ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 14 มกราคม 2562

HTECH มั่นใจปี 62 สดใส ชู ตลาดยานยนต์ ขยายตัวเด่ น
ทุ่มงบลงทุน 150 ลบ. อัพกาลังการผลิตเพิม่ - วางเป้ ารายได้ โต 10%
HTECH เดินหน้ าขยายตลาดปี 62 วางงบลงทุน 150 ลบ. สั่ งซื้ อเครื่ องจักรใหม่ ต่อเนื่อง หนุ นกาลัง
การผลิตเพิ่มขึน้ อีก 10 - 15% รั บภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ขยายตัว ขณะที่ ลูกค้ ากลุ่มฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
ยังเดินหน้ าขยายกาลังการผลิต โดยเครื่ องจักรใหม่ 6 เครื่ องแรกของปี นี้ (หลังสั่ งซื้ อไปในช่ วงปลายปี ก่ อน)
คาดติ ด ตั้ งแล้ ว เสร็ จ พร้ อ มผลิต เชิ งพาณิ ช ย์ ภ ายในไตรมาส 1/62 แถมอยู่ ระหว่ างบุ ก ตลาดใหม่ จั บ มื อ
พัน ธมิ ต รเขย่ าวงการ Cutting Tools ด้ วยสิ น ค้ าที่มี คุ ณ ภาพและหลากหลายเพิ่ ม ขึ้น ตั้ งเป้ ารายได้ ปี นี้ โต
ต่ อเนื่องจากปี ก่อนหน้ าไม่ ต่ากว่า 10%
นายพีท ริ ม ชลา กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษ ทั แฮลเซี่ ยน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) หรื อ HTECH
ผูป้ ระกอบธุ รกิจผลิต รับจ้างผลิต และจาหน่ายเครื่ องมือตัดเฉื อนโลหะ (Cutting Tools) รายใหญ่ในประเทศ
ไทยและในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เปิ ดเผยถึ ง ภาพรวมธุ ร กิ จ ปี 2562 มั่น ใจจะเติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง วางงบลงทุ น
เครื่ องจักรมูลค่า 150 ล้านบาท สาหรับเพิ่มกาลังการผลิ ตในปี นี้ โดยเครื่ องจักรใหม่ชุดแรกที่ ได้สั่งซื้ อเข้า
มาแล้วในช่วงปลายปี ก่อน เพื่อรองรับงานผลิตเครื่ องมือตัดประเภทคาร์ไบด์ จานวน 6 เครื่ อง จะทยอยติดตั้ง
พร้อมเดิ นเครื่ องในเดื อนมกราคม ถึ งเดื อนมีนาคมนี้ รวมทั้ง มี การสั่งซื้ อเครื่ อง High-end และเครื่ องจักร
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการผลิ ตเพิ่มอีกประมาณ 10 เครื่ อง ซึ่ งจะทยอยเข้ามาติดตั้งภายในช่วงกลางปี
2562 สนับสนุนให้โดยรวมมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10-15%
ทาให้ในปี 2562 HTECH พร้ อมรุ ก ทุ ก ตลาด โดยชู ย อดขายกลุ่ ม ยานยนต์มี แนวโน้ม เติ บ โตเด่ น
ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ขณะที่ ลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิ สก์ไดร์ ฟ
(HDD) ยัง มี แ ผนขยายก าลัง การผลิ ต ต่ อ เนื่ อ งทั้ง ปี ส าหรั บ ธุ ร กิ จในต่ า งประเทศภายใต้ก ารบริ ห ารของ
บริ ษทั ย่อยโดยรวมมี ทิศทางที่ดี โดยเฉพาะบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามมี ยอดขายเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดทั้ง ปี ที่ ผ่านมา หลังจัด ตั้งโรงงานและเริ่ ม การผลิ ตในช่ วงปลายปี 2560 จึ งมี แผนสั่ ง ซื้ อเครื่ อ งจัก ร
เพิ่มเติมเพื่อขยายกาลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในประเทศเช่นกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มสิ นค้าใหม่ที่มีความหลากหลาย รองรับความต้องการของลูกค้า พร้อมกับ
เข้าไปรุ กตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึ งมองหาโอกาสจับมื อ พันธมิ ตรใหม่ในปี นี้
ตั้งเป้ าหมายรายได้ในปี 2562 จะเติบโตไม่ต่ากว่า 10% จากปี ก่อนหน้า
“ในปี 2562 เรามัน่ ใจจะเป็ นอีกปี ที่ ดีของ HTECH จากการมุ่งขยายตลาดและพัฒนาการผลิต อย่าง
เต็มที่ โดยตั้งงบลงทุน 150 ล้านบาท สาหรับซื้ อเครื่ องจักรประมาณ 16 เครื่ อง ทั้งเครื่ องขนาดเล็กและใหญ่
ติดตั้งบนพื้นที่อาคารโรงงานใหม่ ที่ได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษี BOI และมองว่า ธุ รกิจฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแม้ทิศทาง
คาสั่งซื้ อในช่วงต้นปี อาจมีการชะลอตัวลงไปบ้าง ซึ่ งเป็ นปกติของทุกปี ในภาพรวมเราจึงไม่ได้กงั วลอะไร
เพราะลูกค้าหลักยังมีแผนติดตั้งเครื่ องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี อยูแ่ ล้ว

ขณะที่บริ ษทั ฯ ได้แรงหนุ นจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มอื่น ๆ เช่ นกัน โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม
ยานยนต์ที่มีทิศทางขยายตัวอย่างโดดเด่น เป็ นโอกาสของ HTECH ให้ได้รับงานเพิ่มขึ้น จึงได้มีการสั่งซื้ อ
เครื่ องจักรสาหรับงานคาร์ ไบด์เพิ่มขึ้นอีกดังกล่าว เพื่อให้มีกาลังการผลิตเพียงพอรองรับลูกค้าในกลุ่มยาน
ยนต์ได้เต็มที่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ไม่เสี ยกาลังการผลิตในส่ วนของลูกค้ากลุ่มฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (HDD)
ที่เป็ นลูกค้าหลักของเรา” นายพีท กล่าว
นายพีท กล่าวทิ้งท้าย และอีกหนึ่ งเป้ าหมายหลักในปี นี้ คือการพัฒนาการบริ หารงานภายในของเรา
เอง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ หลังจากในช่วงปี
ที่ผ่านมามีการรั บบุ คลากรคุ ณภาพรุ่ นใหม่ ๆ เข้ามาจานวนมาก และได้มีการวางแผนจัดการกระบวนการ
ผลิตใหม่ๆ จึงคิดว่าปี นี้น่าจะเป็ นปี ที่เราจะได้เห็นพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในทิศทางที่ดีข้ ึน
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