่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

สำรบ ัญ
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

1

-

วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ

5

-

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท

6

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป

7

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8

-

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

9

-

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

10

-

การตลาดและการแข่งขัน

14

-

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

18

-

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

21

ปัจจัยความเสี่ยง

22

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

24

-

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

24

-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

24

โครงสร้างการจัดการ

25

-

โครงสร้างองค์กรของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน)

25

-

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ

26

การกากับดูแลกิจการ

33

-

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

33

-

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง

38

-

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

39

-

การกากับดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน

40

-

การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

40

ความรับผิดชอบต่อสังคม

41

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

45

รายการระหว่างกัน

46

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

47

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

52

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

58

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

59

เอกสารแนบ 1: ข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริหาร

60

เอกสารแนบ 2: รายชื่อของกรรมการบริษัทย่อย

66

เอกสารแนบ 3: งบการเงิน

69

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้อมูลทวไปของบริ
่ั
ษ ัทและบริษ ัทย่อย
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิต รับจ้างผลิต และจาหน่ายเครื่องมือ ตัด
เฉื อ นโลหะที่ทามาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD และ Monocrystalline Diamond หรือ MCD), PCBN
(Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และคาร์ไบด์ (Carbide) สาหรับใช้ในการผลิตชิน้ งานที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อรองรับลูกค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD) อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนเครื่องบิน และ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั รับจ้างผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์และชิน้ ส่วนโลหะต่างๆ ตามความ
ต้องการของลูกค้า โดยปั จจุบนั มีโรงงานผลิตในประเทศไทย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศสหรัฐอเมริกา และมี
บริษั ท ย่ อ ยที่ เ ป็ น ตัว แทนจ าหน่ า ยใน 7 ประเทศทั่ว โลก ได้แ ก่ ไทย, ฟิ ลิ ป ปิ น ส์, สิ ง คโปร์, มาเลเซี ย , เวี ย ดนาม, อิ น โดนี เ ซี ย และ
สหรัฐอเมริกา ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และบริษัทย่อย มีดงั ต่อไปนี ้

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

0107551000096

ประเภทธุรกิจ

ผลิต รับจ้างผลิต และจาหน่ายเครื่องมือตัดที่ทามาจากเพชรสังเคราะห์ (PCD และ MCD), PCBN และ
คาร์ไบด์ (Customized PCD/MCD/PCBN/Carbide Cutting Tools) สาหรับใช้ในงานผลิตชิน้ งานที่มี
ความเที่ยงตรงสูง เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ อุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ

ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่

41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์

02 906 3242-50

เว็บไซต์

www.halcyon.co.th

ทุนจดทะเบียน

300,000,340 บาท (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 300,000,340 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 300,000,340 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)

นำยทะเบียน

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009 9999

ผู้สอบบัญชี

นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4687
บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 678 0750-4 โทรสาร 02 678 0661

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวเภธรา ริมชลา
โทรศัพท์ 02 906 3242-50 ต่อ 1201
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่

ทุนจดทะเบียน

บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จากัด
ผลิต รับจ้างผลิต และจาหน่าย อุปกรณ์และชิน้ ส่วนโลหะต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ด้าม
ยึดจับเครื่องมือตัด (Cutting Tool Holders), อุปกรณ์จับยึดชิน้ งาน (Jigs & Fixtures) และ ชิน้ ส่วนที่มี
ความเที่ยงตรงสูงต่างๆ (High Precision Parts)
41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 02 906 3242-50
50,000,000 บาท (ทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)
บริษัท เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี จากัด
จัดจาหน่ายเครื่องมือ ตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized
PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD
และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศไทย
888/3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02 347 6255 / โทรสาร 02 347 6256
10,000,000 บาท (ทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้น สามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท)
บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
จัดจาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized
PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD
และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในจังหวัดระยองและ
จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก
303/14 หมู่ท่ี 3 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
038-350-723
2,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 2,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 20,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)
Halcyon Technology (Philippines) Inc.
ผลิ ต และจ าหน่ า ยเครื่ อ งมื อ ตัด โลหะ (Cutting Tools) ที่ เ ป็ น PCD, PCBN, Carbide รวมถึง Jigs &
Fixtures และชิน้ ส่วนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อจาหน่ายในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Orient Goldcrest Building 6, Unit 1, Lot 3281-J, Phase 6, Laguna Technopark, Biñan, Laguna,
Philippines
โทรศัพท์ +63 (49) 502 2295 / โทรสาร +63 (49) 502 2296
145,000,000 เปโซ (ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ว 58,000,000 เปโซ แบ่ ง เป็ นหุ้น สามั ญ 58,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1,000 เปโซ)
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้งสำนักงำน

ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้งสำนักงำน

ทีต่ ั้งโรงงำน
ทุนจดทะเบียน

ATEK Precision Tools Inc.
จัด จ าหน่ า ยเครื่ อ งมื อ ตัด โลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไ บด์ (Standard Carbide Cutting Tools) ใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
CJRS Parkview Bldg., Level 2 Rodeo Drive Laguna Bel-Air 2, Santa Rosa, Laguna, Philippines
โทรศัพท์/โทรสาร +63 (49) 544 0520
10,000,000 เปโซ (ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว 10,000,000 เปโซ แบ่ ง เป็ นหุ้น สามั ญ 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1,000 เปโซ)
Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
จัดจาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized
PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD
และ PCBN (Standard Carbide , Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศสิงคโปร์
114 Lavender Street, #05-84, CT Hub 2, Singapore 338729
โทรศัพท์ +65 6841 3900 / โทรสาร +65 6841 3906
825,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 825,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
825,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์)
Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
จัดจาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized
PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ 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
โทรศัพท์ +60 36263 0313 / โทรสาร +60 36263 4550
5,000,000 ริงกิตมาเลเซีย (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 2,021,250 ริงกิตมาเลเซีย แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
2,021,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย)
Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
ผลิตและจาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์
(Customized PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์
ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ใน
เวียดนาม
Floor 6, Smart Building, 793/49/1 Tran Xuan Soan Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi
Minh City, Vietnam
โทรศัพท์/โทรสาร +84 (8) 3771 6497
Hamlet No. 4, Quang Minh Ward, Me Linh District, Hanoi, Vietnam
โทรศัพท์ +84 (24) 3200 8520 / โทรสาร +84 (24) 3200 8521
28,991,284,300 ดงเวียดนาม (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 28,991,284,300 ดงเวียดนาม)
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้งสำนักงำน

ทีต่ ั้งสำนักงำนขำย

ทุนจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน

PT HTECH Tools Indonesia
จัดจาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized
PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD
และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศอินโดนีเซีย
Mitra Sunter Boulevard Blok B No.18, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara, Indonesia
14350
โทรศัพท์ +62 (21) 6530 6109 / โทรสาร +62 (21) 650 9220
Kawasan Industri Delta Silicon Valley
5 Jl. Kenari Timur Blok G1A No. 29, Cicau, Cikarang Pusat – Bekasi 17530
โทรศัพท์ +62 (21) 2909 3141-2 / โทรสาร +62 (21) 2909 3143
1,200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐ)
Master Carbide Tools Company d/b/a Mastertech Diamond Products Company
ผลิต และ จัดจาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทาจากเพชรสังเคราะห์และ PCBN
(Special PCD and PCBN Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์
เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศใกล้เคียง
55 Florence Avenue, Painesville, Ohio, USA 44077
โทรศัพท์ +1 (888) 226 5550, +1 (440) 352 1112 / โทรสาร +1 (440) 352 1113
30,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 30,000 ดอลล่าร์สหรัฐ)
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทมีวสิ ยั ทัศน์ในการเป็ นผูน้ าตลาดเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
การขยายเครือข่ายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเครื่องมือตัดเฉือนโลหะประเภท Customized PCD, PCBN และ
Carbide Cutting Tools และอุปกรณ์ท่ีมีความเที่ยงตรงสูง (High-Precision Parts) ทัง้ นี ้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยเน้น
การบริการที่ครบวงจรให้กบั ลูกค้า ตัง้ แต่ขนั้ ตอนออกแบบเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ความแม่นยาสูง การทางานอย่าง
ใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดการจากใช้งานด้วยความรวดเร็ว และช่วยพัฒนาขัน้ ตอนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กบั ลูกค้า
อีกด้วย โดยบริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
- วิจยั พัฒนา และผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของตลาดในทุกอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการ
เครื่องมือในการตัดเฉือนโลหะทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับคุณภาพชิน้ งานที่มีความแม่นยาและถูกต้อง
- เพิ่มรายได้ของบริษัทให้เติ บโตทุกๆ ปี โดยการขยายฐานลูกค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศสาหรับธุรกิจหลักของ
บริษัท รวมถึงมองหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยให้รายได้ของบริษัทเติบโตได้ในอนาคต
- เพิ่มสัดส่วนทางการตลาด สาหรับผลิตภัณฑ์ Customized PCD, CBN และ Carbide Cutting Tools ในอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ และเครื่องบิน, ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครื่องมือแพทย์, ผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล, และอื่นๆ
- ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุ งกระบวนการผลิตจากระบบ Manual เป็ นระบบ
กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัตติ ามลาดับ
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมบุคลากรรุ ่นใหม่ท่ีมีความรู ้ ความสามารถ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการผลิต
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
หลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และนาหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เป็ นครัง้ แรกเมื่อปี 2552 และย้ายมาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2560 นัน้ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจทัง้
ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปั จจุบนั มีบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท และบริษัทย่ อยในต่างประเทศอีก 7 บริษัท ใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทมีนโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษัทใน
กลุ่มจากประเภทธุรกิจ ตามประเภทสินค้าที่ผลิต และ/หรือ จัดจาหน่าย และแบ่งตามภูมิภาค เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าในหลาย
ประเทศ จึงจัดตัง้ บริษัทย่อยเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้า และให้บริการให้กบั ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยมีโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่ม
บริษัท ดังแผนภาพต่อไปนี ้
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 300,000,340 บาท

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจในต่ำงประเทศ

100%

65%

บจ. แฮลเซีย่ น เมทอล
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
50 ล้านบาท
นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ (30%)
นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ามวัฒนพงศ์ (10%)

60% บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
10 ล้านบาท

Halcyon Technology (Philippines) Inc.
ทุนจดทะเบียน 145 ล้านเปโซ
(ชาระแล้ว 58 ล้านเปโซ)
Atek Precision Tools Inc.
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
10 ล้านเปโซ

70% Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
825,000 ดอลล่าร์สงิ คโปร์

30%
70%

35%

100%

40%

นายกฤษณะ วัฒนศิริ (30%)

Mr. Hamilcar Azarias (11%)
Mr. Tok Chee Chuan (24%)

Ms. Ng Yuk Chin (20%)
Mr. Tiah Shan Hsiang (8%)
Mr. Ang Eng Kwang (2%)
30%

Mr. Chen Wai Leong (40%)

บจ. แฮลเซีย่ น ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
2 ล้านบาท

60%

85%

Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 มาเลเซียริงกิต
(ชาระแล้ว 2,021,250 มาเลเซียริงกิต)

Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
28,991,284,300 ดงเวียดนาม

40%
Mr. Tran Huu Quang (7%)
นายวันชัย อัครโภคธนากุล (5%)
Mr. Vuong Duy Hoa (3%)
15%

Mr. Alvin Arthur (30%)
70%

PT HTECH Tools Indonesia
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
1.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ชาระแล้ว 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
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30%

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
หน่วย: บำท
รำยกำร
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผู้ถือหุน้ บริษัทใหญ่
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้รวม
กำไรขัน้ ต้น
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุน้ บริษัทใหญ่

2563
1,719,509,014
463,730,124
1,103,926,519
948,726,760
965,811,706
315,063,993
104,112,102
76,304,342
64,796,301

งบกำรเงินรวม
2562
1,614,415,024
412,310,747
1,069,947,311
962,178.049
965,811,706
296,554,063
95,375,325
64,538,268
51,030,017

2561
1,659,552,133
436,931,440
1,084,308,902
1,113,201,111
1,117,548,120
439,607,918
251,385,898
208,528,611
174,287,748

งบกำรเงินรวม
2562
30.82%
6.68%
5.28%
4.74%
25.79%
2.22
0.39

2561
39.49%
18.66%
15.60%
16.83%
40.28%
2.47
0.40

งบกำรเงินรวม
2562
300,000,340
0.1701
3.56
0.08
47.03%

2561
300,000,340
0.5810
3.49
0.24
37.87%

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
รำยกำร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรสำหรับปี
อัตรำกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุน้
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2563
33.21%
7.96%
6.76%
5.96%
27.55%
2.88
0.42

ข้อมูลเกี่ยวกับหุน้
รำยกำร
จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้ว (หุ้น)
กำไรต่อหุน้ (บำท)
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท)
เงินปั นผลต่อหุน้ * (บำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล

2563
300,000,340
0.2160
3.68
0.087
40.28%

* เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2561 จ่ายเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 และ 28 พ.ค. 2562
เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2562 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 และ 20 พ.ค. 2563
เงิน ปั น ผลส าหรับ ผลประกอบการปี 2563 จ่า ยเมื่อวัน ที่ 14 ก.ย. 2563 และที่ ป ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่
1/2564 มีมติอนุมตั ิจา่ ยเพิ่ม 0.052 บาทต่อหุน้ ในวันที่ 20 พ.ค. 2564
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ล ักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหำชน) หรือ “HTECH” เป็ นสานักงานใหญ่ของบริษัทในเครือ มีโรงงานผลิตตัง้ อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิต รับจ้างผลิตและจาหน่ายเครื่องมือที่ทามาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline
Diamond หรื อ PCD และ Monocrystalline Diamond หรื อ MCD), PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และ คาร์ไ บด์
(Carbide) สาหรับใช้ในการตัดเฉือนโลหะ เพื่อให้ได้ชนิ ้ งานที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึง่ เครื่องมือประเภท PCD, MCD, PCBN และคาร์ไบด์
จะมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานต่างกันตามวัสดุท่ีใช้ในการผลิต ทัง้ นี ้ บริษัทจะเน้นการผลิต PCD Cutting Tools เป็ นส่วน
ใหญ่เพราะมีคุณสมบัติเด่น คือ อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และประสิทธิภาพในการใช้งานดีกว่าเครื่องมือประเภท Carbide โดย
รองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD) ชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนเครื่องบิน ชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล หรือ
ชิน้ ส่วนโลหะอื่นๆ รวมไปถึงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนนาฬิกา เลนส์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เป็ นต้น
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด (“HM” ) เป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุน้ 100% โดย HTECH มีโรงงานผลิตตัง้ อยู่ท่เี ดียวกัน ประกอบ
ธุรกิจผลิต รับจ้างผลิตและจาหน่าย ด้ามยึดจับ เครื่องมือ ตัด (Cutting Tool Holders) อุปกรณ์จับยึดชิน้ งาน (Jigs & Fixtures) และ
ชิน้ ส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูงต่างๆ (High Precision Parts) ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนาไปใช้ในขบวนการผลิตชิน้ ส่ว นหรือ
ขบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนเครื่องบิน
ชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล หรือชิน้ ส่วนโลหะอื่นๆทั่วไป
ในปี 2553 บริ ษั ท ฯร่ ว มลงทุน จัด ตั้ง โรงงานผลิ ต เพิ่ ม อี ก 1 แห่ ง ที่ ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ภ ายใต้ช่ื อ Halcyon Technology
(Philippines) Inc. (“HP”) เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ที่เป็ น PCD, PCBN และ Carbide
รวมถึง Jigs & Fixtures และชิน้ ส่วนโลหะต่างๆ ซึง่ เป็ นสินค้าประเภทเดียวกันกับ HTECH และ HM เพื่อจาหน่ายให้กบั ลูกค้าในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ โดยมี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นลู กค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชิน้ ส่วนยานยนต์ หรือ ชิน้ ส่วน
เครื่องจักรกลอื่นๆ ทัง้ นี ้ HTECH จะเป็ นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support) และการศึกษาพัฒนาสินค้า
ใหม่ๆ (Research & Development) โดยได้มีการส่งบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตไปเพื่อฝึ กอบรมทักษะการผลิตให้กับพนักงานที่
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในปี 2555 บริษัทฯเข้าซือ้ หุน้ ในกิจการ บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จากัด (“FDM”) ซึ่งดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่าย
เครื่องมือตัดโลหะที่ทาจากเพชรสังเคราะห์ (PCD Cutting Tools) และเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ
PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ต ราสิ น ค้า ยี่ ห ้อ Kyocera เป็ น หลัก นอกจากนี ้ยังมี
สินค้ายี่หอ้ อื่นๆ ที่นามาจาหน่ายให้ลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ต่อมาในปี 2559 ได้มีการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มอีก
หนึ่งแห่ง คือ บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“HENG”) เพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษัทในจังหวัดระยอง และ
จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ และเล็งเห็นโอกาสในการเติบโต ขยายฐานลูกค้าและช่องทาง
การจัดจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้ โดยบริษัทย่อยทัง้ สองแห่งนี ้ มี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักในเป็ นอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนจักรยานยนต์
และชิน้ ส่วนรถยนต์ นอกจากนีย้ งั มีกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD) หรือ
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยลูกค้าทัง้ หมดจะเป็ นลูกค้าในประเทศไทย ไม่มีการจาหน่ายสินค้าส่งออกต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ระหว่างปี 2553-2556 บริษัทฯได้มีการร่วมลงทุนจัดตัง้ บริษัท ย่อยเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ใน
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่บริษัทฯ เองไม่สามารถ
เข้าถึงได้ โดยปั จจุบนั มีบริษัทย่อยที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศทัง้ หมด 5 บริษัท ได้แก่ 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”) ตัง้ อยู่ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, และอินโดนีเซีย
ตามลาดับ โดยบริษัทย่อยเหล่านีจ้ ะดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะเฉพาะที่ทาจากเพชร
สังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized PCD and Carbide Cutting Tools) ที่มีการสั่งซือ้ จาก HTECH และ HP และเครื่องมือตัดโลหะ
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มาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ตรา
สินค้ายี่หอ้ ต่างๆจากการนาเข้า ทัง้ นี ้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
ในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มดาเนินการขยายกาลังการผลิตครัง้ ใหญ่เพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ในกลุ่ม High-end โดยก่อสร้าง
อาคารโรงงานใหม่ (อาคาร HT2) ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่เดียวกัน ข้างโรงงานหลังเดิม และซือ้ เครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม นอกจากนีย้ ังได้จัดตัง้
โรงงานผลิตในประเทศเวียดนามเพิ่มอีกหนึ่งแห่งในเมืองฮานอยซึง่ เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์แหล่งใหญ่ของประเทศ
เนื่องจากประเทศเวียดนามยังไม่มีผผู้ ลิตรายได้ท่ีสามารถผลิต PCD Cutting Tools ได้ และตัง้ แต่จดั ตัง้ บริษัท HV เป็ นตัวแทนจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทขึน้ ในปี 2557 มียอดขายเติบโตขึน้ ตามลาดับ จึงเล็งเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจเครื่องมือตัดโลหะในประเทศ
เวี ย ดนาม โดยการมี โ รงงานผลิ ต ในประเทศจะช่ ว ยสร้า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้กับผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษั ท เมื่ อ เที ย บกับ การน าเข้า จาก
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ ยังสามารถช่วยลดต้น ทุน การผลิ ตของบริษัทฯ ได้ในส่วนของสินค้า Low-end เนื่ อ งจากแรงงานประเทศ
เวียดนามมีตน้ ทุนค่าแรงต่ากว่าในประเทศไทย
ล่าสุดในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Master Carbide Tools Company d/b/a Mastertech Diamond Products
Company (หรือ ชื่ อ ย่อ “MDP”) เพื่ อ ขยายช่อ งทางการตลาดในทวี ป อเมริก า ด้วยการซือ้ หุ้น จ านวน 80% จากผู้ก่อ ตัง้ เดิม ได้แ ก่
Mr. Thomas Frakes และ Mrs. Cynthia Frakes โดย MDP ดาเนินกิจการผลิตและจาหน่าย PCD และ PCBN Cutting Tools อยู่ในรัฐ
Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกลุ่มลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนส่วนยานยนต์ และชิน้ ส่วนเครื่องบิน อุตสาหกรรมนา้ มันและ
ก๊าซ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศใกล้เคียง ซึ่งบริษัทมีแผนขยายศักยภาพและกาลัง
การผลิตใน MDP ต่อไป
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทรายได้ และประเภทสินค้า ดังนี ้
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เครือ่ งมือตัดเฉือนโลหะที่มีลกั ษณะเฉพาะ1
เครือ่ งมือตัดเฉือนโลหะที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรฐาน2
อุปกรณ์และชิน้ ส่วนโลหะ3
รายได้อื่น4
รวม
หมายเหตุ:

ปี 2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ
591.03
52.89
457.48
40.94
64.69
5.79
4.35
0.39
1,117.55
100.00

ปี 2562
ล้ำนบำท
ร้อยละ
465.37
48.18
423.39
43.84
73.42
7.60
3.63
0.38
965.81
100.00

ปี 2563
ล้ำนบำท
ร้อยละ
543.41
56.57
348.52
36.34
56.80
5.92
10.25
1.07
958.97 100.00

รายได้จากบริษัทแม่, บริษัทย่อย HP+ATEK, HV และ MDP
รายได้จากบริษัทย่อย FDM, HS, HY, HI และ HENG
3
รายได้จากบริษัทย่อย HM
4
รายได้อื่น ๆ จากทัง้ กลุม่ บริษัท ประกอบด้วย กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน, กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
1
2
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริกำร
บริษัทฯ แบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ฯและบริษัทย่อยออกเป็ น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
เครื่องมือตัดเฉื อนโลหะที่มีลักษณะพิเศษ (Customized Cutting Tools), ธุรกิจผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนโลหะ (Metal Fabrication)
และธุรกิจจัดจาหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
1. ธุรกิจผลิตเครือ่ งมือตัดเฉือนโลหะทีม่ ีลักษณะพิเศษ (Customized Cutting Tools)
บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยในฟิ ลิปปิ นส์, เวียดนาม และ สหรัฐอเมริกา ดาเนินธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิต และจาหน่ายเครื่องมือ
และผลิตภัณฑ์ท่มี ีความแข็งและเที่ยงตรงสูง เพื่อตัดเฉือนโลหะให้ได้รูปร่างและขนาดตามชิน้ งานที่ ตอ้ งการ ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์เครื่องมือตัด
เฉื อ นโลหะ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามวัสดุข องคมตัด ได้แ ก่ เพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD), เพชร
สังเคราะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรือ MCD), Polycrystalline Carbon Boron Nitride หรือ PCBN และ คาร์ไบด์ โดย
มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
1.1 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะทีท่ ำมำจำกเพชรสังเครำะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD) ซึ่งมีความหนาแน่น
และความละเอียดมาก และมีความแข็งสูงทาให้สามารถทนต่อการสึกหรอได้มากที่สดุ PCD จึงมีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นคือ ระบายความร้อนได้ดี
และอายุงานใช้งานนานกว่าเครื่องมือประเภทคาร์ไบด์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนีใ้ ช้ในการตัดเฉือนชิน้ งานเพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพ ขนาด และความ
เที่ยงตรงสูงตามความต้องการของลูกค้า ผิวของชิน้ งานเกิดความเงางาม และใช้แรงในการตัดเฉือนน้อย โดยเหมาะสาหรับใช้ตดั โลหะที่
ไม่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก เช่น อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง และวัสดุประเภทอื่นๆ เช่น แกรไฟต์, โพลิเมอร์ใยเสริมคาร์บอน,
พลาสติก หรือไม้ เป็ นต้น ซึ่งจะใช้งานมากในอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการความเที่ยงตรงสูง เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
หรือชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนเครื่องบิน อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รวมไปถึง
นาฬิกาข้อมือและเครื่องประดับ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีป้ ระกอบด้วย PCD Insert, PCD Boring Tools, PCD Endmill, PCD Drill, PCD Reamer, PCD Brazed
Tools และ PCD Hollow Tools โดยบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนี อ้ ย่างต่อเนื่อง ได้แก่ PCD Chipbreaker ซึ่งดัดแปลง
มาจากรู ปแบบ PCD Cutting Tools แบบเดิม ช่วยลดปัญหาเศษยาวและพันกัน เพื่อให้สามารถเดินงานได้ยาวขึน้ และได้พืน้ ผิวงานที่ดี
ขึน้ ไร้รอยขีดข่วนจากเศษ รวมถึงสามารถเพิ่มความเร็วในการป้อนงานได้มากขึน้ ด้วย, PCD Monoblock ซึ่งช่วยลดขัน้ ตอนการทางาน
โดยรวมหลายๆ process เข้าไปไว้ในเครื่องมือชิน้ เดียว จึงมีความแม่นยามากขึน้ และทาให้ป ระหยัดเวลาและต้นทุนให้กบั ลูกค้า, PCD
Facemill with Replaceable Inserts ซึ่งสามารถเปลี่ยนเม็ดมีด และปรับความสูงของคมตัดได้ ทาให้ประหยัดต้นทุน และสามารถกัด
งานผิวหยาบและละเอียดได้ในขัน้ ตอนเดียว

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

บริษัทยังมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ประเภท High-end อย่างต่อเนื่องเช่นกัน จากเดิมที่เคยผลิต Veined PCD Tools (VTec) ซึ่งเป็ นเครื่องมือตัดที่มีคมตัดเป็ น PCD แบบเลือ้ ย และ Solid-Headed PCD Tools (S-Tec) ซึ่งมีปลายคมตัดเป็ น PCD ก้อนตัน
ซึ่งทัง้ สองอย่างมีตน้ ทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากมีขบวนการผลิตที่ซบั ซ้อน รวมทัง้ วัตถุดิบมีขนาดจากัด ทาให้มีความยืดหยุ่นด้านการ
ออกแบบน้อย จึงได้พฒ
ั นารุ ่น Helix PCD Tools หรือ H-Tec ซึ่งประหยัดเวลาในการผลิต ลดต้นทุนผลิต และมีประสิทธิภาพในการตัด
เฉือนดีกว่าเดิม เมื่อเทียบกับเครื่องมือตัดที่ทาจาก PCD แบบทั่วไป นอกจากนีย้ งั มีอายุการใช้งานนานกว่า และได้ผิวที่สวยกว่าเดิมด้วย
นอกจากนี ้ ล่ า สุด ได้พัฒ นาสิ น ค้า รุ ่น High-Helix PCD End Mill หรื อ Z-Tec เป็ น การต่อ ยอดจากสิน ค้า ประเภท H-Tec ซึ่ง ถื อ เป็ น
นวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ท่ีบริษัทค้นคว้าและพัฒนาขึน้ มาเอง สินค้า Z-Tec จะมีความยืดหยุ่นทางด้านรู ปทรง และดีไซน์สูงกว่าเดิม
มาก เนื่องจากสามารถทามุมได้เยอะกว่า และมีความยาวคมตัดมากกว่าสินค้าแบบเดิมที่มีอยู่มาก ทาให้ตดั ชิน้ งานได้ พืน้ ผิวที่สวยกว่า
และลดแรงที่เกิดขึน้ บนคมตัดได้ดี ส่งผลให้สินค้า Z-Tec มีสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเครื่องมือตัดแบบเดิมๆ นอกจากนีย้ งั
สามารถป้อนงานได้เร็วขึน้ ทาให้ลดเวลาการทางานโดยรวมได้อีกด้วย ด้วยความยืดหยุ่นของรู ปทรงและดีไซน์ของสินค้า Z-Tec นี ้ ทาให้
ได้รบั ความสนใจจากลูกค้าที่ตอ้ งการผลิตงานที่มีคณ
ุ ภาพดีขนึ ้ และลดต้นทุนทางตรงและทางอ้อมเป็ นอย่างมาก โดยสินค้า Z-Tec ของ
บริษัทได้มีการยื่นคาขอจดอนุสิทธิบตั รในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการยื่นคาขอในต่างประเทศอีก 5 ประเทศ

Veined PCD Tools
(V-Tec)

Solid-Headed PCD Tools
(S-Tec)

Helix PCD Tools
(H-Tec)

High-Helix PCD End Mill
(Z-Tec)

1.2 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะชนิดแข็งพิเศษที่ทำมำจำก Polycrystalline Carbon Boron Nitride หรือ PCBN/CBN
ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติทนต่อความร้อนและการสึกหรอสูง เหมาะสาหรับตัดเหล็ก เหล็กหล่อ หรือวัสดุอ่ืนๆที่มี ความแข็งสูง (มากกว่า 50 HRc)
โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีจ้ ะประกอบด้วยสิ นค้าหลักคือ PCBN Insert และ PCBN Boring Tools ซึ่งจะใช้งานมากในอุตสาหกรรมผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ หรือผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ

PCBN Inserts

PCBN Boring Bar
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1.3 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมำจำกเพชรสังเครำะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรือ MCD) เป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายเพิ่มขึน้ เนื่องจาก MCD เป็ นเพชรสังเคราะห์ชนิดที่มี ความแข็งที่สุด และมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับเพชรธรรมชาติมากที่สุด เหมาะสาหรับใช้ในการตัดเฉือนชิน้ งานที่ตอ้ งการพืน้ ผิวที่มีความละเอียด และความเงา
สูงเป็ นพิเศษ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีป้ ระกอบด้วย MCD Insert, MCD Boring Bar และ MCD Endmill เหมาะสาหรับใช้ตดั โลหะที่ไม่มี
ส่วนผสมของธาตุเหล็ก หรือวัสดุอ่ืน เช่น อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง, กระจก เป็ นต้น โดยสามารถนาไปใช้ในการผลิตเลนส์กล้อง
ถ่ายรู ป ชิน้ ส่วนนาฬิกา เครื่องประดับ และชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ

MCD Inserts

MCD Boring Bars

1.4 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะทำมำจำกคำร์ไบด์ เป็ นการผลิตตามคาสั่งของลูกค้า แตกต่างกับเครื่องมือตัดโลหะคาร์ไบด์
มาตรฐานทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากสามารถควบคุมรู ปแบบ ขนาด และความเที่ยงตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่ ม นี ้ป ระกอบด้ว ย Carbide Insert, Carbide Boring Tool, Carbide Drill, Carbide Endmill, Carbide Reamer และ Carbide
Hollow Tools สามารถใช้ได้ท่วั ไปในทุกอุตสาหกรรม

Customized Carbide Cutting Tools

2. ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ และชิ้นส่วนโลหะ (Tooling & Metal Fabrication)
บริษัทย่อย (HM) รับจ้างผลิตชิน้ งานโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้จาแนกผลิตภัณฑ์
เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
2.1 อุ ป กรณ์ยึดจับ เครื่อ งมือ ตัด (Cutting Tool Holders): อุปกรณ์ในการยึดจับเครื่องมือตัดต่างๆเหล่านีจ้ ะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน และช่วยให้การทางานของลูกค้าเป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยอุปกรณ์ยึดจับเครื่องมือตัดที่บริษัท
ผลิตจะมีทงั้ ด้ามจับสาหรับยึดจับเม็ดมี ด (Insert) และ Boring Bar ที่ผลิตจากวัสดุคาร์ไบด์ หรือเหล็กเกรดพิเศษ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้
สามารถนาไปใช้งานได้กบั อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วไป และยังสามารถใช้งานได้กบั ผลิตภัณฑ์ของบริษั ทฯ ประเภท PCD Inserts, PCBN
Inserts, MCD Inserts เป็ นต้น ทัง้ นี ้ อุปกรณ์ยึดจับเครื่องมือตัดแต่ละแบบจะเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป โดยบริษัทมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญช่วยออกแบบให้ตรงกับการใช้งานของลูกค้า และมีป ระสิทธิภาพ
มากที่สดุ
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2.2 อุ ป กรณ์จับ ยึดชิ้นงำน (Jigs & Fixtures): แม่แ บบและอุปกรณ์จับยึดชิน้ งาน (Jigs & Fixtures) ใช้สาหรับจับยึด
ชิน้ งานให้ตรงตาแหน่งเพื่อช่วยความกระบวนการผลิตมีความแม่นยา และมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งานเหล่านี ้ ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนต่างๆ เช่น ชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์ ชิน้ ส่วนยานยนต์ และชิน้ ส่วนเครื่องจักรกลอื่นๆ ทัง้ นีอ้ ปุ กรณ์จบั ยึดชิน้ งาน
ที่ได้รบั การออกแบบมาอย่างดี และมีการผลิตที่มีคุณภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพในการทางานของลูกค้าโดยจะช่วยลดเวลาใน
กระบวนการผลิต ช่วยให้ลูกค้าควบคุมคุณภาพของชิน้ งานที่ผลิตได้ดีขนึ ้ และยัง ช่วยลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิตอีกด้วย
เนื่ อ งจากอุป กรณ์จับ ยึด ชิ น้ งาน ที่ มี คุณ ภาพจะมี ค วามแม่ น ย าในการจับ ยึด มากกว่ า การจับ ยึด แบบปกติม าก ท าชิ น้ งานที่ ผ่ า น
กระบวนการผลิตมีมาตรฐานเดียวกัน ทางบริษัทมีความชานาญในการออกแบบและผลิต อุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งานเพื่อให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของลูกค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันไป

2.3 ชิน้ ส่วนทีม่ ีควำมเที่ยงตรงต่ำงๆ (High Precision Parts): นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น HM ยังรับออกแบบและผลิต
สินค้าที่เป็ นชิน้ ส่วนโลหะประเภทอื่นๆที่มีการควบคุมขนาดทางวิศวกรรมสูง และต้องการความแม่นยาสูง เช่น ชิน้ ส่วนเครื่องมือ หรือ
ชิน้ ส่วนอะไหล่เครื่องจักร เพื่ อ ทดแทนชิน้ เก่าที่มีการชารุ ดเสี ยหาย หรือ ชิน้ ส่วนของเครื่อ งจักรที่มีการประกอบใหม่ รวมถึงชิน้ ส่วน
โครงสร้างเครื่องจักรเป็ นต้น รวมถึงบริษัทยังรับผลิตและออกแบบอุปกรณ์เสริมในการผลิตชิน้ ส่วนของลูกค้า เช่น อุปกรณ์ล็อคชิน้ งาน
กลึง (Toggle) อุปกรณ์จบั ชิน้ งานกลึง (Diaphragm Chuck) เฟื องสาหรับงานเจียร (Gear Carrier) แท่นสาหรับเครื่องมือวัด (Indicator
Stand) เป็ นต้น โดยบริษัทมีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตชิน้ งานมานานกว่า 20 ปี และได้รบั สั่งผลิตชิน้ งานให้ลูกค้าตัง้ แต่
จานวนน้อยๆ ไปจนถึงการสั่งซือ้ ในปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่ อง (Mass Production) นอกจากนี ้ บริษัทยังได้รบั ผลิตชิน้ ส่วนเครื่องมือ
ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครื่องบิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีการควบคุมการผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO
13485 ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลสาหรับควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ทัง้ นี ้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ขอ้ เข่าขาเทียมของบริษัท ที่
ออกแบบ และวิจัยร่วมกับศูนย์สิรินทรเพื่ อการฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็ นต้น

Diaphragm Chuck

High Precision Parts

Gear Carrier

Surgical Knife
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3. ธุรกิจจัดจาหน่ายเครือ่ งมือตัดโลหะ (Trading for Cutting Tools)
บริษัทย่อยทัง้ ในและต่างประเทศ ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดโลหะที่มีลกั ษณะพิเศษที่ทา
จากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized Cutting Tools) (รายละเอียดในประเภทธุรกิจข้อ 1.) ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม นอกจากนัน้ ยังเป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN
(Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ตราสินค้าชัน้ นาของโลกต่างๆ โดยมีบริษัทย่อยที่เป็ นตัวแทน
จาหน่ายในประเทศต่างๆ ทัง้ ใน ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้าและ
ให้มีสินค้าครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

ภาพตัวอย่างสินค้าเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์

กำรตลำดและกำรแข่งขัน
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือบริษัทที่เป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ โดยมี กลุ่มอุตสาหกรรม
หลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นผูผ้ ลิตและรับจ้างผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive หรือ
HDD) และกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์ นอกจากนีย้ งั มีลกู ค้ารายย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนเครื่องบิน ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนกล้องถ่ายรู ป/นาฬิกา/เครื่องประดับ รวมไปถึงผูผ้ ลิตแม่พิมพ์โลหะ หรือชิน้ ส่วนเครื่องจักรกลอื่นๆ และ
บริษัทที่ทาธุรกิจขุดเจาะนา้ มันอีกด้วย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม HDD มีทงั้ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ทงั้ ที่เป็ นเจ้าของตราสินค้าและผูผ้ ลิต และจัดหา
ชิน้ ส่วนระดับที่ 1 (1st Tier Supplier) และ ผูผ้ ลิตและจัดหาชิน้ ส่วนระดับที่ 2 (2nd Tier Supplier) โดยเครื่องมือตัดของบริษัทสามารถใช้
งานได้กับผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนโลหะต่างๆของฮาร์ดดิสก์ เช่น แผ่นฐาน (Base Plate) หรือชิน้ ส่วนของแกน (Spindle Components) ได้แก่
Shaft หรือ Hub เป็ นต้น ซึ่งชิน้ ส่วนต่างๆเหล่านีต้ อ้ งการความเที่ยงตรง และคุณภาพสูง เนื่องจากเป็ นชิน้ ส่วนที่มีการเคลื่อนไหวขณะใช้
งานเพื่ออ่าน และเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา
บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์มากขึน้ เนื่องจากมีการผลิตในประเทศหรือต่างประเทศในภูมิภาค ASEAN จานวนมาก และมีความต้องการใช้เครื่องมือ
ตัดในปริมาณมาก เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึน้ ผ่านการเข้าเจาะลูกค้าใหม่ๆของบริษัทฯเอง และผ่าน
ทางการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็ นผูผ้ ลิต ล้อแม็ก เสือ้ สูบ ฝาสูบ
หัวฉีดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเบรค ระบบบังคับล้อ ลูกสูบ ก้านสูบ เทอร์โบ และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็ น ผูผ้ ลิตและจัดหาชิน้ ส่วน
ระดับที่ 1 (1st Tier Supplier) และ ผู้ผลิตและจัดหาชิน้ ส่วนระดับที่ 2 (2nd Tier Supplier) เนื่ อ งจากในอุตสาหกรรมนี ม้ ี การแข่งขัน
ค่อนข้างสูงทัง้ ในด้านราคา และการบริการ บริษัทจึงเน้นการออกแบบเครื่องมือตัดที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กบั ลูกค้า และเน้น
คุณภาพชิน้ งานที่ดีกว่าชิน้ งานที่ผลิตจากเครื่องมือตัดทั่วไปในตลาด เพื่อให้ได้มาซึง่ ลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้าปัจจุบนั ไว้
นอกจากนี ้ บริษัทเล็งเห็นโอกาสธุรกิจในอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครื่องบิน ซึง่ มีหลายส่วนที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เช่น ลาตัวของเครื่อ งบิน (Fuselage) ที่ทามาจากวัสดุ CFRP (Carbon-Fiber Reinforced Polymer) และชิน้ ส่วนต่างๆที่ทามาจาก
อะลูมิเนียม และไทเทเนียม ได้แก่ ชิน้ ส่วนเครื่องยนต์ ชิน้ ส่วนล้อเครื่องบิน ชิน้ ส่วนเบาะที่น่ งั ชิน้ ส่วนรถเข็น เป็ นต้น ซึ่งปั จจุบนั มีฐาน
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนีท้ ่ีมีการสั่งซือ้ อย่างต่อเนื่อง แต่มีสดั ส่วนรายได้นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่ นๆ ทัง้ นี ้ บริษัท
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ยังคงมีการหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติม และมีการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทดลองใช้อย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมนีย้ งั คงถือเป็ นเป้าหมายใน
ระยะยาว เนื่องจากมีความซับซ้อนในการเข้าถึง และใช้เวลาค่อนข้างนานในการทดลองและอนุมตั สิ ่งั ซือ้ สินค้า
ในปี 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครื่องบิน
และผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์เป็ นอย่างมาก ทัง้ การหยุดการดาเนินการชั่วคราวจากการล็อคดาวน์ในประเทศต่างๆ และความล่าช้าในการ
จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมถึงการผลิตที่ลดลง ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ ในปี 2564
นโยบายทางการตลาด
บริษัทเน้นการบริการที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้าปั จจุบนั และขยายฐานลูกค้าไปยัง
ลูกค้ารายใหม่ๆ โดยบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการจาหน่ายสินค้า ตัง้ แต่การออกแบบเครื่องมือตัดเฉือนโลหะให้ตรงกับ
การใช้งานของลูกค้า โดยทีมวิศวกรออกแบบที่มีความรู เ้ ฉพาะทาง รวมถึงทีมการตลาดที่มีความรู ้ และประสบการณ์ทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน และให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกระบวนการผลิตของลูกค้า เพื่อช่วยลดเวลาในการทางาน
และลดต้นทุนการผลิตให้ลูกค้า ไปจนถึงติดตามผล และแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุ งพัฒนาสินค้าอย่างต่อ เนื่ อ ง
นอกจากนี ้ บริษัทยังให้บริการลับคมตัด หรือเปลี่ยนคมตัดของเครื่องมือตัดในกรณีท่มี ีการสึกหรอเกิดขึน้ เพื่อลดต้นทุนของลูกค้าด้วย
นอกจากการบริการ บริษัทยังให้ความสาคัญ กับการรักษาคุณ ภาพของสินค้าให้ได้ม าตรฐาน โดยได้ร ับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 (สาหรับเครื่องมื อแพทย์) บริษัทมี ร ะบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าอย่าง
พิถีพิถนั ตัง้ แต่การคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบ การเริ่มต้นการผลิตไปจนถึงขัน้ ต้นสุดท้ายก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า และในบาง
กรณี จะทาการทดลองตัดเฉือนชิน้ งาน (test cut) ก่อนเพื่อให้ม่ นั ใจว่าสินค้าที่ผลิตนัน้ ได้คณ
ุ ภาพ และได้ขนาดตามที่ลูกค้าระบุ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาเมื่อลูกค้านาไปใช้งานจริงได้
การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทมีทีมการตลาดซึง่ มีความรู แ้ ละประสบการณ์ ทาหน้าที่เป็ นผูต้ ิดต่อประสานงาน และให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทัง้ ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขปั ญหาในการผลิต รวมถึงช่วยออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมให้กบั การใช้งานของลูกค้า โดยใน
ส่วนของบริษัทฯ การจาหน่ายสินค้าในประเทศส่วนใหญ่จะเป็ นการจาหน่ายให้แก่ลูกค้าซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตโดยตรง และจะมีการจาหน่ายผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายรายย่อยในส่วนน้อย โดยตัวแทนจาหน่ายจะมีความชานาญในการเข้าถึงตลาด หรือ ลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จึง
ช่วยในการกระจายสินค้าและเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กบั ลูกค้า
ในการจาหน่ายไปยังต่างประเทศ บริษัทจะพึ่งตัวแทนจาหน่ายที่เป็ นบริษัทในเครือเป็ น หลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมี
การตัง้ ฐานการผลิตกระจายอยู่ท่วั ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใกล้เคียง การจาหน่ายสินค้าผ่านตัวแทน
จาหน่ายในแต่ละประเทศจึงช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึน้ และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทที่เ ป็ น
ผูแ้ ทนจาหน่ายสินค้าของบริษัทจะได้รบั การฝึ กอบรมจากบริษัทโดยตรง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงปั ญหาต่างๆของลูกค้า เพื่อให้
สามารถแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ การจาหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจาหน่ายต่างๆ ในต่างประเทศ ยัง
ช่วยให้บริษัทสามารถกระจายต้นทุนจากการเก็บสต็อกสินค้าสาหรับลูกค้ามากขึน้ และทาให้ลดเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าอีก
ด้วย โดยในปี ท่ผี ่านมา บริษัทฯมีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้าในและต่างประเทศ ดังนี ้
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หน่วย: ล้ำนบำท
ประเทศไทย**
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมต่ำงประเทศ
รวมในและต่ำงประเทศ

ปี 2561
รำยได้*
700.47
158.43
84.17
90.38
55.73
28.36
417.07
1,117.55

สัดส่วน
62.68%
14.18%
7.53%
8.09%
4.99%
2.54%
37.32%
100.00%

ปี 2562
รำยได้*
651.72
81.60
82.14
75.37
38.04
36.94
314.09
965.81

สัดส่วน
67.48%
8.45%
8.50%
7.80%
3.94%
3.83%
32.52%
100.00%

ปี 2563
รำยได้*
585.98
66.37
100.62
50.08
17.63
44.07
94.53
373.30
959.28

สัดส่วน
61.09%
6.92%
10.49%
5.22%
1.84%
4.59%
9.85%
38.91%
100.00%

* รายได้รวมจากการจาหน่ายไปยังลูกค้าภายนอก และหักรายการระหว่างบริษัทในเครือแล้ว
** รายได้ในประเทศไทยมาจากรายได้รวมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย HM, FDM, HENG (หักรายการระหว่างกันแล้ว)

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
(1) อุตสำหกรรมฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD)
อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) มีการแข่งขันด้านราคาและเทคโนโลยีท่ีสูง ซึ่งผูป้ ระกอบการมีการปรับตัวรับการ
แข่งขันด้วยการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อคงความสามารถทางการแข่งขัน ดังนัน้ ผูผ้ ลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมี
การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย การลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็ นปั จจัยสาคัญที่กาหนดทิศทางของอุตสาหกรรม ทัง้ นี ้ ประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดย
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ถูกจัดให้เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคั ญ และได้รบั การส่งเสริมโดยสานักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจจะได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น ยกเว้นอาการขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล เป็ นต้น
เทคโนโลยี Solid-State Drive (SSD) เป็ นคู่แ ข่งหลักที่เข้ามาตีตลาดผลิตภัณ ฑ์ HDD ในส่วนของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดย SSD มีการประมวลผลข้อมูลเร็วกว่า และมีความทนทานในการใช้งานมากกว่า เนื่องจากใช้
เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลแบบ flash memory ซึ่งไม่มีชิน้ ส่วนเคลื่อนไหว แต่ยงั มีราคาสูงกว่า HDD มากเมื่อเทียบกับหน่วยความจุ
เท่ากัน และยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากเท่ากับ HDD ทาให้ HDD ยังมีทศิ ทางเติบโตที่ดีในตลาดคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร
เนื่องจากมีความจาเป็ นต้องใช้ HDD ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑ์สาหรับโครงสร้างพืน้ ฐานทาง IT
จากความต้องการความจุขอ้ มูลที่เพิ่มขึน้ อย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลทาให้ยอดการจัดส่งสินค้าใน
ส่วน HDD ลดลง แต่ก็ยังมี ความต้อ งการใช้ HDD ในระดับสูง และผู้ผลิตต่างๆ มี การพัฒนาเทคโนโลยี่ เ พื่ อ เพิ่ มความจุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ HDD อยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้ในหนึ่งหน่วยอาจมีส่วนประกอบมากขึน้ และมีความต้องการใช้งานเครื่องมือตัดของ
บริษัทมากขึน้ ตามไปด้วย
นอกจากนี ้ การพัฒนาเทคโนโลยี่ของ HDD อย่างต่อเนื่องนัน้ เปิ ดโอกาสให้บริษัทสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อช่วย
ลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้ ลดการแข่งขันจากผูผ้ ลิตรายอื่นที่ปรับตัวไม่ทนั ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง มีความต้องการใช้งาน
สินค้าของบริษัทที่เป็ นประเภท High-end เพิ่มขึน้ ช่วยสนับสนุนรายได้ของบริษัทให้เติบโตขึน้ เนื่องจากสินค้าประเภท High-end เป็ น
สินค้าที่พฒ
ั นาด้วยบุคลากรของบริษัทและยังไม่มีผผู้ ลิตอื่นสามารถผลิตได้จงึ สามารถจาหน่ายได้ในราคาและอัตรากาไรที่สงู กว่า โดยใน
แง่ของการแข่งขัน บริษัทเป็ นผูน้ าตลาดของการใช้เครื่องมือตัดประเภท PCD สาหรับกลุ่มผูผ้ ลิต HDD ในประเทศไทยและในตลาด
Southeast Asia เนื่องจากมีผผู้ ลิตน้อยจากขัน้ ตอนการผลิตที่ ซบั ซ้อนและต้องการความรู เ้ ฉพาะทางสูง ส่วนแบ่งตลาดจากผูข้ ายราย
อื่นๆจึงเป็ นการนาเข้าจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้บริษัทได้เปรียบทัง้ ในด้านต้นทุน และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า รวมไป
ถึงการบริการด้านอื่นๆ เช่น การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า หรือการช่วยแก้ไขปัญหาหน้างานให้กบั ลูกค้า และการร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษัทมีความได้เปรียบสูงในแง่ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
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สาหรับอุตสาหกรรมผลิต HDD ในประเทศ ในปี 2563 ที่ผ่านมา สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการรายงานว่ายอดการ
ผลิต HDD ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 1.61 (เทียบกับปี 2562 ยอดการผลิตลดลงร้อยละ 8.3 และปี 2561 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.1) โดยในปี ท่ี
ผ่านมา ผูผ้ ลิต HDD หลายแห่งทั่วโลกมีการปิ ดตัวของกิจการ และบางส่วนย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย แต่ Supply Chain
ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายกีดกัน การค้าสหรัฐฯ-จีน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ท าให้ก ารผลิ ต ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาอยู่ ใ นเกณฑ์ห ดตัว ทั้ง นี ้ ส านัก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมคาดการณ์ว่ า ในปี 2564
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกจะเริ่มเข้าสู่วฏั จักรขาขึน้ เนื่องจากเริ่มฟื ้ นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑ์สาหรับโครงสร้างพืน้ ฐานทาง IT นอกจากนี ้ ประชากรจานวนมากยัง Work
from Home และมีการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา ทาให้เกิดความต้องการใช้อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ HDD เพิ่มขึน้ ด้วย2
สัดส่วนการจาหน่ายสินค้าไปยังอุตสาหกรรมผลิต HDD ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 อยู่ท่ปี ระมาณ 381.08 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 40.38 ของรายได้ทงั้ กลุ่มบริษัท โดยแบ่งเป็ นรายได้จากบริษัทใหญ่รอ้ ยละ 58.40 บริษัทย่อยในประเทศร้อยละ 15.64
และบริษัทย่อยในต่างประเทศร้อยละ 25.97
(2) อุตสำหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยำนยนต์ (Automotive)
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีฐานการผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ท่ีแข็งแกร่งและประเทศไทยยังได้เปรียบในเรื่องที่ตงั้ ภูมิศาสตร์เพราะเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมทัง้ มี
โครงสร้างสาธารณูปโภคที่ดีทาให้จูงใจผูผ้ ลิตยานยนต์ระดับโลกที่สาคัญมาตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศ จึงส่งผลให้ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอย่างผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ และผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนจักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯสามารถขยายตัว
ตามไปด้วย ทัง้ นี ้ ในปี 2563 ปริมาณการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิน้ ส่วนต่างๆ หดตัวลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี ้ ผูผ้ ลิตในประเทศมีการหยุดการผลิตชั่วคราวในเดือนเมษายน –
พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการลดการแพร่ระบาด และเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว3 โดยในปี ท่ผี ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์มีสถิติ
การผลิต จาหน่าย และส่งออก ดังรายละเอียดต่อไปนี4้
รำยกำร
อุตสำหกรรมรถยนต์
- การผลิตรถยนต์
- การจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ
- การส่งออกรถยนต์
อุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์
- การผลิตรถจักรยานยนต์
- การจาหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ
- การส่งออกรถจักรยานยนต์

ปี 2562

ปี 2563

เปลี่ยนแปลง (%)

2,013,710
1,007,351
1,054,304

1,427,074
792,110
735,842

-29.13%
-21.37%
-30.21%

1,948,480
1,781,587
993,323

1,615,319
1,516,096
727,152

-17.10%
-14.90%
-26.80%

สานักงานเศรษฐกิจ อุต สาหกรรมคาดว่าในปี 2564 จะมี การผลิตรถยนต์ป ระมาณ 1.8 ล้านคัน เพิ่มขึน้ จากปี ท่ี ผ่ า นมา
ประมาณร้อยละ 28 โดยเป็ นการจาหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 40-45 และเป็ นการส่งออกประมาณร้อยละ 55-60 ส่วนการผลิต

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2563 และแนวโน้มปี 2564” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2563 และแนวโน้มปี 2564” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
3
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2563 และแนวโน้มปี 2564” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
4
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1/2564” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
1
2
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รถจักรยานยนต์ในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน อยู่ท่ีประมาณ 2.00 ล้านคัน โดยเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 85-90 และผลิตเพื่อส่งออกประมาณร้อยละ 10-155
ทัง้ นี ้ ในอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นส่วนน้อย เนื่องจากผูผ้ ลิตส่วน
ใหญ่ยังเน้นใช้เครื่องมือตัดแบบมาตรฐาน และนาเข้าจากต่างประเทศมากกว่า บริษัทจึงเน้นทาการตลาดในอุตสาหกรรมนีผ้ ่านทาง
บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จากัด (FDM) และ บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (HENG) ผูจ้ ัด
จาหน่ายเครื่องมือตัดโลหะคาร์ไบด์แบบมาตรฐาน (Standard Carbide Cutting Tools) ซึ่งใช้กนั มากในอุตสาหกรรมนี ้ โดย FDM และ
HENG เป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่เป็ นเครื่องมือตัดโลหะพิเศษ (Customized) ทัง้ ประเภทคาร์ไบด์, PCD,
PCBN และ MCD เข้าถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านีอ้ าจช่วยผูผ้ ลิตลดต้นทุน หรือ
ลดเวลาในการผลิตของลูกค้าได้ สาหรับในตลาดต่างประเทศ บริษัทเล็งเห็นโอกาสเติบโตในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะ
การขยายตัวของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ซึง่ มีฐานลูกค้าหลักจากอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทัง้ ได้มีการ
จัดตัง้ โรงงานผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเวียดนามได้เพิ่มมากขึน้ ด้วย
สัดส่วนการจาหน่ายสินค้าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 อยู่ท่ีประมาณ 291.49 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 30.89 ของรายได้ทงั้ กลุ่มบริษัท โดยแบ่งเป็ นรายได้จากบริษัทใหญ่รอ้ ยละ 33.64 บริษัทย่อยในประเทศร้อยละ 36.47
และบริษัทย่อยในต่างประเทศร้อยละ 29.89

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
การผลิต
บริษัทมีโรงงานผลิตในประเทศไทย 1 แห่ง ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยแบ่งเป็ นส่วนของบริษัทใหญ่ท่ีผลิตสินค้า
กลุ่มเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) และส่วนของบริษัทย่อย HM ผลิตสินค้าประเภทชิน้ ส่วนโลหะต่างๆ (Tooling and Metal
Fabrications) นอกจากนีย้ งั มีโรงงานผลิตที่เป็ นของบริษัทย่อยอีก 2 แห่งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์และเวียดนาม โดยเน้นผลิตสินค้ากลุ่ม
เครื่องมือตัดเฉือนโลหะเป็ นหลัก และสามารถผลิตงานประเภทชิน้ ส่วนโลหะต่างๆได้หากมีความจาเป็ น โรงงานทัง้ 3 แห่ง จะผลิตตาม
ค าสั่ง ซื อ้ ของลูก ค้า เป็ น หลัก และอาจมี ก ารผลิ ตชิ น้ งานบางส่ ว นแบบยัง ไม่ ค รบกระบวนการผลิ ตเพิ่ มเติมจากจ านวนสั่ง ซื อ้ เพื่ อ
ประหยัดเวลาและต้นทุนในการผลิตในครัง้ ต่อๆไป และในปี 2563 บริษัทให้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (MDP) เพิ่ม
อีก 1 แห่ง โดยเป็ นโรงงานผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะประเภท PCD และ PCBN เป็ นหลัก แต่ปัจจุบนั ยังเน้นการทางานประเภท repair
และ retip อยู่ โดยในปี 2564 มีแผนขยายกาลังการผลิตเพื่อเริ่มการผลิตเองเพิ่มมากขึน้ โดยรายละเอียดกาลังการผลิตของแต่ละบริษัท
มีดงั นี ้
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหำชน)
ประเภทสินค้ำ
PCD Cutting Tools
Carbide Cutting Tools
PCBN Cutting Tools
MCD Cutting Tools
รวม

กำลังกำรผลิตรวม (ชิน้ )

ปริมำณกำรผลิตจริง (ชิน้ )

287,040
193,440
43,680
2,496
215,822

153,853
52,561
8,730
678
526,656

อัตรำกำรใช้กำลังกำร
ผลิต
53.60%
27.17%
19.99%
27.16%
40.98%

*เนื่องจากลักษณะและประเภทสินค้าในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทัง้ ด้านขนาดและรู ปร่าง จานวนกาลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตได้ กับปริมาณ
การผลิตจริงอาจจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนีข้ นึ ้ อยู่กับเวลาการทางานในแต่ละช่วงของปี เช่นกัน ซึ่งในปี 2563 HTECH มีเวลาทางานปกติสปั ดาห์ละ 6
วัน วันละ 2 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง + OT 1-2 ชั่วโมง) เฉลี่ยเป็ นชั่วโมงทางานประมาณเดือนละ 494 ชั่วโมง

5

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2563 และแนวโน้มปี 2564” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด (“HM”)
ประเภทสินค้ำ
Metal Fabrications
Tooling & Gauging
Jigs & Fixtures
รวม

กำลังกำรผลิตรวม (ชิน้ )

ปริมำณกำรผลิตจริง (ชิน้ )

600,000
4,500
2,000
606,500

336,835
2,484
1,887
341,206

อัตรำกำรใช้กำลังกำร
ผลิต
56.14%
55.20%
94.35%
56.26%

*เนื่องจากลักษณะและประเภทสินค้าในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทัง้ ด้านขนาดและรู ปร่าง จานวนกาลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตได้ กับปริมาณ
การผลิตจริงอาจจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนีข้ นึ ้ อยู่กบั เวลาการทางานในแต่ละช่วงของปี เช่นกัน ซึง่ ในปี 2563 HM มีเวลาทางานปกติช่วงเดือนมกราคม
– พฤษภาคม สัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 2 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง + OT 1-2 ชั่วโมง) เฉลี่ยเป็ นชั่วโมงทางานประมาณเดือนละ 494 ชั่วโมง และช่วงเดือนมิถนุ ายน –
ธันวาคม สัปดาห์ละ 5-6 วัน วันละ 1 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง + OT 1-2 ชั่วโมง) เฉลี่ยเป็ นชั่วโมงทางานประมาณเดือนละ 228 ชั่วโมง

บริษัท Halcyon Technology (Philippines) Inc. (“HP”)
ประเภทสินค้ำ
PCD Cutting Tools
Carbide Cutting Tools
Metal Fabrications
รวม

กำลังกำรผลิตรวม (ชิน้ )

ปริมำณกำรผลิตจริง (ชิน้ )

65,000
40,000
5,000
110,000

4,535
10,450
801
15,786

อัตรำกำรใช้กำลังกำร
ผลิต
6.98%
26.13%
16.02%
14.35%

*เนื่องจากลักษณะและประเภทสินค้าในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทัง้ ด้านขนาดและรู ปร่าง จานวนกาลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตได้ กับปริมาณ
การผลิตจริงอาจจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนีข้ นึ ้ อยู่กับเวลาการทางานในแต่ละช่วงของปี เช่นกัน ซึ่ง HP มีเวลาทางานปกติสปั ดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 กะ
(กะละ 7 ชั่วโมง + OT สัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง) เฉลี่ยเป็ นชั่วโมงทางานประมาณเดือนละ 208 ชั่วโมง ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 เป็ นต้นมา HP ได้ยุติการ
ผลิตในโรงงานทัง้ หมดแล้ว

บริษัท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (“HV”)
ประเภทสินค้ำ
PCD Cutting Tools
Carbide Cutting Tools
รวม

กำลังกำรผลิตรวม (ชิน้ )

ปริมำณกำรผลิตจริง (ชิน้ )

24,000
2,400
26,400

20,015
2,086
22,101

อัตรำกำรใช้กำลังกำร
ผลิต
83.40%
86.92%
83.72%

* เนื่องจากลักษณะและประเภทสินค้าในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทัง้ ด้านขนาดและรู ปร่าง จานวนกาลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตได้ กั บปริมาณ
การผลิตจริงอาจจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนีข้ นึ ้ อยู่กับเวลาการทางานในแต่ละช่วงของปี เช่นกัน ซึ่ง HV มีเวลาทางานปกติสปั ดาห์ละ 6 วัน วันละ 2 กะ
(กะละ 8 ชั่วโมง ไม่มี OT) เฉลี่ยเป็ นชั่วโมงทางานประมาณเดือนละ 416 ชั่วโมง

ในปี 2563 ภาคอุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง
กว้างขวาง ทาให้โดยรวมการผลิตมีการชะลอตัวต่อเนื่องทัง้ ปี ในส่วนของโรงงานบริษัทใหญ่มีการลงทุนซือ้ เครื่องจักร CNC PCD Wire
Cut ใหม่ จานวน 4 เครื่อง เพื่อเตรียมรองรับการผลิตในปี 2564 มูลค่ารวม 41.43 ล้านบาท และโรงงาน MDP มีการลงทุนซือ้ เครื่องจักร
ใหม่ 1 เครื่อง เป็ นเครื่อง Peripheral Grinding Machine รวมอุปกรณ์ มูลค่า 20.32 ล้านบาท สาหรับปี 2564 บริษัทอยู่ในระหว่างการ
ประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนการลงทุนใน HV และ MDP ต่อไป
การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
บริษัทมีการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ดังนัน้ บริษัทจะมีการกาหนดแผนการผลิตไว้เพื่อให้สามารถ
วางแผนการสั่งซือ้ วัตถุดิบและวัสดุสิน้ เปลืองที่ใช้ในการผลิตต่างๆให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสั่งซื อ้ วัตถุดิบล่วงหน้า
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ประมาณ 1 เดือนขึน้ อยู่กบั ความต้องการใช้วตั ถุดิบและคาสั่งซือ้ สินค้าของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต นอกจากนี ้ บริษัทมีการใช้
ระบบ consignment stock กับผูข้ ายวัตถุดิบหลักรายหนึ่ง โดยให้ผขู้ ายนาวัตถุดิบมาสต็อกไว้ท่ีบริษัท และบริษัทจะทาการสั่งซือ้ เมื่อมี
การหยิบวัตถุดิบนัน้ ไปใช้ในการผลิตแล้ว ทัง้ นี ้ เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัท รวมถึงลดระยะเวลาในการสั่งซือ้ สินค้า
และลดความเสี่ยงจากการส่งของล่าช้า ซึง่ จะนาไปสู่ความล่าช้าในการผลิต/ส่งสินค้าไปยังลูกค้า
โดยทั่วไปทางบริษัทไม่มีนโยบายในการซือ้ สินค้ากับ ผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะสั่งซือ้ จากผูข้ าย 2 ราย
ขึน้ ไปในการเสนอราคาเพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสั่งซือ้ วัตถุดิ บไม่ได้ขนึ ้ อยู่กบั ราคาเพียงอย่างเดียว บริษัท
คานึงถึงคุณภาพ การบริการ การจัดส่ง และการให้ระยะเวลาการชาระเงิน (Credit Term) ประกอบกัน เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่ดีตรงตาม
มาตรฐานในการผลิตสินค้าและเกิดประโยชน์กบั บริษัทด้านการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยวัตถุดิบที่บริ ษัทใช้ในการผลิตและสินค้า
สาหรับการจัดจาหน่าย แบ่งได้ดงั นี ้
 วัตถุดบิ สำหรับใช้ในกำรผลิต Customized Cutting Tools
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตเครื่องมือ ที่ใช้ในการตัด (Cutting tools) คือ แท่งคาร์ไบด์ หรือ เม็ดมีด (Blank Insert) และ
วัตถุดิบสาหรับติดปลายคมตัด ได้แก่ เพชรสังเคราะห์ PCD, MCD หรือ PCBN โดยสาหรับปี 2563 บริษัทมีการสั่งซือ้
วัตถุดิบทัง้ จากในและต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละประมาณ 91 และ ร้อยละ 9 ตามลาดับ บริษัทย่อย HP มีการสั่งซือ้
วัตถุดบิ จากทัง้ ในและต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 4 และร้อยละ 96 ตามลาดับ บริษัทย่อย HV มีการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากทัง้
ในและต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 16 และร้อยละ 84 ตามลาดับ และบริษัทย่อย MDP มีการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากทัง้ ในและ
ต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 26 และร้อยละ 74 ตามลาดับ
 วัตถุดบิ สำหรับใช้ในกำรผลิตชิน้ ส่วนโลหะต่ำงๆ
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตชิน้ ส่วนโลหะต่างๆของบริษัทย่อย HM และ HP ได้แก่ เหล็ก, คาร์ไบด์, อลูมิเนียม, สแตนเลส,
พลาสติก เป็ นต้น โดยบริษัทมีการสั่งซือ้ ภายในประเทศเกือบทัง้ หมด
การจัดหาสินค้ าสาหรับจัดจาหน่ าย
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 9 แห่ง ทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย
และสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทย่อยเหล่านีท้ าหน้าที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือตัดของบริษัทฯ และ เครื่องมือตัดมาตรฐานยี่หอ้ อื่ นๆ
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า บริษัทย่อยแต่ ละแห่งจะสั่งซือ้ สินค้าประเภท Customized PCD/PCBN/Carbide Cutting Tools
หรือเครื่องมือตัดที่มีลักษณะพิเศษที่ผลิตจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย HP โดยตรง และทาการเก็บสต๊อกสินค้าให้กับลูกค้าต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้สามารถส่งของได้รวดเร็ว ไม่ล่าช้า ส่วนสินค้าประเภท Standard Cutting Tools หรือเครื่องมือตัดมาตรฐานจะ
ทาการสั่งซือ้ และนาเข้าจากผูผ้ ลิตอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยจะมีสินค้าภายใต้ตราสินค้าชัน้ นาของโลกต่างๆ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
การประกอบธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท แฮลเซี่ ย น เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) (HTECH) ได้ร ับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์จ ากส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยทางบริษัทได้รบั หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งมติอนุมตั ิให้การ
ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต Cutting Tools ในประเภท 4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิน้ ส่วน และ/หรือ การซ่อมแซม
แม่พิมพ์ และให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เงื่อนไข
บัตรส่งเสริมเลขที่
1. วันที่ได้รบั การส่งเสริม
2. วันที่เริ่มใช้สทิ ธิบตั รส่งเสริม
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
4. สิทธิประโยชน์สาคัญที่บริษัทได้รบั
4.1 ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
4.2 ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ท่ีได้จากการประกอบกิ จการที่
ได้รบั การส่งเสริมนับแต่วนั ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
4.3 ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ คุ คลตาม ข้อ 4.2 ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้
4.4 ได้ร ับ ยกเว้น อากรขาเข้า ส าหรับ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุจ าเป็ น ที่ ต ้อ งน าเข้า มาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกนับแต่วนั นาเข้าครัง้ แรก
4.5 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมนาเข้ามาเพื่อส่งกลับออก
นับแต่วนั นาเข้าครัง้ แรก

รายละเอียด
60-0744-1-00-1-0
6 มิถนุ ายน 2560
11 ธันวาคม 2560
ผลิต Cutting Tools

หมำยเหตุ: เงื่อนไขของการได้รบั การส่งเสริมจะต้องเป็ นเครื่องจักรที่ลงทุนใหม่ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2563
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ี่ ง
ปัยจ ัยควำมเสย
(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD)
ในอดีตการผลิตและจาหน่ายสินค้าของบริษัทใหญ่เป็ นการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD)
เป็ นหลัก เนื่องจากอุตสาหกรรมนีม้ ี การเติบโตที่ดีมาโดยตลอดจากเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปั จจุบนั บริษัทจะยังมี
ความต้องการจากฐานลูกค้าที่เป็ นผู้ผลิต HDD หรือชิน้ ส่วน HDD อยู่อย่างต่อเนื่ อง แต่บริษัทก็มีแนวทางลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิ ง
อุตสาหกรรม HDD ด้วยการวางนโยบายขยายฐานลูกค้าของบริษัทเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงเพิ่มมากขึน้ ทัง้
ผ่านการขยายช่องทางการตลาดในประเทศ และต่างประเทศผ่านทางบริษัทย่อย โดยปัจจุบนั กลุ่มบริษัทมีลกู ค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
มากขึน้ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนเครื่องบิน อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม
ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนโลหะอื่น เป็ นต้น
โดยในปี 2563 บริษัทใหญ่มีสดั ส่วนรายได้จากลูกค้าในอุตสาหกรรมผูผ้ ลิต HDD ประมาณร้อยละ 60 เทียบกับปี 2562 และ 2561
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 47 และ 55 ตามลาดับ ซึ่งสัดส่วนในปี ท่ีผ่านมาขยายตัวขึน้ มาก (สูงสุดในรอบ 6-7 ปี ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในอุตสาหกรรมอื่ นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ึงเป็ นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอันดับสองของบริษัท ในขณะที่ช่วงครึ่งปี หลัง 2563 การผลิตชิน้ ส่วน HDD ในประเทศมีการฟื ้ นตัวอย่างเห็นได้ชัด ทาให้สัดส่วน
รายได้จาก HDD ของบริษัทใหญ่เติบโตขึน้ ดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในปี 2563 สัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมผูผ้ ลิต HDD ของทัง้ กลุ่มบริษัท อยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 40 อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ประมาณร้อยละ 31 และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 29
(2) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ า
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีลกั ษณะเฉพาะทาให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
และมีการกระจุกตัวของรายได้จากยอดขายให้แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ไม่ก่ีกลุ่ม ทาให้รายได้บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รบั ผลกระทบหาก
ลูกค้ารายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการซือ้ สินค้า หรือมีการย้ายฐานการผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีนโยบายลดความเสี่ยงโดย
พยายามเพิ่มสัดส่วนรายได้ของลูกค้ารายใหม่มากขึน้ โดยเฉพาะในลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือจากผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน HDD เช่น
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ หรือ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครื่องบิน โดยจะใช้การวิจัยและพัฒนา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการขยายฐานลูกค้าไปยัง
อุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น รวมถึงขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้อีกทางหนึ่ง
ในปี 2563 บริษัทใหญ่มีสดั ส่วนการขายไปยังกลุ่มลูกค้าภายนอกรายหลัก 5 รายแรกประมาณ 61% มีสดั ส่วนการขายไปยังบริษัท
ในเครือประมาณ 22% และมีสัดส่วนการขายไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยอื่ นๆประมาณ 17% ของยอดขายของบริษัท ทัง้ นี ้ ทัง้ กลุ่มบริษัทมี
ลูกค้ารายใหญ่ คิดจากลูกค้าที่มีสดั ส่วนการขายมากกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละบริษัทในเครือ รวมทัง้ หมด 19 ราย คิดเป็ นสัดส่วนรายได้จาก
การขาย 50% ของรายได้จากการขายรวมในปี 2563
(3) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากเพชรสังเคราะห์ (PCD) ซึง่ เป็ นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตสินค้าของบริษัทมีผขู้ ายจานวนน้อย ทาให้บริษัทมีความเสี่ยง
กับการพึ่งพาคู่คา้ รายใหญ่ หากคู่คา้ ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตามเวลาที่กาหนด หรือจัดส่งวัตถุดิบไม่มีคณ
ุ ภาพ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในการขายสินค้าให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางลดความเสี่ยง โดยปั จจุบนั มีการซือ้ สินค้าประเภท PCD จากผูข้ าย
ทัง้ หมด 4 ราย ซึ่งเป็ นคู่คา้ หลัก 2 ราย และมีตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างสม่าเสมอ และลดปั ญหาเรื่องการส่งของล่าช้าโดยให้ผขู้ ายนา
สินค้ามาวางไว้ท่ีบริษัทเพื่อทา Consignment Stock ที่บริษัทจะออกใบสั่งซือ้ เมื่อมีการหยิบไปใช้งานแล้ว ทัง้ นีเ้ นื่องจากวัตถุดิบหลักของ
บริษัท ไม่ถือเป็ นสินค้า Commodity จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดบิ มากนัก
สาหรับวัตถุดิบหลักอื่นๆ เช่น คาร์ไบด์ และ เหล็ก รวมไปถึงวัสดุสิน้ เปลืองที่ ใช้ในการผลิต บริษัทจะมีการสั่งซือ้ สินค้าจากผูข้ าย
รายหลัก 3 ราย โดยเปรียบเทียบทัง้ ราคา คุณภาพ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งของ รวมถึงเครดิตการจ่ายชาระ และจะมีการหาผูข้ ายรายใหม่ๆ
เพื่อพิจารณาเป็ นทางเลือกอยู่เสมอ
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(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีมาตรฐานและมีความแม่นยาสูงตามความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ นี ้ บริษัทพึ่งพิงบุคลากรที่สาคัญ
ในด้านการออกแบบและผลิต ซึง่ ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน และพึ่งพิงบุคลากรระดับบริหารในด้านการตลาด เพื่อการหาช่องทาง
การจัดจาหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศ ดังนัน้ หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป อาจส่งผลต่อการหารายได้ของบริษัทในอนาคตได้ หาก
ไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสัน้ บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมพนักงาน และ
เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู แ้ ละได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตเครื่องจักรนัน้ ๆ
โดยตรง นอกจากนีบ้ ริษัทยังจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่การทางานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู ก้ ารทางานและการใช้เครื่องจักรใน
หลายๆ รู ปแบบและยังทาให้พนักงานสามารถทางานทดแทนกันได้ดว้ ย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งพิงบุคลากรคนใดคนหนึ่ง
และบริษัทเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการดาเนินงานบริษัท มีส่วนร่วมในความเป็ นเจ้าของบริษัท และมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อสร้างขวัญกาลังใจรวมทัง้ รักษาบุคลากรดังกล่าวให้อยู่กบั องค์กรต่อไป
(5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทอาจได้รบั ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการนาเข้าและส่งออกในรู ปสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ โดยในส่วนบริษัทใหญ่ ปี 2563 บริษัทมีการขายสินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 54.77 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
11.00 ของรายได้รวมของบริษัท ซึ่งเป็ นการขายในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (USD) ทัง้ หมด นอกจากนีใ้ นปี 2563 บริษัทมีการซือ้ สินค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศเท่ากับ 31.33 ล้านบาท และซือ้ เครื่องจักรเท่ากับ 52.33 ล้านบาท รวมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 48.34 ของยอดซือ้ ทัง้ หมด
ซึ่งเป็ นการซือ้ ในสกุลเงินยูโร (EUR) และสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (USD) เป็ นหลัก คิดเป็ นร้อยละ 50.18 และร้อยละ 40.67 ตามลาดับ ทัง้ นี ้
บริษัทมิได้ทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทาให้บริษัทอาจได้รบั ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็
ตาม บริษัทมีทงั้ การขายและสั่งซือ้ ในสกุลเงินต่างประเทศ จึงถือเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural
Hedge) เป็ นบางส่วน โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จดั ว่ามีนยั สาคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมจานวน 1.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.14 ของรายได้รวม
ของกลุ่มบริษัท เทียบกับปี ก่อน บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมจานวน 7.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.79 ของรายได้
รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี ้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังมีผลต่อการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของงบ
บริษัทย่อยในต่างประเทศในการจัดทางบการเงินรวมของบริษัท โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงินจานวน 7.88 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.82 ของรายได้รวม เทียบกับปี ก่อน กลุ่มบริษัทมีผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินจานวน 20.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.10 ทัง้ นี ้ ผลต่างดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานของบริษัท
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้อมูลหล ักทร ัพย์และผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้วจานวน 300,000,340 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 300,000,340 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท และบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯมีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่ 15 มีนำคม 2564
จำนวน (หุ้น)
ร้อยละ
60,529,600
20.18%
25,471,400
8.49%
12,068,200
4.02%
11,890,000
3.96%
11,100,000
3.70%
19,605,705
6.54%
10,500,000
3.50%
10,426,888
3.48%
9,721,300
3.24%
7,800,000
2.60%
7,750,000
2.58%
7,330,000
2.44%
5,666,700
1.89%
4,446,600
1.48%
156,223,547
52.07%
300,000,340
100.00%

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัว ริมชลำ
นายพีท ริมชลา
น.ส.เภธรา ริมชลา
นายคริสต์ ริมชลา
น.ส.จอย ริมชลา
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
3. นำยวิบูลย์ รุ จิเรกสำธร
4. นำยประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี
5. นำยศุภโรจ โรจน์วีระ
6. นำยชัว เช็ง ควน
7. นำยรัตติพัฒน์ อร่ำมวัฒนพงศ์
8. นำยสมชำย วิจิตรแสงรัตน์
9. นำยนรวีร ช้ำงหลำ
10. นำงสำวอรทัย มำนะวงศ์สกุล
11. ผู้ถือหุน้ รำยย่อยอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี โดยมี อตั ราการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิตบิ ุคคล และสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมี
อัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดาเนินงาน
ของบริษัทต่อไป
ปี
กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่ (บาท)
เงินปั นผลจ่ายสาหรับปี *
อัตราเงินปั นผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2561
174,287,748
72,000,081
0.24
41.31%

2562
51,030,017
24,000,027
0.08
47.03%

* เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2561 จ่ายเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 และ 28 พ.ค. 2562
เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2562 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 และ 20 พ.ค. 2563
เงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2563 จ่ายเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2564
มีมติอนุมตั จิ ่ายเพิ่ม 0.052 บาทต่อหุน้ ในวันที่ 20 พ.ค. 2564
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2563
64,796,301
26,100,030
0.087
40.28%

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

โครงสร้ำงกำรจ ัดกำร
โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหำชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
คณะกรรมกำรบริษัท
1. นายพีท ริมชลา
2. นายนรวีร ช้างหลา
3. นายโสรัจ สุธนฐาน
4. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
5. นายวิบลู ย์ พจนาลัย
6. นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. นายพีท ริมชลา
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
3. นายวิบลู พจนาลัย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
2. นายวิบลู ย์ พจนาลัย
3. นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล

คณะกรรมกำรบริหำร
1. นายพีท ริมชลา
2. นายโสรัจ สุธนฐาน
3. นายนรวีร ช้างหลา
4. นายคริสต์ ริมชลา
กรรมกำรผู้จัดกำร
นายพีท ริมชลา

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
บ. สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท

รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส
นายโสรัจ สุธนฐาน
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
นายนรวีร ช้างหลา

รองกรรมกำรผู้จัดกำร
นางสาวศศิพิมล วสุวตั

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ามวัฒนพงศ์

ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทย่อย
(บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จากัด)

ผู้จัดกำรฝ่ ำยกำรเงิน
นางสาวศศิพิมล วสุวตั

ผู้จัดกำรฝ่ ำยวิศวกรรม
นายคริสต์ ริมชลา

ผู้จัดกำรฝ่ ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT)

ผู้จัดกำรฝ่ ำยบัญชี
นางอุษา จันทร์สขุ เจริญจินดา
ผู้จัดกำรฝ่ ำยบุคคล
นายอานวย เอี่ยมราคิน

ผู้จัดกำรฝ่ ำยผลิต
นายนิวฒ
ั น์ เล็กเลอสันต์
ผู้จัดกำรฝ่ ำยตรวจสอบคุณภำพ

ผู้จัดกำรฝ่ ำยจัดซือ้
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรและกำรจัดกำร
โครงสร้างกรรมการบริษั ท ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ รายละเอียดดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดจานวน 6 ท่าน ดังนี ้
1. นายพีท ริมชลา
ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายโสรัจ สุธนฐาน

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส / กรรมการบริหาร

3. นายนรวีร ช้างหลา

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร

4. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ (กรรมการอิสระ) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายวิบลู ย์ พจนาลัย

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมี อ านาจและหน้า ที่แ ละความรับผิด ชอบในการจัด การบริษั ท ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัท โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บคุ คลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรืออานาจนั้ นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจ
มอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตาม
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี ้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร หรื อผูร้ บั มอบอานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบ
อานาจ หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษั ทย่ อ ย
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทัง้ นีใ้ ห้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการต้องได้รบั มติ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ ให้แก่
บุคคลอื่น หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็ น
ต้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

6.
7.
8.

9.

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซือ้ หรือขายทรัพย์สินที่
สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ เข้าเป็ น
หุ้น ส่ ว นในห้า งหุ้น ส่ ว นสามัญ หรื อ เป็ น หุ้น ส่ ว นไม่ จ ากัด ความรับ ผิ ด ในห้ า งหุ้น ส่ ว นจ ากัด หรื อ เป็ น กรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททาขึน้ หรือ
ถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อ่ืนเพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.

นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
นายวิบลู ย์ พจนาลัย
นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์ และ นายวิบูลย์ พจนาลัย เป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นางสาวเภธรา ริมชลา ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมี การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยเพี ยงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญ ชี
ภายนอกและผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาปี ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผตู้ รวจสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเห็นเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการ
แต่งตัง้ จากที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้
5. พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้อ มูล ของบริษั ท ในกรณี ท่ี เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ใ ห้มี ค วามถู ก ต้อ งและครบถ้ว น รวมทั้ง พิ จ ารณาอนุ มัติร ายการดัง กล่ า ว เพื่ อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทต่อไป
6. พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการบริห ารทางการเงิน และการบริห ารความเสี่ ย งตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท และให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(3) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายพีท ริมชลา
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
3. นายนรวีร ช้างหลา
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายคริสต์ ริมชลา
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท
หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตั แิ ละ/
หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามระเบียบ/ข้อกาหนด
ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัท กาหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็ นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตัง้ บรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมตั ิ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่าง
ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซือ้ วัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท
(สามสิบล้านบาท)
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจตามปกติ ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)
6. อนุมตั ิการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้า การอนุมตั ิให้ทาสัญญารับจ้างทาของ
ตามปกติธุรกิจ เป็ นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)
7. อนุมตั กิ ารเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกาหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
หรือทานิตกิ รรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมตั กิ ารกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท)
รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงิ นต่อรายการไม่เกิน
50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)
9. อนุมัติให้นาทรัพย์สินของบริษัท จานอง จานา เพื่อเป็ นประกันหนีส้ ินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขนึ ้ ใน
อนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญ ๆ ที่ ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
11. เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรื่อ งเกี่ ย วกับ นโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ
รายงานประจาปี 2563 - หน้า 28

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

12. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการเลิกจ้าง
13. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ก ารควบคุม ของคณะกรรมการบริห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรืออานาจนัน้ ๆได้ ตามที่เห็นสมควร ทัง้ นี ้ จะไม่มี
การมอบอานาจให้แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
14. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติร ายการที่ คณะกรรมการบริหารมี ส่วนได้เสี ย หรือ มี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัท
2. ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั่ง มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่ า วให้อ ยู่ภ ายใต้ข อบเขตแห่ง การมอบอ านาจ และ/หรือ ให้เป็ นไปตามระเบี ย บ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ จะไม่มีการมอบอานาจช่วงให้แก่
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าภายใน
และภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทัง้
กาหนดขัน้ ตอนและวิธีการจัดทาสัญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมตั กิ ารใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซือ้ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซือ้ วัตถุดิบ การจัดซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์
หรือสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช่เครื่องจักร ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
8. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการจัดซือ้ เครื่องจัก รที่ใช้ในการดาเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท
(ยี่สิบล้านบาท)
9. อนุมตั ิการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้า การอนุมตั ิให้ทาสัญญารับจ้างทาของ
ตามปกติธุรกิจ เป็ นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท)
10. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริษัท
11. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้นจาก
การเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ ยวกับพนักงานทัง้ หมดของบริษั ท
ยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริหาร
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12. มีอานาจ ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
13. ปฏิบตั หิ น้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี ้ กรรมการผูจ้ ดั การจะพิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่กรรมการผูจ้ ดั การมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมัติไ ว้แ ล้ว และเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจกรรมการผูจ้ ดั การได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายพีท ริมชลา
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นาศิลป์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิบลู ย์ พจนาลัย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. เสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในภายหลัง)
2. ดาเนินการสรรหาและนาเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมสาหรับการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นครัง้ แรก และ
พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระและสมควรได้รบั เลือกตัง้ ใหม่
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัทต่อไป
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดาเนินการเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทัง้ แผนงานพัฒนาผูบ้ ริหารของบริษัท
4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกาหนดการให้โบนัสและการขึน้ เงินเดือนประจาปี ของทัง้ บริษัท โดยให้เกณฑ์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

สถิติกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีสถิตกิ ารเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
สถิติกำรเข้ำร่วมประชุม (จำนวนครั้งกำรประชุม / จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม)
กำรประชุมคณะ
กำรประชุมคณะ
กำรประชุมคณะ
กำรประชุม
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำฯ
ผู้ถือหุน้
1. นายพีท ริมชลา
6/6
1/1
1/1
2. นายนรวีร ช้างหลา
6/6
1/1
3. นายโสรัจ สุธนฐาน
6/6
1/1
4. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
6/6
4/4
1/1
1/1
5. นายวิบลู ย์ พจนาลัย
5/6
4/4
1/1
6. นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล
4/4*
3/3*
1/1
* นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมลได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แทนพลโทปรีชา วรรณรัตน์ที่ลาออก
ชื่อ – สกุล
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กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพีท ริมชลา หรือ นายนรวีร ช้างหลา หรือ นายโสรัจ สุธนฐาน กรรมการสองใน
สามคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษัท

เลขำนุกำรบริษัท และผู้ที่ได้รบั มอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
บริษัทมีเลขานุการบริษัท คือ นางสาวเภธรา ริมชลา และ ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี คือ นางอุษา จันทร์สขุ เจริญจินดา (ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี)

คณะผู้บริหำร
บริษัทมีผบู้ ริหารจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. นายพีท ริมชลา
2. นายโสรัจ สุธนฐาน
3. นายนรวีร ช้างหลา
4. นางสาวศศิพิมล วสุวตั
5. นายคริสต์ ริมชลา

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประกอบด้วยค่าเบีย้ ประชุม ซึง่ จ่ายตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุม โดยมีรายละเอียดสาหรับการประชุม
คณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี ้
ค่ำเบีย้ ประชุม

ตำแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

16,500 บาทต่อครัง้
13,500 บาทต่อครัง้
16,500 บาทต่อครัง้
13,500 บาทต่อครัง้
13,500 บาทต่อครัง้
13,500 บาทต่อครัง้

ในปี 2563 คณะกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนดังนี ้
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายพีท ริมชลา
2. นายนรวีร ช้างหลา
3. นายโสรัจ สุธนฐาน
4. นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
5. นายวิบลู ย์ พจนาลัย
6. นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล

ค่ำเบีย้ ประชุม (บำท)
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหำฯ
46,500
13,500
40,500
40,500
40,500
46,500
13,500
27,000
27,000
27,000
27,000
-
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ค่ำตอบแทน
รำยปี (บำท)

รวม

40,000
40,000
40,000
150,000
115,000
115,000

100,000
80,500
80,500
250,500
169,000
169,000

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

(2) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารจานวน 5 ราย
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 11.13 ล้านบาท (ผูบ้ ริหาร 4 ท่านรับค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ และ 2 ท่านรับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย
HM)
ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน โดยเริ่มสมทบตัง้ แต่เดือนกันยายนปี 2551 เป็ นต้นไป โดยผูบ้ ริหารและ
พนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยในปี 2563 บริษัทได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับผูบ้ ริหาร 5 ราย รวมทัง้ สิน้ 0.12 ล้านบาท (ผูบ้ ริหาร 4 ท่านรับเงินสมทบฯ จากบริษัทใหญ่
และ 1 ท่านรับจากบริษัทย่อย HM)

บุคลำกร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทัง้ หมด 320 คน เทียบกับสิน้ ปี ก่อ น 445 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทัง้ สิน้ 74.93 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และ
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัทย่อยต่างๆ มีพนักงานรวมทัง้ หมด 290 คน และได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานในลักษณะเดียวกันเป็ นจานวนรวม 120.95 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามประเภทธุรกิจดังนีด้ งั นี ้
เครื่องมือตัดเฉือน
โลหะทีม่ ี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ลักษณะเฉพำะ1
พนักงานฝ่ ายบริหาร (คน)
14
พนักงานฝ่ ายผลิต (คน)
348
พนักงานฝ่ ายการตลาด (คน)
20
พนักงานฝ่ ายสานักงาน (คน)
48
รวม (คน)
430
ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท)
135.99
หมายเหตุ:

เครื่องมือตัดเฉือน
โลหะทีม่ ีลักษณะ
เป็ นมำตรฐำน2
6
4
16
27
53
32.64

บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย HP+ ATEK,HV และ MDP
บริษัทย่อย FDM, HS, HY, HI และ HENG
3
บริษัทย่อย HM
1

2
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อุปกรณ์และ
ชิน้ ส่วนโลหะ3

รวม

3
115
3
6
127
27.25

23
467
39
81
610
195.89

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

กำรกำก ับดูแลกิจกำร
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี
นโยบายปฏิบตั ิตามหลักการและข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดีสาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดีสาหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ การ
กาหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางให้ปฏิบตั ิได้จริง นอกจากนีบ้ ริษัทได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุ มถึงสิทธิ แ ละความเท่าเทียมกันของผู้ถือ หุน้ และผู้มีส่วนได้เ สี ย
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
รวมทัง้ จะส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่ง ในกาไร
ของบริษัท การได้ร ับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพี ยงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่ อใช้สิทธิอ อกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
ทัง้ นีบ้ ริษัทจะดาเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้


บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด



ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่ี ใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอนการออก
เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ



เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิในการส่งคาถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึง แสดงความคิดเห็นและตัง้
คาถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามในที่ประชุม



ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้



บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้
ต่างชาติ และผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี ้


เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร



คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู้ ือ
หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย



บริษัทกาหนดให้มีการป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิ ดเผยต่อหน่วยงานหรือ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่พี นักงานหรือผูบ้ ริหารนาข้อมูลไปเปิ ดเผยหรือนาไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผูเ้ กี่ยวข้อง จะถือเป็ นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั นอกจากนีบ้ ริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ
และผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซือ้
ขายหลักทรัพย์ดงั ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเรื่องการกากับดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน



ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กรรมการและผูบ้ ริหารบริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนัน้ ๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมี นโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สาคัญ ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ :

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรู แ้ ละทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้
โดยรวม รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง

พนักงาน :

บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ดูแ ลรักษาสภาพแวดล้อ มในการทางานให้มี ค วาม
ปลอดภัยต่อ ชี วิตและทรัพย์สิน ให้ความสาคัญ ต่อ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและ
สม่ า เสมอ ปฏิ บัติต ามกฎหมายและข้อ บัง คับ ต่า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พนัก งานอย่ า งเคร่ง ครัด รวมทั้ง
หลี กเลี่ ยงการกระทาใดๆที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อ ความมั่น คงในหน้า ที่ก ารท างานของ
พนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อ พนักงานด้วยความสุภ าพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์

ลูกค้า :

บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับ
ของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คูค่ า้ และเจ้าหนี ้ :

บริษัทจะไม่ดาเนินการที่ทจุ ริตในการค้ากับคู่คา้ และเจ้าหนี ้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์คา้ ประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์รว่ มกัน

คูแ่ ข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบตั ิภ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มลู ความจริง
สังคมส่วนรวม :

บริษัทจะไม่กระทาการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทัง้ ยัง
ต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม ปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่ อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้ ปฏิบตั ิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดทัง้ รายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
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และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องกับบริษัททัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.halcyon.co.th
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริงและสมเหตุสมผล งบ
การรวมของบริษัทจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติ
อย่ า งมี ส าระส าคัญ โดยถื อ ปฏิ บัติอ ย่ า งสม่ า เสมอ รวมทั้ง เปิ ด เผยข้อ มูล ที่ สาคัญ อย่า งเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้ นีร้ ายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้ อบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
นัน้ บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตัง้ หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี ้ แต่จะมอบหมายให้นายพีท ริมชลา กรรมการผูจ้ ดั การ
ทาหน้าที่ในการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีค วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุร กิจ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์กบั บริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยคณะกรรมการจานวน 7 ท่าน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้าที่ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
ท่าน เป็ นผู้มีความรู ้ท างด้า นบัญ ชี เ พี ย งพอที่จ ะสามารถท าหน้า ที่ ในการตรวจสอบความน่ าเชื่ อ ถื อ ของงบการเงิน ได้ ทัง้ นี ้ บริษั ท
กาหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุน้ ส่วน
น้อย โดยปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ดาเนินไปอย่างถูกต้อง เป็ นธรรม และเพื่ อ
ผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
(2) คณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการคือ


คณะกรรมการบริหาร มี ทงั้ หมด 3 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทาหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริษัท
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ต ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีทงั้ หมด 3 ท่าน เพื่อช่วยบริษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และให้ป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการกากับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึน้ มาปฏิบตั งิ านตามที่ได้รบั มอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
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(3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มี
นโยบายในการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทจัดทาข้อพึงปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูป้ ฏิบตั งิ านในฝ่ าย
ต่างๆยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซ่งึ กันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้ งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้
ความส าคัญ กับ จริย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จะท าให้มีก ารปฏิบัติงานด้ว ยความซื่ อ สัต ย์สุจ ริต การควบคุม ภายในท าได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพขึน้ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั นักลงทุน
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้า ที่เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิ พลของความต้องการของส่วนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพ่ีนอ้ ง หรือของบุคคลอื่นที่รูจ้ กั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ


รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ
รวมทัง้ กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือ
บริษัทย่อยได้ทารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็ นรายการตามที่กาหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546”
บริษัทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทัง้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ใ น
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อ่ืนๆที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



สถานการณ์อ่ืนๆที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็ น
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือได้รบั ผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผูค้ า้ /
ผูข้ ายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พัก
รับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็ นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กบั บริษัท
หรือทาให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็ นวิทยากร หรือการรับตาแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท
สามารถขออนุมัติจากผูอ้ านวยการฝ่ ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็ น
วิทยากร หรือการรับตาแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึง่ จะช่วยขยายวิสยั ทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่
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บุคลากรผูน้ นั้ แต่จะต้องไม่นาเอาบริษัท หรือตาแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทาภายนอก เว้นแต่
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาเช่นนัน้ ได้ดว้ ย
การควบคุมภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นกั ลงทุนว่าบริษัทจะมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน โดยปัจจุบนั บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โดยมีสญ
ั ญาว่าจ้างเป็ นรายปี ซึ่งดาเนินการโดยนายมานิตย์ องค์พิสุทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ซึ่งมีความรู ค้ วามสามารถในด้านระบบ
บัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็ น ที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้รดั กุม พร้อมทัง้ ดาเนินการขจัดความเสี่ยงและ
รายการที่ผิดปกติ โดยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่ อครบสัญญาแล้วบริษัทมี
นโยบายจะต่อสัญญารวมทัง้ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาทาหน้าที่ในส่วนนี ้
นอกจากนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ ให้ นางสาวเภธรา ริมชลา ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ประสานงาน
กับ บริษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ
3 เดือน
(4) กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทมีกาหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อน
การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ
สามารถร้องขอสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการจะร่วมกับพิจารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียด
เพิ่มเติม
(5) ค่ำตอบแทน
บริษัทมีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษา
กรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ตอ้ งการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริหารระดับสูง กาหนดให้มีความเหมาะสมกับอานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์แ ละ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละราย
(6) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู แ้ ก่ผเู้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
ฝึ กอบรมและให้ความรู อ้ าจกระทาเป็ นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
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กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
(1) กรรมการอิสระ
บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา / ผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปั จจุบนั
และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ )
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้
คู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ที่ อ าจเป็ น การขัด ขวางการใช้วิจ ารณญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทั้ง ไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็ นกรรมการอิสระ
หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ร ับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
ด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กี่ยวข้อง
กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขั ดแย้ง และไม่เป็ นกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนที่เป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการตรวจสอบ
บริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และต้อง
ไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการดาเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลาดับเดียวกันที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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6. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) การสรรหากรรมการ
ในการแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 2 รายจาก
จานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ หมด 3 ราย มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้

1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียงตามจานวนหุน้ ที่ตนถือ
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียง
ทัง้ หมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้ กรรมการ จะต้องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ผูท้ ่เี ป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชีข้ าดเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียง
(4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเบือ้ งต้นในการกลั่นกรองสรรหา
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู ค้ วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท
และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ได้ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่ผ่านมาฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูด้ าเนินการส่งกรรมการของ
บริษัทหรือคัดเลือกผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อเป็ น
ตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมาก
ยิ่งขึน้ ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไป บริษัทได้กาหนดระเบี ยบปฏิบตั ใิ ห้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ
ในบริษัทย่อย ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยควบคุมการดาเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วย
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือ
ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสาคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็ นการดาเนินการโดยบริษัทเอง ทัง้ นี ้
การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท
นอกจากนี ้ ในกรณี เป็ นบริษัทย่อย บริษัทได้กาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทนัน้ ต้องดูแลให้บริษัทย่อ ยมี
ข้อบังคับในเรื่องการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบ
การเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
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กำรกำกับดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. ให้ความรู แ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ท่ตี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ข องตน คูส่ มรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทกาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพื่อให้บริษัท
สามารถตรวจสอบการซือ้ ขายหุน้ ของผูบ้ ริหารทุกราย
3. บริษัทจะดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่า ผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ นัน้ ต่อบุคคลอื่น ทัง้ นีห้ าก
พบว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายในมีความประพฤติท่สี ่อไปในทางที่จะทาให้บริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ความเสื่อมเสียและเสียหาย
โดยผูก้ ระทาการเป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษตามความ
เหมาะสม และหากผูก้ ระทาผิ ดเป็ นผูบ้ ริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษสาหรับ
ผูก้ ระทาผิดนัน้ ๆ

กำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
ในปี 2560 คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code ปี 2560”) ซึง่ ได้วางหลักปฏิบตั สิ าหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการรับทราบ และมีกระบวนการในการทบทวนการนาหลักการ CG Code ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ทางธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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ั
ควำมร ับผิดชอบต่อสงคม
นโยบำยภำพรวม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย ตาม
หลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยนามาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี ้
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผูเ้ กี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่ จะดาเนินธุรกิจ
ด้วยจรรยาบรรณที่ดีตอ่ คูแ่ ข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ
เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮัว้ ) กัน
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กบั
พนักงานของคูแ่ ข่ง
3. ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มลู ความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดาเนินการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้อง
การต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสาเร็จของงานด้วย
วิธี ก ารทุจ ริต คณะกรรมการบริษั ท มี น โยบายปฏิ บัติต ามกฎหมายต่อ ต้า นการทุจ ริต คอร์ร ับ ปชั่น โดยก าหนดแนวทางฏิ บัติ ต าม
รายละเอียดหัวข้อ “การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น”
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์
และไม่ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทาง
ปฎิบตั ดิ งั นี ้
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
2. ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ดูแลด้านความเป็ นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในสถานที่ทางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู ร้ ะดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทางานของพนักงานอย่ างมืออาชีพ
พัฒนาระบบการทางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็ นธรรม และให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่านประจาปี การทางานล่วงเวลาที่
สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
3. การแต่งตัง้ โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทาด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐาน
ของความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู อ้ ย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
6. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทางานของพนักงาน ตลอดจน
ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้า
อย่างจริงจังและสม่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่มี ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกู ค้า
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยมิชอบ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึง่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ใช้เทคโนโลยีและขัน้ ตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคานึงถึงการลดปริมาณและการบาบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมและชุมชน
3. ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้มีการปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทตระหนักดีว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ จึงให้ความสาคัญในการดูแล
และคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสีย
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

(Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความ
เจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. วิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สร้างโอกาสในการคิคค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กบั การสร้างกาไรของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและสังคม เข่น ขาเทียมสาหรับผู้
พิการ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบั ทราบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการ
สื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) โดยจะทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอทุกปี

กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ า้ งต้นนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการดาเนินธุรกิจของกิจการที่บริษัท
และบริษัทย่อยได้ปฏิบตั ิมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ดาเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กาหนด ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อ ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริษัทจึงไม่มี
นโยบายในการซือ้ สินค้ากับผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีการสั่งซือ้ จากผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ หลายราย
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอานาจการต่อรอง
สาหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตัง้ แต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย
ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลกู ค้า รวมถึงการให้คาแนะนาในการนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าเพื่อช่วยลด
เวลาในการทางาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟั งปั ญหาข้อเสนอแนะจาก
ลูกค้า แล้วนามาปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึน้
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ ผูบ้ ริหารบริษัทจึงได้
ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรรุ น่ ใหม่ท่มี ีความรู ้ ความสามารถ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู แ้ ละได้ประสบการณ์ในการรับการถ่า ยทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตเครื่องจักรนัน้ ๆ โดยตรง

กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี -

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process)
บริษัทมีนโยบายทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

กำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาหรือ การใช้ทรัพย์สินที่มีอ ยู่ในทางมิชอบ เพื่ อ ประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว เพื่อน คนรู จ้ กั หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิ ดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ่ืน การทุจริตอาจเกิดได้หลาย
ลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทัง้ ที่เป็ นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน การฟอกเงิน
การยักยอก การปกปิ ดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นต้น
บริษัทและบริษั ทย่อยได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กาหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและการกากับดูแล
กิจการ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้คานึงถึงความเสียหายที่จ ะเกิดจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2557
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เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัทและบริษัทย่อ ย กระทาการอันใดที่เกี่ ยวข้อ งกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรู ปแบบ เพื่ อ ประโยชน์ทางตรงหรือ ทางอ้อมต่อตนเอง
ครอบครัว เพื่อน และคนรู จ้ กั ไม่วา่ ตนจะอยู่ในฐานะผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินหรือที่ไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชน ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซ่อื สัตย์และยึดมั่นในความเป็ นธรรม
ไม่รบั สินบนหรือติดสินบน แก่ผูม้ ีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทาหน้าที่รบั ผิดชอบทัง้ โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์ในทางมิชอบ
ในการจัดซือ้ จัดจ้าง / การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ต้องดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ อาจนามาซึง่ การทุจริตคอร์รปั ชั่น เช่น ไม่ถือหุน้ ในบริษัทคูแ่ ข่ง หลีกเลี่ยงการ
ใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษัท หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่ผอู้ ่ืน
มีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไป
จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่รดั กุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี ทัง้ นี ้
บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงและรายการ
ที่ผิดปกติ โดยจะนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตที่มีผลเกี่ ยวข้อ งกับบริษัททัง้ ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม ควรแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผูแ้ จ้งหรือร้องเรียนการทุจริต

เพื่อให้ทกุ คนในองค์กรได้รบั ทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการ
สื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) โดยจะทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอทุกปี
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ี่ ง
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจ ัดกำรควำมเสย
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่ อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผบู้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว โดยมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระใน
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้กรรมการ ผูส้ อบบัญชี และผู้
มีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร โดยผูต้ รวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในของ
บริษัท และติดตามผลการดาเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็ นประจาทุกไตร
มาส
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีสาหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในปี 2563 ผูส้ อบบัญชีแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครัง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าไม่พบประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ จึงไม่มีรายงานข้อสังเกตสาหรับ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทในสาหรับปี 2563
ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตัง้ บริษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น
ซินดิเคท จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทสาหรับปี 2563 ซึ่งบริษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด ได้
มอบหมายให้ นายมานิตย์ องค์พิสทุ ธิ์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาคุณ สมบัติข องบริษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด และ นายมานิ ต ย์
องค์พิสุทธิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระและมี ประสบการณ์ใ นการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน โดยนายมานิตย์ องค์พิสุทธิ์ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ซึ่งมีความรู ค้ วามสามารถในด้านระบบบัญชีและ
การควบคุมภายในเป็ นอย่างดี สามารถให้คาปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทัง้ ดาเนินการขจัดความเสี่ยง
และรายการสิ่งที่ผิดปกติโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน
และเป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันก็ ท าการศึก ษาระบบวิธีก ารตรวจสอบภายในจากผู้เชี่ ย วชาญเพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ในอนาคต ทัง้ นี ผ้ ู้ตรวจสอบภายในจะทาการประเมินความเสี่ ยงและจัดทาแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดาเนินการ
ตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติด ตามผลการปรับ ปรุ ง ระบบ และรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้อ ยทุก ไตรมาส มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปั จจุบนั การปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริษัท ให้ขอ้ สังเกตและข้อแนะนาเพื่อ การปรับปรุ งประสิทธิภ าพการ
ปฏิบตั งิ านซึง่ ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญและได้ดาเนินการปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูต้ รวจสอบภายในแล้ว ทัง้ นี ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รำยกำรระหว่ำงก ัน
รายการระหว่างกันโดยทั่วไป ในปี 2563
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 เรื่องรายการธุรกิจกับ บุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทัง้ นี ้ บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนีบ้ ุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุ คคลที่
มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริษัท ผูบ้ ริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริษัท
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในการเข้าทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนาเสนอเรื่องดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทาการพิจารณาและอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผู้
ลงทุนรวมถึงผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่า งกันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผูท้ ่ีอาจมี ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
สาหรับรายการระหว่างกันที่เป็ นกรณี การค้าปกติ เช่น การซือ้ สินค้า การจาหน่ายสินค้า เป็ นต้น บริษัทมีนโยบายที่ จะ
กาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึน้ กับ
บุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความ
สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่ อนไขและความจาเป็ นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลา
การจัดส่ง คุณสมบัตเิ ฉพาะของสินค้าเป็ นต้น ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ
แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในการทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคา
และเงื่ อ นไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้ นี บ้ ริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ ้ นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้
ตามแต่กรณี ทัง้ นีก้ ลุ่มบริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท

รายงานประจาปี 2563 - หน้า 46

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้อมูลทำงกำรเงินทีส
่ ำค ัญ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หน่วย: บำท
ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนการซือ้ เงินลงทุนที่สงู กว่าประมาณการส่วนได้
เสียในมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อยรอจัดสรร
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่
เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

เงินกูย้ ืมระยะสัน้
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ณ 31 ธันวำคม 2561
จำนวนเงิน
ร้อยละ

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธันวำคม 2562
จำนวนเงิน
ร้อยละ

ณ 31 ธันวำคม 2563
จำนวนเงิน
ร้อยละ

203,507,945
293,630,157
217,440
253,640,241
633,613
4,120,390
755,749,786

12.26
17.69
0.01
15.28
0.04
0.25
45.54

218,420,571
231,780,917
217,440
248,978,138
630,003
7,028,918
707,055,987

13.53
14.36
0.01
15.42
0.04
0.44
43.80

257,541,499
248,863,927
217,440
254,009,891
670,881
5,546,127
766,849,765

14.98
14.47
0.01
14.77
0.04
0.32
44.60

1,821,006
859,614,747
37,914,466
-

0.11
51.80
2.28
-

1,540,146
870,591,507
30,316,103
-

0.10
53.93
1.88
-

1,322,706
808,192,219
27,736,271
22,741,368
82,051,007

0.08
47.00
1.61
1.32
4.77

3,358,400

0.20

3,948,600

0.24

3,948,600

0.23

1,093,708
0.07
903,802,347 54.46
1,659,552,133 100.00

962,681
0.06
907,359,037 56.20
1,614,415,024 100.00

6,667,078
0.39
952,659,249 55.40
1,719,509,014 100.00

92,158,824
122,898,675
81,709,534
1,190,452
1,510,033
6,728,168
102,754
306,298,440

5.55
7.41
4.92
0.07
0.09
0.41
0.01
18.46

111,780,652
131,644,268
66,350,501
1,425,588
6,344,429
727,033
318,272,471

6.92
8.15
4.11
0.09
0.39
0.05
19.71

40,000,000
162,858,198
48,407,429
10,382,093
3,540,695
684,052
265,872,467

2.33
9.47
2.82
0.60
0.21
0.04
15.46

109,857,535
2,949,693
3,267,436
14,558,336

6.62
0.18
0.20
0.88

66,802,501
2,635,540
2,778,796
21,821,439

4.14
0.16
0.17
1.35

139,286,279
16,038,375
17,944,740
24,588,263

8.10
0.93
1.04
1.43

130,633,000
436,931,440

7.87
26.33

94,038,276
412,310,747

5.82
25.54

197,857,657
463,730,124

11.51
26.97
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
หน่วย: บำท
ฐำนะกำรเงิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม:
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ บริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

ณ 31 ธันวำคม 2561
จำนวนเงิน
ร้อยละ

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธันวำคม 2562
จำนวนเงิน
ร้อยละ

ณ 31 ธันวำคม 2563
จำนวนเงิน
ร้อยละ

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

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

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

18.08
18.08
12.95

30,000,034
1.88
560,524,397 33.78
(21,167,815) (1.28)
1,084,308,902 65.34
138,311,791
8.33
1,222,620,693 73.67
1,659,552,133 100.00
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18.58
18.58
13.31

30,000,034
1.86
560,747,024 34.73
(35,752,033) (2.21)
1,069,947,311 66.27
132,156,966
8.19
1,202,104,277 74.46
1,614,415,024 100.00

17.45
17.45
12.50

30,000,034
1.74
603,044,056 35.07
(44,069,857) (2.56)
1,103,926,519 64.20
151,852,371
8.83
1,255,778,890 73.03
1,719,509,014 100.00

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

งบกำไรขำดทุน
หน่วย: บำท
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกิจกรรมดำเนินงำน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

2561
จำนวนเงิน
ร้อยละ

งบกำรเงินรวม
2562
จำนวนเงิน
ร้อยละ

2563
จำนวนเงิน
ร้อยละ

1,113,201,111
3,900,713
1,117,101,824

99.65
0.35
100.00

962,178,049
3,074,782
965,811,706

99.68
0.32
100.00

948,726,760
10,245,492
965,811,706

98.93
1.07
100.00

673,593,192
58,235,266
134,333,763
866,162,221

60.30
5.21
12.03
77.54

446,296
17,691,608
233,694,290
25,165,679
208,528,611

0.04
1.58
20.92
2.25
18.67

665,623,986
57,790,525
147,021,870
870,436,381
94,816,450
558,875
12,628,780
82,746,545
18,208,277
64,538,268

68.92
5.99
15.23
90.18
9.82
0.06
1.31
8.57
1.89
6.69

633,662,767
60,552,675
160,954,724
855,170,166
103,802,086
310,016
12,209,170
91,902,932
15,598,590
76,304,342

66.08
6.31
16.78
89.18
10.82
0.03
1.27
9.58
1.63
7.96

กำรแบ่งปั นกำไรสำหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุทธิ

174,287,748
34,240,863
208,528,611

15.60
3.07
18.67

51,030,017
13,508,251
64,538,268

5.29
1.40
6.69

64,796,301
11,508,041
76,304,342

6.76
1.20
7.96

กำไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐำน
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (หุน้ )

0.5810
300,000,340

0.1701
300,000,340

0.2160
300,000,340

งบกำไรขำดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
หน่วย: บำท
ผลกำรดำเนินงำน

2561
จำนวนเงิน ร้อยละ
208,528,611
18.67
14,966
0.00

งบกำรเงินรวม
2562
จำนวนเงิน ร้อยละ
64,538,268
6.69
20,183
0.00

กำไรสุทธิสำหรับปี
กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

(12,685,601)
193,361,590

(1.14) (20,287,015)
17.30 41,473,590

ส่วนของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุทธิ

163,738,911
29,622,679
193,361,590

14.65
2.65
17.30
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33,728,502
7,745,088
41,473,590

2563
จำนวนเงิน ร้อยละ
76,304,342
7.96
10,108
0.00

(2.10)
4.30

(7,878,672)
68,435,778

(0.82)
7.14

3.49
0.80
4.30

58,368,687
10,067,091
68,435,778

6.09
1.05
7.14

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

งบกระแสเงินสด
รำยกำร

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษี เป็ นเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนีก้ ารค้า(โอนกลับ)
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ ดาเนินงาน เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนินงำน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล
เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้
เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินสดรับสาหรับเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึน้
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระในหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
เงินสดรับชาระค่าหุน้ ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่สว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ นในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยปี
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งบกำรเงินรวม
2562

หน่วย: บำท
2563

233,694,290

82,746,545

91,902,932

150,679,252
(692,238)
4,546,017
(160,772)
119,861
1,268,055
17,691,608
407,146,073

158,582,819
1,590,668
(703,681)
(89,498)
1,212,021
4,528,449
12,628,780
260,496,103

166,415,413
815,253
308,771
4,904,907
2,389,499
3,200,062
12,209,170
282,146,007

(19,805,046)
(47,400,375)
(1,842,546)
1,619,982

58,471,962
5,365,784
(2,908,527)
1,952,032

(3,860,260)
30,610,916
1,507,946
(5,704,398)

7,114,274
93,691
347,143,053
(5,636,150)
(17,248,944)
(29,500,809)
294,757,150

(18,976,911)
624,279
305,024,722
(197,100)
(12,244,404)
(19,080,655)
273,502,563

(8,342,062)
(42,982)
296,315,167
(797,456)
(11,121,691)
(11,917,815)
272,478,205

(217,440)
(1,821,006)
(258,400)
(138,963,326)
1,564,590
(139,695,582)

280,860
(590,200)
(140,418,358)
(1,207,500)
107,477
(141,827,721)

217,440
(103,728,580)
(63,266,338)
(418,600)
476,636
(166,719,442)

(15,964,627)
(3,903,071)
93,354,749
(77,875,680)
(1,640,033)
8,153,098
(16,598,735)
(66,000,053)
(80,474,352)
(8,781,607)
(147,231)
65,658,378
137,849,567
203,507,945

19,621,828
24,000,000
(82,018,402)
(1,510,033)
(1,431,962)
400,000
(14,390,228)
(47,999,778)
(103,328,575)
(12,570,120)
(863,521)
14,912,626
203,507,945
218,420,571

(71,780,652)
139,051,429
(84,821,587)
(11,891,757)
(12,214,107)
(22,499,269)
(64,155,943)
(2,207,062)
(274,830)
39,120,928
218,420,571
257,541,499

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

2561

งบกำรเงินรวม
2562

2563

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

2.47
1.62
0.89
3.91
93
2.90
126
4.65
78
141

2.22
1.41
0.88
3.66
100
2.65
138
5.23
70
168

2.88
1.90
1.00
3.95
92
2.52
145
4.30
85
152

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

39.49%
22.49%
116.44%
18.66%
15.60%
16.83%

30.82%
9.88%
286.76%
6.68%
5.28%
4.74%

33.21%
10.94%
280.33%
7.96%
6.76%
5.96%

(%)
(%)
(เท่า)

10.71%
40.28%
0.69

3.12%
25.79%
0.59

3.89%
27.55%
0.58

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
(บาท)

0.40
19.08
0.97
37.87%
0.5810

0.39
24.10
0.95
47.03%
0.1701

0.42
26.11
0.75
40.28%
0.2160

รำยกำร
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
วงจรเงินสด
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิสาหรับปี
อัตราส่วนกาไรสุทธิสว่ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยกำรเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตรากาไรต่อหุน้

รายงานประจาปี 2563 - หน้า 51

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ำยจ ัดกำร
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนในปี 2563
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) หรือ “HTECH” และบริษัทย่อย มีผลการดาเนินงานสาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน (ล้ำนบำท)

ปี 2563

ปี 2562

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไรสุทธิส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่

948.73
958.97
76.30
64.80

962.18
965.25
64.54
51.03

เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%
-13.45
-1.40
-6.28
-0.65
11.77
18.23
13.77
26.98

โดยมีผลการดาเนินงานแบ่งตามส่วนงานตามธุรกิจหลักได้ 3 ส่วนงาน ดังนี ้
1. ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่มีลกั ษณะเฉพาะ ประกอบไปด้วยรายได้จากโรงงานของบริษัท
ใหญ่ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) (“HTECH”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท Halcyon Technology
(Philippines) Inc. (“HP”), บริษั ท Atek Precision Tools Inc. (“ATEK”), บริษั ท Halcyon Technology Vietnam Co.,
Ltd. (“HV”) รวมถึงรายได้จากบริษัทย่อยใหม่ บริษัท Mastertech Diamond Products Company (“MDP”)
ผลกำรดำเนินงำน (ล้ำนบำท)
รายได้จากลูกค้าภายนอก
กาไรสุทธิสาหรับงวด

ปี 2563

ปี 2562

543.31
53.14

465.37
17.50

เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%
78.05
16.77%
35.64
203.63%

2. ส่วนงานธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการตัดโลหะ ประกอบไปด้วยรายได้จาก บริษัท เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี
จากัด (“FDM”), บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“HENG”), บริษัท Halcyon Technology Singapore
Pte. Ltd. (“HS”), บริษัท Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. (“HY”) และ บริษัท PT HTECH Tools Indonesia (“HI”)
ผลกำรดำเนินงำน (ล้ำนบำท)
รายได้จากลูกค้าภายนอก
กาไรสุทธิสาหรับงวด

ปี 2563

ปี 2562

348.52
20.76

423.39
33.92

เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%
-74.87
-17.68%
-13.15
-38.79%

3. ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์และชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รู ปต่าง ๆ ประกอบไปด้วยรายได้จาก บริษัท แฮลเซี่ยน
เมทอล จากัด (“HM”)
ผลกำรดำเนินงำน (ล้ำนบำท)
รายได้จากลูกค้าภายนอก
กาไรสุทธิสาหรับงวด

ปี 2563

ปี 2562

56.80
2.40

73.42
13.12
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เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%
-16.62
-22.64%
-10.72
-81.70%

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 958.97 ล้านบาท ลดลง 6.28 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.65 จากงวดเดียวกันในปี 2562 โดยเป็ นรายได้จากการขาย 948.73 ล้านบาท ลดลง 13.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.40 จาก
งวดเดียวกันในปี 2562
รายได้จากส่วนงานธุร กิจผลิตและจาหน่ายเครื่อ งมื อที่ใช้ในการตัดโลหะที่มีลักษณะเฉพาะ (Special Cutting Tools) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรายได้จากโรงงานของบริษัทใหญ่ (HTECH) และบริษัทย่อยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม รวมถึงรายได้จาก
บริษัทย่อ ยใหม่ บริษัท Mastertech Diamond Products Company (“MDP”) ในประเทศสหรัฐอเมริก าที่เพิ่ง ได้น าเข้า มารวมในงบ
การเงินไตรมาส 2/2563 เป็ นไตรมาสแรก จานวน 83.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.44 ของรายได้จากบุคคลภายนอกในส่วนงานนี ้ ซึง่
เป็ นเหตุผลหลักที่ทาให้รายได้จากส่วนงานนีป้ รับตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อน
นอกจากนี ้ การเริ่มฟื ้ นตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมภายหลังการล็อคดาวน์ในประเทศต่างๆ จากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีคาสั่งซือ้ เพิ่มขึน้ จากลูกค้าในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD) ในประเทศซึ่งเป็ น
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทใหญ่ ส่งผลให้ร ายได้ข องบริษัทใหญ่ เติบโตขึน้ ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี และโดยรวมทัง้ ปี มีร ายได้จาก
บุคคลภายนอกเติบโตร้อยละ 0.06 หรือใกล้เคียงกับปี ก่อน ส่วน HV บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามมีรายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.14
ทัง้ นี ้ บริษัทย่อยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ หรือ HP และบริษัทย่อย มีรายได้หดตัวลงร้อยละ 16.24 ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่องจากช่วง
ปลายปี 2561 ที่ลูกค้ารายหลักของ HP ในอุตสาหกรรม HDD ได้เริ่มมี การย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์กลับมายัง
ประเทศไทย ส่งผลให้รายได้ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบจาก COVID-19 ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา
ทาให้ บริษัทตัดสินใจปรับโครงสร้างธุร กิจจากโรงงานผลิตเป็ นบริษัทซือ้ มาขายไป เพื่อการจัดการบริหารต้นทุนที่ดีขึน้ ในขณะที่ยัง
สามารถเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษัทใหญ่ต่อไปสาหรับลูกค้าที่เหลืออยู่ โดยโรงงานที่ HP ได้ยุติการผลิตอย่างเป็ นทางการ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และได้ทาการย้ายสานักงานในช่วงต้นปี 2564
รายได้จากส่วนงานธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการตัดโลหะ ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากบริษัทย่อยทัง้ ในและ
ต่างประเทศ 5 บริษัท เมื่อหักรายได้ระหว่างกันแล้ว ส่วนงานนีม้ ีรายได้จากลูกค้าภายนอกลดลง เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่ทาให้มีการล็อคดาวน์ในหลายประเทศ ส่งผลให้บางบริษัทในเครือมีความจาเป็ นต้องหยุดดาเนินกิจการเป็ นการ
ชั่วคราว รวมทัง้ มีลูกค้าลดคาสั่งซือ้ หรือชะลอการส่งมอบสินค้าลง นอกจากนี ้ เนื่องจากบริษัทในส่วนงานนีท้ งั้ หมดเป็ นบริษัทซือ้ มาขาย
ไป และมีลกู ค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซง่ึ ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ทาให้รายได้จากส่วนงานนีเ้ ห็นแนวโน้มการฟื ้ นตัวช้ากว่า
ในส่วนงานแรก
ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์และชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รู ปต่างๆ ซึง่ เป็ นผลการดาเนินงานของ บริษัทย่อย HM ในปี 2563
มีรายได้จากลูกค้าภายนอก 56.80 ล้านบาท ลดลง 16.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.64 โดยรายได้ท่ลี ดลงของส่วนงานนี ้ เป็ นผลจาก
การลดคาสั่งซือ้ ของลูกค้าหลักในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเครื่องบินที่มีการผลิตที่ลดลงอย่างมากจากผลกระทบของ COVID19 และส่วนงานนีย้ งั คงมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับส่วนงานอื่นๆ ที่เริ่มมีสญ
ั ญาณฟื ้ นตัวดีขนึ ้ ในช่วงไตรมาส 4/2563
นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทมีรายได้อ่ืนในปี 2563 จานวน 10.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 3.07 ล้านบาทในปี ก่อน ซึง่ ประกอบไปด้วย
รายได้จากการขายเศษเหล็ก กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนีม้ ีรายได้ทาง
การเงินจากดอกเบีย้ รับจานวน 0.31 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน 0.56 ล้านบาท
ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับงวดจานวน 76.30 ล้านบาท และกาไรสุทธิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่จานวน 64.80 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 7.69 และ 6.69 ต่อรายได้รวมตามลาดับ (เทียบกับ
ร้อยละ 6.69 และ 5.29 ในปี ก่อน) โดยมีอตั รากาไรแบ่งตามส่วนงานตามธุรกิจหลัก ดังนี ้
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อัตรำกำไรสุทธิสำหรับงวด (ต่อรำยได้รวม)
ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่าย Special Cutting Tools
ส่วนงานธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการตัดโลหะ
ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์และชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รู ปต่างๆ
รวม

ปี 2563
9.67%
5.90%
4.17%
7.69%

ปี 2562
3.75%
7.98%
17.78%
6.69%

อัตรากาไรสุทธิรวมสาหรับงวดปี 2563 อยู่ท่รี อ้ ยละ 7.69 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.69 ในปี ก่อน โดยส่วนงานธุรกิจ
ผลิตและจาหน่าย Special Cutting Tools มีอตั รากาไรดีขนึ ้ อย่างมีนยั สาคัญจากร้อยละ 3.75 เป็ นร้อยละ 9.67 ของรายได้รวม เนื่องจาก
บริษัทใหญ่มีสัดส่วนต้นทุนค่าแรงลดลงจากปี ก่อนเนื่องจากการผลิตที่ลดลงเทียบกับปี ก่อน ทาให้มีการจ่ายค่าแรง และค่าล่วงเวลา
ลดลง รวมถึงมีการปรับลดจานวนพนักงานบางส่วนด้วย และอีกปั จจัยที่ทาให้อตั รากาไรในส่วนงานนีเ้ ติบโตขึน้ เป็ นผลมาจากการนางบ
การเงินของบริษัทย่อย MDP ในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามารวมด้วย นอกจากนีใ้ นส่วนงานนีม้ ีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 1.28
ล้านบาท เทียบกับปี ก่อนที่ขาดทุน 7.03 ล้านบาท
อัตรากาไรของส่วนงานนาเข้าและจาหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการตัดโลหะลดลงจากร้อยละ 7.98 เป็ นร้อยละ 5.90 เนื่องจาก
ส่วนงานนีม้ ีรายได้ลดลงค่อนข้างมากจากผลกระทบของ COVID-19 และมีตวั เลขขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.41 ล้านบาท เทียบกับ
ปี ก่อน 0.34 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ถึงแม้ว่าทุกบริษัทในเครือ ต่างมีมาตรการลดต้น ทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นลงให้ได้มากที่สุด เพื่อให้
สอดคล้อ งกับรายได้ท่ีลดลงต่อเนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี ้ และส่วนงานนี ม้ ีค่าใช้จ่ายลดลงเมื่ อเทียบกับปี ก่อ น แต่สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ยงั คงเพิ่มขึน้ เล็กน้อย ส่งผลให้อตั รากาไรของส่วนงานนีล้ ดลงดังที่ก ล่าวไป
ส่วนในส่วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์และชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รู ปต่างๆมีอตั รากาไรลดลงจากร้อยละ 17.78 เป็ นร้อยละ
4.17 ของรายได้รวม เป็ นผลหลักจากรายได้ท่ีลดลงโดยเฉพาะในไตรมาส 3-4/2563 ในขณะที่บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูง
ถึงแม้วา่ จะมีการปรับลดจานวนพนักงานในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ทัง้ นี ้ บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.43 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน
ขาดทุน 0.22 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปี 2563
สินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 1,719.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 105.09 ล้านบาทจากปี ก่อน 1,614.42
ล้านบาท โดยประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 766.85 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 952.66 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วน 44.60% และ 55.40% ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยรายการสินทรัพย์ท่สี าคัญประกอบด้วย
(1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ) ณ สิน้ ปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 808.19 ล้านบาท ลดลง 62.40 ล้านบาท จาก 870.59
ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562 เป็ นผลหลักจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานของบริษัทย่อย HP ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ซ่งึ บริษัท
ตัดสินใจปรับโครงสร้างธุรกิจจากโรงงานผลิตเป็ นบริษัทซือ้ มาขายไป โดยมียอดจาหน่ายรวม 106.54 ล้านบาท ทัง้ นี ้ มีการซือ้ สินทรัพย์
เพิ่มขึน้ จากบริษัทย่อย MDP ในประเทศสหรัฐอเมริกาบางส่วน รวมถึงมีการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปี ทาให้โดยรวมมูลค่ าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ลดลงดังกล่าว (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17)
(2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 257.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 218.42 ล้านบาท ณ สิน้
ปี 2562 หรือเพิ่มขึน้ 39.12 ล้านบาท คิดเป็ น 17.91% จากปี ก่อน โดยเป็ นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 272.48 ล้านบาท
ลดลงเล็กน้อย 1.02 ล้านบาทจากปี ก่อน เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 166.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 24.89 ล้านบาท โดย
เป็ นเงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็ นหลัก 103.73 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในบริ ษัทย่อย MDP ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และการซือ้ เครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิต และขยายกาลังการผลิตอีก 63.27 ล้านบาท นอกจากนีม้ ีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จานวน 64.16 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 39.17 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ มขึน้ เพื่อ
ลงทุนในบริษัทย่อย MDP เช่นกัน
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(3) สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 254.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เล็กน้อย 5.03 ล้านบาท จาก 248.98 ล้านบาท ณ
สิน้ ปี 2562 โดยสินค้าคงเหลือประกอบด้วยวัตถุดบิ และวัสดุสิน้ เปลือง สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรู ป และสินค้าระหว่างทาง และใน
ปี 2563 มีสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าระหว่างทางเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจากการผลิตที่เพิ่มขึน้ ของบริษัทใหญ่ และจากส่วนของบริษัทย่อย
MDP ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาจากปั จจัยหลายอย่าง ได้แก่ ความสามารถ
และโอกาสในขายสินค้าในอนาคต, ระยะเวลาจัดเก็บสินค้าประกอบกับวงจรอายุของสินค้า, สินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็ นระยะ
เวลานาน เป็ นต้น โดยจะมีการทบทวนรายการอย่างน้อยทุกสามเดือน หรือทุกไตรมาส ซึ่งสินค้าคงเหลือดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นสินค้าที่
ทาสารองไว้สาหรับงานตามที่ลูกค้าสั่ง เป็ นงานในกลุ่ม Cutting Tools ซึง่ ส่วนใหญ่สามารถนาสินค้าเหล่านีไ้ ปปรับเปลี่ยน และ Modify
เพื่ อ ขายใหม่ ได้ ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมี ค่าเผื่ อ การลดมูลค่าของสิ น ค้าคงเหลื อ 27.04 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อ น 26.73 ล้านบาท
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14)
(4) ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ณ สิน้ ปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 232.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 204.11 ล้านบาท ใน
ปี 2562 โดยเป็ นลูกหนีท้ ่ียงั ไม่ครบกาหนดชาระ 167.98 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 72.15% เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน 63.30 ล้าน
บาท คิดเป็ น 27.19% และเกิน 3 เดือนรวม 6.48 ล้านบาท คิดเป็ น 2.78% นอกจากนีบ้ ริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ จานวน 4.93 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.12 โดยบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในปี 2563 อยู่ท่ี 92 วัน ลดลงจากปี ก่อนที่
100 วัน ทัง้ นี ้ นโยบายของบริษัทในการให้เครดิตลูกหนีก้ ารค้าทั่วไป คือ ประมาณ 30-90 วัน และ 90 วันสาหรับบริษัทย่อย โดยลูกหนีท้ ่ี
เป็ นลูกค้าภายนอก บริษัทจะมีนโยบายตรวจสอบวงเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากหนีส้ ญ
ู เป็ นประจาตามนโยบายการตรวจสอบภายในของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทใหญ่มีการผ่อนปรนการชาระหนีจ้ ากกิจการที่เกี่ยวข้องกันหากสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยมี
จากัด ทาให้ในส่วนของบริษัทฯ มีลูกหนีจ้ ากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกินกาหนดชาระรวม 20.02 ล้านบาท จากลูกหนีท้ งั้ หมดของบริษัท
จานวน 152.92 ล้านบาท ทัง้ นีไ้ ม่ได้แสดงว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงต่อหนีส้ ญ
ู เพิ่มขึน้ แต่อย่างใด นอกจากนี ้ ในส่วนของงบการเงินรวมยัง
มีลกู หนีอ้ ่ืน ได้แก่ ลูกหนีพ้ นักงาน ลูกหนีค้ า่ หุน้ ลูกหนีก้ รมสรรพากร เป็ นต้น สาหรับปี 2563 มียอดรวม 15.68 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
24.23 ล้านบาท ทาให้ยอดรวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นในปี 2563 อยู่ท่ี 248.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 231.78 ล้านบาทใน
ปี ก่อน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)
(5) ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการต้นทุนการซือ้ เงินลงทุนที่สูงกว่าประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ย่อยรอจัดสรร 82.05 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน จากการลงทุนซือ้ หุน้ ในบริษัทย่อย MDP ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ปั จจุบนั อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มาและหนีส้ ินที่รบั มา ณ วันที่ซอื ้ กิจการของ MDP โดยการวัด
มูลค่านีก้ าลังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทาและส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนและสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตนบางรายการ โดยบริษัทจะทาการปรับปรุ งย้อนหลังประมาณการการที่เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที่ซือ้ เมื่อได้รบั ข้อมูลทางบัญชีท่ีสมบูรณ์
เพื่อรายงานในงบการเงินต่อไป (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16)
(6) ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ 27.74 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน เนื่องจากมีการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรบั รู ผ้ ลกระทบสะสมจากการปรับใช้ม าตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งกับกาไรสะสมต้นงวด และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรียบเทียบผลกระทบจากการปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในเรื่องหนีส้ ินสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 6 และ 18 โดยรายการดังกล่าวเป็ นสิทธิการใช้ท่ีดิน อาคารโรงงาน สานักงาน และยานพาหนะของทัง้ บริษัทใหญ่ และบริษัท
ย่อย จากสัญญาเช่าต่างๆ
(7) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิน้ ปี 2563 ได้แก่ ส่วนแบ่งการตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้าจากการควบรวมกิจการของ
บริษัทย่อยต่างๆ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมลู ค่าเท่ากับ 22.74 ล้านบาท ลดลงจาก 30.32 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562 เนื่องจากมีการ
ตัดจาหน่ายระหว่างปี ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 โดยการซือ้ กิจการดังกล่าวจะทาให้กลุ่มบริษัทมีเครือข่าย
และส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องตัดเฉือนโลหะเพิ่มขึน้ ทัง้ ในส่วนของในประเทศ และจากการขยายตลาดไปยังฐานลูกค้า
ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ยัง ทาให้กลุ่มบริษัทสามารถจาหน่ายสินค้าบางชนิดได้ในราคาสูงขึน้
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เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายไปยังผูร้ บั ซือ้ โดยตรงโดยไม่ตอ้ งผ่านตัวแทน อีกทัง้ ยังทาให้บริษัทฯ ได้บุคคลากรทางการตลาดที่มีความรู ้
ความสามารถเข้ามาร่วมบริหารงาน
หนีส้ ิน
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวมมูลค่า 463.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51.42 ล้านบาท จากปี ก่อน 412.31 ล้าน
บาท โดยประกอบไปด้วยหนีส้ ินหมุนเวียน 265.87 ล้านบาท และหนีส้ ินไม่หมุนเวียน 197.86 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 57.33% และ
42.67% ตามลาดับ โดยรายการหนีส้ ินที่สาคัญประกอบด้วย
(1) เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น ณ สิน้ ปี 2563 มีมลู ค่ารวม 162.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31.21 ล้านบาท จากปี ก่อน
131.64 ล้านบาท โดยเป็ นเจ้าหนีค้ ่าหุน้ 63.80 ล้านบาทจากการลงทุนในบริษัทย่อย MDP เทียบกับปี ก่อนไม่มี ในขณะที่ในปี 2563 ไม่มี
เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ สินทรัพย์ถาวร (เทียบกับปี ก่อน 42.27 ล้านบาท) นอกจากนีเ้ ป็ นรายการเจ้าหนีก้ ารค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี ้
อื่นๆ รวมเพิ่มขึน้ 9.89 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22)
(2) เงินกูย้ ืมระยะยาว และส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ สิน้ ปี 2563 มีมลู ค่า 139.29 ล้านบาท
และ 48.41 ล้านบาทตามลาดับ เทียบกับปี ก่อน 66.80 ล้านบาทและ 66.35 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรวมเป็ นมูลค่า เงินกูย้ ืมระยะยาว
ณ สิน้ ปี 2563 จานวน 187.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 54.54 ล้านบาท จากปี ก่อน 133.15 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินของส่วนของบริษัทใหญ่
เกือบทัง้ หมดมูลค่ารวม 168.93 ล้านบาท จากวงเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินทัง้ หมด 4 วงเงิน และส่วนของบริษัทย่อย 1 วงเงินมูลค่า
18.76 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23)
(3) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ สิน้ ปี 2563 มีมูลค่ารวม 40.00 ล้านบาท ลดลง 71.78
ล้า นบาทจากปี ก่ อ น 111.78 ล้า นบาท โดยเป็ น ส่ ว นของบริ ษั ท ใหญ่ ทั้ง หมดเป็ นตั๋ว สั ญ ญาใช้เ งิ น อัต ราดอกเบี ้ย 3.75-4.50%
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่เท่ากับ 1,103.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33.98 ล้านบาท จาก 1,069.95 ล้าน
บาท ณ สิน้ ปี 2562 โดยเพิ่มขึน้ จากกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร 603.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 560.75 ล้านบาท และองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ -44.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน -35.75 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ว 300.00 ล้าน
บาท ส่วนมูลค่าหุน้ สามัญ 214.95 ล้านบาท และมีเงินทุนสารองตามกฎหมาย 30.00 ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน
นอกจากนี ้ บริษัทมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ณ สิน้ ปี 2563 มูลค่า 151.85 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน 132.16 ล้านบาท
ทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมอยู่ท่ี 1,255.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 1,202.10 ล้านบาท

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินในปี 2563
สภาพคล่อง
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 272.48 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1.02
ล้านบาท จากปี ก่อน 273.50 ล้านบาท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 166.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.78 ล้านบาท จากปี
ก่อน 141.83 ล้านบาท เป็ นผลหลักจากการลงทุนซือ้ หุน้ ในบริษัทย่อย MDP และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 64.16
ล้านบาท ลดลง 39.17 ล้านบาทจากปี ก่อน 103.33 ล้านบาท โดยมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนรวม -2.48 ล้านบาท ลดลง 10.95
ล้านบาท จากปี ก่อน -13.43 ล้านบาท ทาให้ ณ วันสิน้ ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน
257.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 39.12 ล้านบาท จากปี ก่อน 218.42 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึน้
จาก 0.88 เท่า เป็ น 1.00 เท่า ในขณะที่อตั ราส่วนสภาพคล่องโดยรวมเพิ่มขึน้ จาก 2.22 เท่า เป็ น 2.88 เท่า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยปี 2563 อยู่ท่ี 92 วันลดลงจาก 100 วันในปี ก่อน แต่มีระยะเวลาชาระหนีอ้ ยู่ท่ี 85 วัน เพิ่มขึน้ จาก 70 วันในปี ก่อน
ทัง้ นี ้ วงจรเงินสดโดยรวมลดลงอยู่ท่ี 152 วันเทียบกับ 168 วันในปี ก่อน
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ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 อยู่ท่ีรอ้ ยละ 5.96 เทียบกับปี ก่อนร้อยละ 4.74 โดยมีอตั ราการ
จ่ายเงินปั นผล 40.28% ของกาไรสุทธิ เทียบกับปี ก่อน 47.03% คิดเป็ นเงินปั นผล 0.087 บาทต่อหุน้ ในปี 2563 และ 0.08 บาทต่อหุน้ ใน
ปี 2562 และมีอตั รากาไรต่อหุน้ อยู่ท่ี 0.2160 บาท เทียบกับปี ก่อน 0.1701 บาท โดยรวมบริษัทฯ มีผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
เนื่องจากบริษัทมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ จาก 51.03 ล้านบาท เป็ น 64.80 ล้านบาท

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเงินที่สำคัญหลังจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เพื่ออนุมตั ิจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2563 เพิ่มในอัตราหุน้ ละ 0.052 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 15.60 ล้านบาท โดยจะกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสิทธิรบั เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และจะจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
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รำยงำนควำมร ับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรบั รองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน รวมทัง้ สอบทานระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมตรวจสอบเกี่ ย วกับเรื่อ งนี ป้ รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี และผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อยในรายงานของผูส้ อบบัญชี ดังรายละเอียดในงบการเงินซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเ งิน
ของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป และปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายพีท ริมชลา)
ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบนั มีสมาชิกประกอบด้วย
1.
2.
3.

นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์
นายวิบลู ย์ พจนาลัย
นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์ และนายวิบลู ย์ พจนาลัย เป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชี โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านไม่มีส่วน
ได้เสียในการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือลูกค้าจ้างของบริษัททัง้ สิน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ หน้าที่สาคัญได้แก่การ
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การดูแลให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี
2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ซึง่ สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. ควำมถูกต้องของงบกำรเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นต่องบการเงิน ทัง้ งบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท เพื่อรับฟั งคาชีแ้ จง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้
2. ควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ พิจารณารายงานข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
3. กำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยอย่างเพี ยงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการดูแลบริษัทให้ดาเนินตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ เพื่อการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ให้มีความเท่าเทียมกัน
4. รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่อาจก่อ
ให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทกุ ๆไตรมาส และมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึน้ ในปี 2563 ได้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
5. ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็ น
อิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ และนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี รบั รองต่อไป

(นางชลลดา ฟูวฒ
ั นศิลป์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสำรแนบ 1
ข้อมูลของกรรมกำรบริษ ัทและผูบ
้ ริหำร
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คณะกรรมกำรบริษ ัทและผูบ
้ ริหำร
(1) นายพีท ริมชลา
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม
ประสบกำรณ์ทำงำน
(5 ปี ย้อนหลัง)

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Mastertech Diamond Products Company
2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
พิจารณาค่าตอบแทน
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
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.
2545 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล

(2) นายนรวีร ช้ างหลา
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม

ประสบกำรณ์ทำงำน
(5 ปี ย้อนหลัง)

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์ ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2553 – 2562
เลขานุการบริษัท
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2551 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
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(3) นายโสรัจ สุธนฐาน
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม
ประสบกำรณ์ทำงำน
(5 ปี ย้อนหลัง)

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
- Master of Information Systems, New Jersey Institute of Technology
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
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

(4) นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำร
ศึกษำ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัตกิ ำรอบรม
- Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาปั นพระปกเกล้า
- TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- นักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ประสบกำรณ์ทำงำน 2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
(5 ปี ย้อนหลัง)
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณา บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
ค่าตอบแทน
2554 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา / กรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการภาษี
สภาหอการค้าไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2551 – ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายนโยบายและแผนภาษี
2550 – 2562
บมจ. ปตท.

รายงานประจาปี 2563 - หน้า 62

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

(5) นายวิบูลย์ พจนาลัย
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำร
ศึกษำ

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการความเสี่ยงและอนุพนั ธ์ทางการเงิน Georgia State
University
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ำรอบรม
อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบกำรณ์ทำงำน 2564 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
(5 ปี ย้อนหลัง)
อิสระ
2563 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณา
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
ค่าตอบแทน
2562 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2559 – ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ าย
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
การเงินและบัญชี
บริษัท ไทยอิงเกอร์ จากัด
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ และ
2554 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2557 – 2559
2547 – 2556

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายตรวจสอบ
บัญชี

บริษัท บิวตีค้ อมมูนิตี ้ จากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียเหมืองแร่อตุ สาหกรรม จากัด
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด

(6) นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำร
ศึกษำ

กรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต University of New South Wales
ประวัตกิ ำรอบรม
อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบกำรณ์ทำงำน 2563 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
(5 ปี ย้อนหลัง)
อิสระ
บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บริษัท สานักงานกฎหมายสากล สยาม
2553 – ปั จจุบนั ทนายความหุน้ ส่วน
พรีเมียร์ จากัด
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(7) นายคริสต์ ริมชลา
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำร
ศึกษำ

กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Worcester Polytechnic Institute
- วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Worcester Polytechnic Institute
ประวัตกิ ำรอบรม
ประสบกำรณ์ทำงำน 2563 – ปั จจุบนั กรรมการบริหาร
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
(5 ปี ย้อนหลัง)
2561 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2557 – 2561 Application Engineer
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
(8) นางสาวศศิพิมล วสุวัต
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม
ปี 2563

ประสบกำรณ์ทำงำน
(5 ปี ย้อนหลัง)

รองกรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
(เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสาคัญ TFRS15, TFRS16 และ
TFRS9 ที่มีผลบังคับใช้ 2563 โดย บริษัท ฝึ กอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จากัด (6 ชม.)
- ข้อควรระวังในการจัดทางบการเงิน การปิ ดบัญชี และการนาเสนองบการเงิน ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนาส่งงบการเงินในปี 2563 โดย บริษัท ฝึ กอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จากัด (6 ชม.)
2554 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
การเงินและรักษาการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการเงิน
2553 – 2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
2551 – ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล

(9) นางอุษา จันทร์สุขเจริญจินดา
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม
ปี 2563

ประสบกำรณ์ทำงำน
(5 ปี ย้อนหลัง)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี (เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสาคัญ TFRS15, TFRS16 และ
TFRS9 ที่มีผลบังคับใช้ 2563 โดย บริษัท ฝึ กอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จากัด (6 ชม.)
- ข้อควรระวังในการจัดทางบการเงิน การปิ ดบัญชี และการนาเสนองบการเงิน ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนาส่งงบการเงินในปี 2563 โดย บริษัท ฝึ กอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จากัด (6 ชม.)
2553 – ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่

รายงานประจาปี 2563 - หน้า 64

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

(10) นางสาวเภธรา ริมชลา
ดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ประวัตกิ ำรอบรม
ประสบกำรณ์ทำงำน
(5 ปี ย้อนหลัง)

เลขานุการบริษัท / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (IMBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor of Arts in Architecture, Lehigh University
- อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2562 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท / เลขานุการ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
กรรมการตรวจสอบ
2552 – ปั จจุบนั
เลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
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
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จากัด มีกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายพีท ริมชลา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายนรวีร ช้างหลา
กรรมการ

บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จากัด มีกรรมการทัง้ หมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ามวัฒนพงศ์
กรรมการ
3. นายพีท ริมชลา
กรรมการ
4. Mr. Chua Cheng Khuan
กรรมการ
5. นายนรวีร ช้างหลา
กรรมการ

บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด มีกรรมการทัง้ หมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายกฤษณ วัฒนศิริ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ามวัฒนพงศ์
กรรมการ
3. นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์
กรรมการ
4. นายพีท ริมชลา
กรรมการ
5. นายคริสต์ ริมชลา
กรรมการ

Halcyon Technology (Philippines) Inc.
บริษัท Halcyon Technology (Philippines) Inc. มีกรรมการทัง้ หมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายพีท ริมชลา
ประธานกรรมการ
2. Mr. Hamilcar Azarias
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
3. Mr. Chua Cheng Khuan
กรรมการ
4. Mr. Tok Chee Chuan
กรรมการ
5. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการ

ATEK Precision Tools Inc.
บริษัท ATEK Precision Tools Inc. มีกรรมการทัง้ หมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. นายพีท ริมชลา
ประธานกรรมการ
2. Mr. Hamilcar Azarias
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
3. Mr. Chua Cheng Khuan
กรรมการ
4. นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
บริษัท Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. มีกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Tian Shan Hsiang
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายพีท ริมชลา
กรรมการ
3. Mr. Chua Cheng Khuan
กรรมการ

Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
บริษัท Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. มีกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Chen Wai Leong
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. Mr. Chua Cheng Khuan
กรรมการ
3. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ามวัฒนพงศ์
กรรมการ

Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
บริษัท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. มีกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Tran Huu Quang
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายพีท ริมชลา
กรรมการ
3. Mr. Chua Cheng Khuan
กรรมการ

PT HTECH Tools Indonesia
บริษัท PT HTECH Tools Indonesia มีกรรมการทัง้ หมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Alvin Ahthur
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายพีท ริมชลา
กรรมการ
3. Mr. Chua Cheng Khuan
กรรมการ
4. นายรัตติพฒ
ั น์ อร่ามวัฒนพงศ์
กรรมการ

Mastertech Diamond Products Company
บริษัท Mastertech Diamond Products Comapny มีกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. Mr. Thomas Frakes
ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายพีท ริมชลา
กรรมการ
3. นายคริสต์ ริมชลา
กรรมการ
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

เอกสำรแนบ 3
งบกำรเงินประจำปี 2563
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

QR Code สำหร ับดำวน์โหลดงบกำรเงิน
ท่านสามารถดาวน์โหลดงบการเงินประจาปี 2563 ของบริษัทได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ด้านล่าง หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.halcyon.co.th ภายใต้เมนู นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลทางการเงิน >> งบการเงิน
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่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ข้อมูลเกีย
่ วก ับงบกำรเงิน
งบการเงินงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดยนางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
4687 บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด ซึ่งได้แ สดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป โดยสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2563 มีรายละเอียดค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย
- บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
- บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี
- บจ. แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
ค่าสอบทานงบ BOI
- บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
ค่ายานพาหนะในการเดินทาง
- บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่
- บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล
- บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี
- บจ. แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
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จานวนเงิน (บาท)
1,270,000
600,000
370,000
170,000
40,000
66,400
34,400
55,000
66,000

่ น เทคโนโลยี่ จำก ัด (มหำชน)
บริษ ัท แฮลเซีย

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.halcyon.co.th

An English version of the Company’s Annual Report can be downloaded from
the Company’s website at www.halcyon.co.th under the “Investor Relations” menu.

www.halcyon.co.th

