3.90
94
2.95
124
6.40
57
161

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

34.71%
13.79%
134.72%
11.62%
9.67%
11.09%

34.73%
13.57%
159.13%
11.22%
8.73%
9.66%

39.31%
20.28%
101.57%
17.24%
14.27%
14.78%

(%)
(%)
(เท่า)

7.21%
35.70%
0.75

6.35%
35.93%
0.73

10.25%
41.77%
0.72

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
(บาท)

0.41
17.86
0.71
42.32%
0.2599

0.38
22.09
0.91
41.26%
0.2424

0.28
27.53
0.86
42.37%
0.4476

รำยกำร
อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
วงจรเงินสด
อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิสาหรับปี
อัตราส่วนกาไรสุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยกำรเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตรากาไรต่อหุ้น
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ำยจ ัดกำร
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
กำรวิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2559
บริ ษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) หรื อ “HTECH” และบริ ษัทย่อย มีผลการดาเนินงานสาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน (ล้ านบาท)

ปี 2559

ปี 2558

รายได้ จากการขายและบริ การ
รายได้ รวม
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

819.10
826.20
142.40
117.89

717.91
724.33
81.26
63.22

เปลี่ยนแปลง
(ล้ านบาท)
101.19
101.87
61.14
54.67

เปลี่ยนแปลง
(%)
14.09%
14.06%
75.24%
86.48%

รายได้
รายได้ หลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาจากลูกค้ าใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ ผู้ผลิตชิ ้นส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ และผู้ผลิต
ชิ ้นส่วนยานยนต์ ซึง่ ในปี 2559 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีการฟื น้ ตัวในช่วงครึ่ งปี หลังจากการย้ ายฐานการผลิตกลับเข้ ามา
ในประเทศไทย รวมถึงการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียจากที่ค่อนข้ างซบเซาในช่วงครึ่ งปี แรก ทาให้ ตลอดทังปี
้
รายได้ ของกลุ่มบริ ษัทมีการเติบโตขึ ้นตามลาดับ ส่งผลให้ โดยรวมทังปี
้ มีผลประกอบการเติบโตจากปี ก่อนเช่นกัน โดยในปี 2559 รายได้
จากการขายและบริ การเพิ่มขึน้ จากปี 2558 ร้ อยละ 14.09 จาก 717.91 ล้ านบาท เป็ น 819.10 ล้ านบาท และรายได้ รวมเติบโตใน
สัดส่วนใกล้ เคียงกันที่ร้อยละ 14.06 จาก 724.33 ล้ านบาท เป็ น 826.20 ล้ านบาท โดยเป็ นผลหลักจากรายได้ จากการขายในส่วนงาน
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องมือที่ใช้ ในการตัดเฉือนโลหะประเภท PCD และ Carbide ที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Customized PCD/Carbide
Cutting Tools) จากบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (“HP”) ซึง่ เพิ่มขึ ้น 71.98 ล้ านบาท จาก 350.52 ล้ านบาท เป็ น
422.50 ล้ านบาท (เฉพาะรายได้ จากลูกค้ าภายนอก โดยไม่รวมรายได้ ระหว่างกัน ) จากความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ าในอุตสากรรม
ผู้ผลิตชิ ้นส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ทาให้ บริ ษัทฯลงทุนติดตังเครื
้ ่ องจักรขยายกาลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในส่วน
ของสินค้ าที่เป็ น high-end มากขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยในต่างประเทศที่เข้ ามาเพิ่มในปี 2558 ได้ แก่ Halcyon Technology Vietnam
Co., Ltd. (“HV”) และ PT HTECH Tools Indonesia (“HI”) มีรายได้ เติบโตขึ ้นจากปี ก่อนเช่นกัน และในช่วงปลายปี 2559 มีบริ ษัทย่อย
ใหม่เพิ่มขึ ้นคือ บริ ษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง (“Heng”) อีกหนึง่ แห่ง ทาให้ โดยรวมรายได้ เพิ่มขึ ้นดังกล่าวข้ างต้ น
ส่วนรายได้ อื่นๆ ในปี 2559 มีจานวน 7.11 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน 6.43 ล้ านบาท ประกอบด้ วยกาไรจากการจาหน่าย
สินทรั พย์ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากการขายเศษเหล็ก และการตัดจาหน่ายเจ้ าหนีท้ ี่ไม่มี
ตัวตน
ต้ นทุนขายและกาไรขั้นต้ น
ต้ นทุนขายหลักของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย ต้ นทุนสินค้ าและวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา และค่าแรง ซึ่งในปี 2559
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 497.14 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60.69 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เทียบกับปี
ก่อนมีต้นทุนขายรวม 468.60 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.27 ของรายได้ จากการขายและบริ การรวม (ตัดรายการระหว่างกัน
แล้ ว) ซึง่ มีสดั ส่วนน้ อยลงจากเดิม เนื่องจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นสูง นอกจากนี ้ในส่วนของบริ ษัทใหญ่ มี การจัดการระบบควบคุมภายในซึง่ มี
การนาวัตถุดิบกลับมาใช้ ใหม่ในปริ มาณมากขึน้ ทาให้ ลดต้ นทุนวัตถุดิบไปได้ ส่วนหนึ่ง ประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท
high-end จนทาให้ ต้นทุนอยู่ในสัดส่วนที่น่าพอใจ และสามารถผลิตเพื่อจาหน่ายได้ ในปริ มาณมากขึน้ ส่งผลให้ อตั รากาไรขัน้ ต้ นสูงขื ้
นตามเนื่องจากผลิตภัณฑ์ high-end สามารถจาหน่ายได้ ในราคาที่สูงกว่าด้ วย โดยในปี 2559 งบการเงินรวมมีกาไรขันต้
้ น 321.96 ล้ าน
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บาท คิดเป็ นร้ อยละ 39.31 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เทียบกับในปี ก่อนมีกาไรขันต้
้ น 249.31 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 34.73
ของรายได้ จากการขายและบริ การ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการขาย เช่น เงินเดือนพนักงานฝ่ ายขาย
ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่งสินค้ า เป็ นต้ น และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เช่น ค่าเช่าสานักงาน ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าตอบแทน
ผู้บริ หาร เป็ นต้ น ซึง่ ในปี 2559 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายรวม 161.51 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนมีค่าใช้ จ่ายรวม 157.43 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.60 หรื อ 4.09 ล้ านบาท (ตัดรายการระหว่างกันแล้ ว) แต่ในส่วนของบริ ษัทใหญ่มีค่าใช้ จ่ายลดลง 5.77 ล้ านบาท
เนื่องจากในปี 2558 มียอดขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ซงึ่ คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายจานวน 1.96 ล้ านบาท และมีบุคคลากรฝ่ ายขายซึง่ มี
เงินเดือนสูงลาออกไป ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายขายลดลง 1.42 ล้ านบาท รวมถึงมีค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดลดลงจากค่าใช้ จ่ายที่
เรี ยกเก็บโดยบริ ษัทย่อย HM ประมาณ 1.43 ล้ านบาท
ในส่วนของบริ ษัทย่อยอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายโดยรวมเพิ่มขึน้ จากฐานเงินเดือน และโบนัสพนักงานที่ปรั บเพิ่มขึน้ ประจาปี และค่า
คอมมิชชั่น และค่าใช้ จ่ายในการขาย เช่น ค่าเดินทาง ที่เพิ่มขึ ้นตามสัดส่วนของรายได้ ทังนี
้ ้ เมื่อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ ในปี 2559
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายลดลงจากปี ก่อนเล็กน้ อย อยู่ที่ร้อยละ 19.72 เทียบกับร้ อยละ 21.93 ของรายได้ จากการขาย
และบริ การในปี ก่อน
กาไรสุทธิ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2559 จานวน 142.40 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 17.24 เทียบกับปี
ก่อน จานวน 81.26 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 11.22 ของรายได้ รวม ทังนี
้ ้เป็ นกาไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ในปี
2559 จานวน 117.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.26 เทียบกับปี ก่อน 63.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.73 ของรายได้ รวม โดยเป็ นผล
ประกอบการจากบริ ษัทใหญ่จานวน 85.07 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน 44.53 ล้ านบาท
โดยในปี 2559 บริ ษัทใหญ่มีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 0.52 ล้ านบาท เป็ น 8.06 ล้ านบาท เนื่องจากสิ ้นสุดระยะเวลาที่
ได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ จาก BOI ในช่วงเดือนสิงหาคม ทังนี
้ ้ เนื่องจากโดยรวมทังกลุ
้ ่มบริ ษัทรายได้ มีการเติบโตขึน้ สูง
ต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า ทาให้ ในปี 2559 บริ ษัทยังมีกาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน

กำรวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงินในปี 2559
สินทรัพย์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรั พย์ รวม ณ สิ น้ ปี 2559 เท่ากับ 1,276.82 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรั พย์ หมุนเวียนเท่ากับ
676.88 ล้ านบาท และสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 599.94 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 53.01 และร้ อยละ 46.99 ของสินทรั พย์
รวม ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ที่สาคัญประกอบด้ วย
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 264.93 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 130.65 ล้ านบาท ณ
สิ ้นปี 2558 หรื อเพิ่มขึ ้น 134.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 102.79 จากปี ก่อน โดยเป็ นเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน 170.19 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 13.75 ล้ านบาทจากปี ก่อนจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 109.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 31.39
ล้ านบาท จากการจ่ายชาระค่าเครื่ องจักรที่ตดิ ตังเพิ
้ ่ม และค่าก่อสร้ างโรงงานใหม่ที่กาลังดาเนินการอยู่ เงินสดได้ มาในกิจกรรมจัดหาเงิ น
มีจานวน 73.16 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนใช้ ไป 36.86 ล้ านบาท โดยในปี 2559 มีเงินสดรับจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจากการเสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 159.52 ล้ านบาท
(2) ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 232.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 187.58 ล้ านบาท ในปี ก่อน โดย
เป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระทังหมด
้
โดยบริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยเร็ วขึ ้นจากปี ก่อนเล็กน้ อยคือ 94 วัน เทียบกับ 96 วันในปี
ก่อน ทังนี
้ ้ นโยบายของบริ ษัทในการให้ เครดิตลูกหนี ้การค้ าทัว่ ไป คือ ประมาณ 30-90 วัน และ 90 วันสาหรับบริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อย
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ที่เพิ่งเริ่ มดาเนินการยังมีสภาพคล่องทางการเงินน้ อย จึงมีการชาระหนี ้ล่าช้ าไปบ้ าง ทังนี
้ ้ไม่ได้ แสดงว่าบริ ษัทจะมีความเสี่ยงต่อหนี ส้ ูญ
เพิ่มขึ ้นแต่อย่างใด นอกจากนี ้ สาหรับลูกหนี ้รายอื่นๆบริ ษัทมีนโยบายตรวจสอบวงเงิน ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงจากหนี ้สูญ
(3) สินค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 178.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 158.14 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 เนื่องจาก
การสารองสิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป เพิ่ มขึน้ สาหรั บรองรั บ การจัดจ าหน่า ยสิน ค้ า ของบริ ษั ท ย่อ ยทัง้ ในและต่า งประเทศ โดยสิ นค้ า คงเหลื อ
ประกอบด้ วยวัตถุดิบ งานระหว่างทา และสินค้ าสาเร็ จรู ป ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฯมีนโยบายการตังค่
้ าเผื่ อ การลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ โดย
พิจารณาจากปั จจัยหลายอย่าง ได้ แก่ ความสามารถและโอกาสในขายสินค้ าในอนาคต, ระยะเวลาจัดเก็บสินค้ าประกอบกับวงจรอายุ
ของสินค้ า, สินค้ าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็ นระยะเวลานาน เป็ นต้ น โดยจะมีการทบทวนรายการอย่างน้ อยทุกสามเดือน หรื อทุกไตรมาส
ซึง่ สินค้ าคงเหลือดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นสินค้ าที่ทาสารองไว้ สาหรับงานตามที่ลูกค้ าสั่ง เป็ นงานในกลุ่ม Cutting Tools ซึ่งสามารถนา
สินค้ าเหล่านี ้ไปปรับเปลี่ยน และ Modify เพื่อขายใหม่ได้ ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีคา่ เผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ 18.11 ล้ านบาท
เทียบกับปี ก่อน 11.68 ล้ านบาท
(4) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ สิ ้นปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 546.06 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 482.95 ณ สิ ้นปี 2558 โดย
มี ส าเหตุห ลัก เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ มี การซือ้ เครื่ อ งจัก รเพื่ อ เพิ่ มก าลัง การผลิ ตระหว่างปี โดยมี ทงั ้ เครื่ อ งเจี ย รคาร์ ไ บด์ เครื่ อ งเจี ย ร
PCD/CBN เครื่ องตัด PCD และเครื่ องจักรสาหรับผลิตสินค้ าประเภท High-end เพื่อรองรับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ า
(5) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ ้นปี 2559 คือ ส่วนแบ่งการตลาดและความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าจากการควบรวมกิจการของ FDM
และการลงทุนในบริ ษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย มีมลู ค่าเท่ากับ 51.13 ล้ านบาท ลดลงจาก 59.00 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558
เนื่องจากมีการตัดจาหน่ายระหว่างปี โดยการซื ้อกิจการดังกล่าวจะทาให้ กลุ่มบริ ษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องตัด
เฉือนโลหะเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของในประเทศ และจากการขยายตลาดไปยังฐานลูกค้ าในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย นอกจากนันยั
้ ง ทา
ให้ กลุ่มบริ ษัทสามารถจาหน่ายสินค้ าบางชนิดได้ ในราคาสูงขึ ้นเนื่องจากเป็ นการจาหน่ายไปยังผู้รับซื ้อโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน อีก
ทังยั
้ งทาให้ บริ ษัทฯได้ บคุ คลากรทางการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถเข้ ามาร่ วมบริ หารงาน
หนี้สิน
หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในรู ปของหนี ้สินหมุนเวียน โดย ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน มูลค่าเท่ากับ 235.67
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 224.93 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 ในขณะที่หนี ้สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 34.10 ล้ านบาท เป็ น 17.65 ล้ านบาท ทา
ให้ โดยรวมบริ ษัทมีหนี ้สินลดลงจาก 259.04 ล้ านบาท เป็ น 253.32 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เป็ นผลหลักเนื่อ งจากในปี ที่ผ่านมามีจ่ายชาระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 29.29 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เท่ากับ 918.63 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 676.35 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 เป็ น
ผลจากกาไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่จานวน 117.89 ล้ านบาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ของบริ ษัท ได้ มีมติ
อนุมตั ใิ ห้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 39,196,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 39,196,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
โดยเสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด เพื่ อ น าเงิ น ทุน ไปใช้ ในการขยายก าลัง การผลิ ต ท าให้ บ ริ ษั ท มี ทุน ช าระแล้ วเพิ่ ม ขึ น้ จาก
260,804,340 บาท เป็ น 300,000,340 บาท และส่วนเกินทุนเพิ่มขึ ้นจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจาก 94.63 ล้ านบาท เป็ น 214.95 ล้ าน
บาท
สภาพคล่ อง
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงานปี 2559 จานวน 170.19 ล้ านบาท โดยมาจากกาไรสุทธิเป็ น
หลัก มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 109.08 ล้ านบาทจากการจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวรเป็ นหลัก และมีกระแสเงินสดได้ มา
จากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 73.16 ล้ านบาท จากเงิ นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลัก โดย ณ วันสิน้ ปี 2559 บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 264.93 ล้ านบาท เทียบกับ 130.65 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 โดยมีอตั ราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ ้นจาก 0.69 เท่า เป็ น 0.74 ในขณะที่อตั ราส่วนสภาพคล่องโดยรวมเพิ่มขึ ้นจาก 2.12 เท่า เป็ น 2.87 เท่า
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บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยปี 2559 อยู่ที่ 94 ลดลงจากปี ก่อน 96 วัน และมีระยะเวลาชาระหนี ้ 57 วัน
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 54 วัน ทาให้ วงจรเงินสดใกล้ เคียงจากเดิม 162 วัน อยู่ที่ 161 วัน
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 14.78 เทียบกับปี ก่อนร้ อยละ 9.66 โดยมีอตั ราการ
จ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 42.37 ของกาไรสุทธิ เทียบกับปี ก่อนร้ อยละ 41.26 คิดเป็ นเงินปั นผล 0.175 บาทต่อหุ้นในปี 2559 และ 0.10 บาท
ต่อหุ้นในปี 2558 และมีอตั รากาไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.4476 บาท เทียบกับปี ก่อน 0.2424 บาท โดยรวมบริ ษัทฯมีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อนเนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจาก 63.20 ล้ านบาท เป็ น 117.89 ล้ านบาท เป็ นผลจากรายได้ เพิ่มขึ ้น จากการขยายกาลัง
การผลิตเพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ าจากกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ ้นส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที่มีการฟื น้ ตัวในช่วงครึ่งปี หลังที่ผ่านมา

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเงินที่สำคัญหลังจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติอนุมัติการจ่ายปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานปี 2559 เพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 33.00 ล้ านบาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยจะกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
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รำยงำนควำมร ับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปอย่างโปร่ งใส
ในการนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อทาหน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้ องของรายงาน
ทางการเงิน รวมทัง้ สอบทานระบบควบคุมภายใน โดยความเห็น ของคณะกรรมตรวจสอบเกี่ ยวกับ เรื่ อ งนี ป้ รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดในงบการเงินซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทอยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ ว่างบการเ งิน
ของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และปฏิบตั ิ
ถูกต้ องตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(พลโทปรี ชา วรรณรัตน์)
ประธานกรรมการ
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั มีสมาชิกประกอบด้ วย
1.
2.
3.

พลโทปรี ชา วรรณรัตน์
นายณรงค์ รัตนะ
นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านไม่มีส่วนได้ เสียในการเป็ นผู้ถือหุ้น
ผู้บริ หาร พนักงาน หรื อลูกค้ าจ้ างของบริ ษัททังสิ
้ ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ หน้ าที่สาคัญได้ แก่การ
สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทังการดู
้
แลให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ซึง่ สรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. ควำมถูกต้ องของงบกำรเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่สอบทานและให้ ความเห็นต่องบการเงิน ทังงบการเงิ
้
น
รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ ประชุมพิจารณา
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท เพื่อรับฟั งคาชี ้แจง ข้ อสังเกต และข้ อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเชื่อถือได้
2. ควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท รั บทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมทังพิ
้ จารณารายงานข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
3. กำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทยอย่างเพี ยงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการดูแลบริ ษัทให้ ดาเนินตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบ
ได้ เพื่อการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ มีความเท่าเทียมกัน
4. รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อ
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทกุ ๆไตรมาส และมีความเห็นว่ารายการที่ เกิดขึ ้นในปี 2559 ได้ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้ าทัว่ ไป มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
5. ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็ น
อิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ และนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี รับรองต่อไป

(พลโทปรี ชา วรรณรัตน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

เอกสำรแนบ 1
ข้อมูลของกรรมกำรบริษ ัทและผูบ
้ ริหำร
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

คณะกรรมกำรบริษ ัทและผูบ
้ ริหำร
(1) พลโทปรีชา วรรณรัตน์
ดำรงตำแหน่ ง

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ - ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตการทหาร โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
ประวัตกิ ำรอบรม
อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบกำรณ์ ทำงำน 2555 – 2557
กรรมการตรวจสอบ และ
บมจ. ไออาร์ พีซี
(5 ปี ย้ อนหลัง)
กรรมการอิสระ
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหา และ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
พิจารณาค่าตอบแทน
2551 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษัท และ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2549 – ปั จจุบนั
ประธานบริ หาร
โรงแรมอัยยะปุระ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
(2) นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ดำรงตำแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ - รัฐศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัตกิ ำรอบรม
- Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- การบริ หารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้ า
- ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาปั นพระปกเกล้ า
- TLCA Executive Development Program สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ประสบกำรณ์ ทำงำน 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณา
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
(5 ปี ย้ อนหลัง)
ค่าตอบแทน
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ด้ านภาษีอากร
2553 – 2558
กรรมการภาษี
สภาหอการค้ าไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2551 – ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายภาษี
2550 – ปั จจุบนั
บมจ. ปตท. (ประกอบกิจการปิ โตรเลียม)
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บริษ ัท แฮลเซีย

(3) นายณรงค์ รั ตนะ
ดำรงตำแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ - วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (Urban Transportation Planning) Villanova University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ำรอบรม
อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบกำรณ์ ทำงำน 2552 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที
(5 ปี ย้ อนหลัง)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2551 – ปั จจุบนั
อ.ที่ปรึกษา
2551 – ปั จจุบนั
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
กรรมการ
2547 - ปั จจุบนั
บจ. ไฮควอลิตี ้ ซีเมน
กรรมการ
2547 – ปั จจุบนั
สถาบันไทย-เยอรมัน
ที่ปรึกษา
2547 – ปั จจุบนั
บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์
(4) นายพีท ริมชลา
ดำรงตำแหน่ ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม
ประสบกำรณ์ ทำงำน
(5 ปี ย้ อนหลัง)

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จดั การ
คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่ องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้ านการเงินสาหรับผู้บริ หาร จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
PT HTECH Indonesia
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณา
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
ค่าตอบแทน
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Atek Precision Tools Inc.
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Halcyon Technology (Philippines) Inc.
2553 – 2555
กรรมการ
บจ. แฮลเทค
2545 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

(5) นายนรวีร ช้ างหลา
ดำรงตำแหน่ ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม

ประสบกำรณ์ ทำงำน
(5 ปี ย้ อนหลัง)

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้ านการเงินสาหรับผู้บริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับเลขานุการบริ ษัทไทย
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี
2553- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ และเลขานุการบริ ษัท บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่

(6) นายโสรั จ สุธนฐาน
ดำรงตำแหน่ ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม
ประสบกำรณ์ ทำงำน
(5 ปี ย้ อนหลัง)

กรรมการ
- Master of Information Systems, New Jersey Institute of Technology
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้ านการเงินสาหรับผู้บริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Atek Precision Tools Inc.
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Halcyon Technology (Philippines) Inc.
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล

(7) นางสาวศศิพิมล วสุวัต
ดำรงตำแหน่ ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ ทำงำน
(5 ปี ย้ อนหลัง)

รองกรรมการผู้จดั การ / ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
2554 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
การเงินและรักษาการผู้จดั การ
ฝ่ ายการเงิน
2553 – 2554
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2551 – 2553
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2551 – ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
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บริษ ัท แฮลเซีย

เอกสำรแนบ 2
ื่ ของกรรมกำรบริษ ัทย่อย
รำยชอ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ื่ ของกรรมกำรบริษ ัทย่อย
รำยชอ
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด
บริ ษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จากัด มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายพีท ริ มชลา
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
2. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ
3. นายนรวีร ช้ างหลา
กรรมการ

บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จากัด มีกรรมการทังหมด
้
5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายสุวรรณ อร่ ามวัฒนพงศ์
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
2. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒนพงศ์
กรรมการ
3. นายพีท ริ มชลา
กรรมการ
4. นายชัว เช็ง ควน
กรรมการ
5. นายนรวีร ช้ างหลา
กรรมการ

บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริ ษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด มีกรรมการทังหมด
้
5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายกฤษณ วัฒนศิริ
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
2. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒนพงศ์
กรรมการ
3. นายสุวรรณ อร่ ามวัฒนพงศ์
กรรมการ
4. นายพีท ริ มชลา
กรรมการ
5. นายคริ สต์ ริ มชลา
กรรมการ

Halcyon Technology (Philippines) Inc.
บริ ษัท Halcyon Technology (Philippines) Inc. มีกรรมการทังหมด
้
5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายพีท ริ มชลา
ประธานกรรมการ
2. Mr. Hamilcar Azarias
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
3. นายชัว เช็ง ควน
กรรมการ
4. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒนพงศ์
กรรมการ
5. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการ

ATEK Precision Tools Inc.
บริ ษัท ATEK Precision Tools Inc. มีกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายพีท ริ มชลา
ประธานกรรมการ
2. Mr. Hamilcar Azarias
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
3. นายชัว เช็ง ควน
กรรมการ
4. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการ
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Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
บริ ษัท Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Tian Shan Hsiang
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
2. นายพีท ริ มชลา
กรรมการ
3. นายชัว เช็ง ควน
กรรมการ

Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
บริ ษัท Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Chen Wai Leong
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
2. นายชัว เช็ง ควน
กรรมการ
3. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒนพงศ์
กรรมการ

Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
บริ ษัท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. มีกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Tran Huu Quang
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
2. นายพีท ริ มชลา
กรรมการ
3. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒนพงศ์
กรรมการ

PT HTECH Tools Indonesia
บริ ษัท PT HTECH Tools Indonesia มีกรรมการทังหมด
้
5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Alvin Ahthur
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
2. Mr. Tay Beng Hian
กรรมการ
3. นายพีท ริ มชลา
กรรมการ
4. นายชัว เช็ง ควน
กรรมการ
5. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ ามวัฒนพงศ์
กรรมการ
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เอกสำรแนบ 3
งบกำรเงินประจำปี 2559
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ข้อมูลเกีย
่ วก ับงบกำรเงิน
งบการเงินงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบโดยนางจินตนา เตชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
5131 บริ ษัท สานักงานสอบบัญ ชี ซี แอนด์ เอ จากัด ซึ่งได้ แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยสาหรั บรอบปี บัญชี 2559 มีรายละเอียดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศไทย
- บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
- บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี
ค่าสอบทานงบ BOI
- บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
- บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
ค่ายานพาหนะในการเดินทาง
- บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
- บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
- บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี
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1,080,000
600,000
370,000
40,000
40,000
63,200
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ของบริ ษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.halcyon.co.th

An English version of the Company’s Annual Report can be downloaded from
the Company’s website www.halcyon.co.th

