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ข้อมูลท่ัวไปของบรษิัทและบริษัทยอ่ยข้อมูลท่ัวไปของบรษิัทและบริษัทยอ่ย  
  
ข้อมูลบริษทัข้อมูลบริษทั  

 
ชื่อบริษัท บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จ ากัด  (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED  

ประเภทธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิต และจ าหน่ายเครื่องมือตัด (Cutting Tools) ท่ีท ามาจากเพชรสังเคราะห์ 
(Polycrystalline Diamond หรือ PCD) เพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรือ 
Monodite) เพชรธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ไบด์ (Carbide) และ PCBN (Polycrystalline 
Cubic Boron Nitride) และอุปกรณ์ท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts) ส าหรับใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

ที่ต้ังส านักงานใหญ่  41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
เลขทะเบียนบริษัท 0107551000096 
Home Page www.halcyon.co.th 
โทรศัพท์ 0-2906-3259-60 
โทรสาร 0-2906-3261 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

260,804,340 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 260,804,340 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-654-5642 โทรสาร 02-654-5645 

ผู้สอบบัญช ี นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4165  
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
เลขท่ี 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 เอ ห้อง 08 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 
10500 โทรศัพท์ 02-634-5398 โทรสาร 02-634-5399 

นักลงทุนสัมพันธ์ นายพีท ริมชลา 
โทรศัพท์ 02-906-3259-60 โทรสาร 02-906-3261 

  

http://www.halcyon.co.th/
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ข้อมูลบริษัทย่อยข้อมูลบริษัทย่อยในประเทศไทยในประเทศไทย  
  
ชื่อบริษัท บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จ ากัด  
ชื่อภาษาอังกฤษ HALCYON METAL COMPANY LIMITED  
ประเภทธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิต และจ าหน่ายเครื่องมือ (Tooling) และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิต

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลอื่นๆ  

ที่ต้ังส านักงานใหญ่  41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
Home Page www.halcyon.co.th 
โทรศัพท์ 0-2906-3242-50 
โทรสาร 0-2906-3251 
  
ชื่อบริษัท บริษัท เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี จ ากัด  
ชื่อภาษาอังกฤษ FDM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
ประเภทธุรกิจ จัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard 

Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศไทย 
ที่ต้ังส านักงาน  888/3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์ 0-2347-6255 
โทรสาร 0-2347-6256 
  
ข้อมูลบริษัทย่อยข้อมูลบริษัทย่อยในต่างประเทศในต่างประเทศ  

 
ชื่อบริษัท HALCYON TECHNOLOGY (PHILIPPINES) INC. 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ท่ีเป็น PCD, CBN, Carbide รวมถึง Jigs & 

Fixtures และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อจ าหน่ายเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์  
ที่ต้ังส านักงานใหญ่  Orient Goldcrest Building 6, Unit 1, Lot 3281-J, Phase 6, Laguna Technopark, Binan, Laguna, 

Philippines 
โทรศัพท์ +63 49 5022295 

โทรสาร +63 49 5022296 
 
ชื่อบริษัท ATEK PRECISION TOOLS INC.  
ประเภทธุรกิจ จัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ (Standard Carbide Cutting Tools) ใน

ประเทศฟิลิปปินส์ 
ที่ต้ังส านักงาน  CJRS Parkview Bldg., Level 2 Rodeo Drive Laguna Bel-Air 2, Santa Rosa, Laguna, Philippines 
โทรศัพท์ +63 49 5440520 
โทรสาร +63 49 5440520 

  

http://www.halcyon.co.th/
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ชื่อบริษัท Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.  
ประเภทธุรกิจ จัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีท าจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD 

and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ 
PCBN (Standard Carbide , Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศสิงคโปร์ 

ที่ต้ังส านักงาน  6 Ubi Road 1 #06-12, Wintech Centre, Singapore 408726 
โทรศัพท์ +65 9338 9494 
โทรสาร +65 6841 3906 

 
 

ชื่อบริษัท Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.  
ประเภทธุรกิจ จัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีท าจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD 

and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ 
PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศมาเลเซีย 

ที่ต้ังส านักงาน  No. 27-1 Block C, Jalan 6/38D, Taman Sri Sinar, 51200 Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia 
โทรศัพท์ +603-6275 2823 และ +603-6276 3823 
โทรสาร +603-6280 2771 

 
 

ชื่อบรษัิท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.*  
ประเภทธุรกิจ จัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีท าจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD 

and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ 
PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศเวียดนาม 

ที่ต้ังส านักงาน  Floor 6, Smart Building, 793/49/1 Tran Xuan Soan Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi 
Minh City, Vietnam 

โทรศัพท์ +84 8 3771 6497   
โทรสาร +84 8 3771 6497   

หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างด าเนินการร่วมทุน โดยคาดว่าจะด าเนนิการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2557 



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 

 

รายงานประจ าปี 2556 - หน้า 5 

  

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป    

รายการ 
(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม 
2556 2555 2554 

สินทรัพย์รวม 913,192 793,904 674,999 
หน้ีสินรวม 257,569 201,088 

 
201,339 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 589,638 550,006 455,594 
รายได้จาการขายและบริการ 566,585 528,581 412,470 
รายได้รวม 575,682 533,109 420,504 
ก าไรข้ันต้น 195,186 215,013 178,973 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 77,088 117,792 103,276 
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 12,821 16,866 14,773 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 64,267 100,926 88,503 
ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 49,878 82,982 86,853 

  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินอัตรำส่วนทำงกำรเงิน    

รายการ งบการเงินรวม 
2556 2555 2554 

อัตราก าไรข้ันต้น 34.45% 40.68% 43.39% 
อัตราก าไรส าหรับปี 11.16% 18.93% 21.05% 
อัตราก าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8.66% 15.57% 20.65% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.75% 16.50% 20.18% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 39.98% 32.80% 38.39% 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.74 1.88 1.55 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.44 0.37 0.44 

 

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นข้อมูลเก่ียวกับหุ้น    

รายการ งบการเงนิรวม 
2556 2555 2554 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว (หุ้น) 260,804,340 256,209,000 240,000,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) * 0.19 0.33 0.36 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ** 2.26 2.15 1.90 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.08***** 0.17**** 0.16 *** 
อัตราการจ่ายเงินปันผล 41.87% 52.39%**** 44.21%*** 

 
หมายเหตุหมายเหตุ  
* จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้ค านวณส าหรับปี 2554, 2555, 2556 เท่ากับ 240,000,000 หุ้น, 247,208,000 หุ้น, 258,683,737 หุ้น 

ตามล าดับ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   
** จ านวนหุ้นสามัญที่ใช้ค านวณเป็นหุ้นสามญั ณ สิ้นปี 2554, 2555, 2556 เท่ากับ 240,000,000 หุ้น, 256,209,000 หุ้น, 260,804,340 หุ้น 

ตามล าดับ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
*** บริษ้ทประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมดส าหรับปี 2554 จ านวน 38.40 ล้านบาท (จ่ายวันที ่ 9 กันยายน 2554 จ านวน 21.60 ล้านบาท และจะจ่าย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จ านวน 16.80 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น 240 ล้านหุ้น)  
**** บริษ้ทประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมดส าหรับปี 2555 จ านวน 43.47 ล้านบาท (จ่ายวันที ่3 กันยายน 2555 จ านวน 30.66 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

255.50 ล้านหุ้น และจะจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 จ านวน 12.81 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น 256.209 ล้านหุ้น)  
***** บริษ้ทประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมดส าหรับปี 2556 จ านวน 20.88 ล้านบาท (จ่ายวันที่ 9 กันยายน 2556 จ านวน 10.45 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

256.3 ล้านหุ้น และจะจ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 จ านวน 10.43 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น 260.8 ล้านหุ้น)  
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กกรำฟรำฟแสดงผลกำรด ำเนินงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำน  
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บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 

 

รายงานประจ าปี 2556 - หน้า 7 

สำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
ปี 2556 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในการท่ีจะเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทพยายามท่ีจะเจาะตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน (Aerospace) และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลท่ัวไป เป็นต้น ซึ่งท าให้บริษัทต้องมีภาระ
ต้นทุนสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้งานท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ี บริษัทได้ลงทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันโดยเฉพาะด้านการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายตัวทางด้านการจัดจ าหน่าย (Trading for Cutting Tools) 
มากขึ้น 
 
ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสร้างอัตราการเติบโตต่อเน่ืองในระยะยาว บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นถึงแม้
จะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 60 ตามล าดับ บริษัทย่อยดังกล่าวด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะพิเศษ 
(Special Cutting Tools) และเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, 
PCD, PCBN Cutting Tools) และบริษัทยังอยู่ระหว่างการด าเนินการร่วมลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยหวังว่าจะช่วยให้บริษัทเข้าถึง
ลูกค้าในต่างประเทศได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อรองรับการ
มาถึงของประชาคมอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากน้ี บริษัทยังคงมีนโยบายขยายฐานลูกค้าในประเทศอื่นท่ีมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย เป็นต้น 
 
บริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศ ดังน้ัน ตลอดช่วงปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพก าลังการผลิตอย่างต่อเน่ือง ท าให้สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าออกมาได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าในต้นทุนท่ีคุ้มค่า ด้วยการพัฒนาดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของการด าเนินธุรกิจ และการยอมรับจากลุ่มลูกค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 
คณะกรรมการบริษัทขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความตั้งใจท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทให้
เจริญเติบโตและมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและด้วยความโปร่งใสให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ายท่ีสุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนสนับสนุนบริษัททุกท่าน ท่ี
ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา 
 

                                                                                                 
  

           (พลโทปรีชา วรรณรัตน์)               (นายพีท ริมชลา) 
                          ประธานกรรมการ                กรรมการผู้จัดการ  

 
 



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
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คณะกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรบริษัท    

  

     ชื่อชื่อ   พลโทปรีชา วรรณรัตน์ 
     ต าแหน่งต าแหน่ง    ประธานกรรมการ  
     การถือหุ้นในบริษัทการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
     คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา  

- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วิทยาศาสรต์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  
  

ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ท างาน ((55  ปีย้อนหลังปีย้อนหลัง))  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2555 – 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออาร์พีซี 
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 

2549 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร โรงแรมอัยยะปุระรีสอร์ท แอนด์ สปา World  
บจ. เวิลด์เรสซิเดนซ์ แนชเชอร์รัล บีช 

  
 
 
     ชื่อชื่อ   นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ 
     ต าแหน่งต าแหน่ง     กรรมการ 
     การถือหุ้นในบริษัทการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
     คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา  

- รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  

ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ท างาน ((55  ปีย้อนหลังปีย้อนหลัง))  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการภาษี สภาหอการค้าไทย 
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายภาษี บมจ. ปตท. 

  

 
 

รูปภาพ 



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
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     ชื่อชื่อ   นายณรงค์ รัตนะ 
     ต าแหน่งต าแหน่ง   กรรมการ 
     การถือหุ้นในบริษัทการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
     คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา  

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Urban Transportation Planning) 
Villanova University, USA 

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ท างาน ((55  ปีย้อนหลังปีย้อนหลัง))  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย เอ็น ดี ที 
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
2551 – ปัจจุบัน อ.ท่ีปรึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ส านักงาน ก.พ.) 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน  
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันไทย – เยอรมัน 
2547 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์ 

     
 
 
 
     ชื่อชื่อ   นายพีท ริมชลา 
     ต าแหน่งต าแหน่ง   กรรมการผู้จัดการ 
     การถือหุ้นในบริษัทการถือหุ้นในบริษัท 25,000,000 หุ้น  
     คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา  

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

  

ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ท างาน ((55  ปีย้อนปีย้อนหลังหลัง))  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Atek Precision Tools Inc. 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ Halcyon Technology (Philippines) Inc. 
2553 – 2555 กรรมการ บจ. แฮลเทค 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล 

  



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
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     ชื่อชื่อ   นายชัว เช็ง ควน 
     ต าแหน่งต าแหน่ง    กรรมการ 
     การถือหุ้นในบริษัทการถือหุ้นในบริษัท 12,000,000 หุ้น  
     คุณคุณวุฒิทางการศึกษาวุฒิทางการศึกษา  

- Precision Machining Singapore Technical Institute 
  
  

ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ท างาน ((55  ปีย้อนหลังปีย้อนหลัง))  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Atek Precision Tools Inc. 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ Halcyon Technology (Philippines) Inc. 
2553 – 2555 กรรมการ บจ. แฮลเทค 

2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
  
  
  

 
     ชื่อชื่อ   นายนรวีร ช้างหล า 
     ต าแหน่งต าแหน่ง    กรรมการ 
     การถือหุ้นในบริษัทการถือหุ้นในบริษัท 5,666,700 หุ้น  
     คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  

  
ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ท างาน ((55  ปีย้อนหลังปีย้อนหลัง))  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
2551 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 

  
  

 
 
 
 
 



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
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     ชื่อชื่อ   นายโสรัจ สุธนฐาน  
     ต าแหน่งต าแหน่ง    กรรมการ 
     การถือหุ้การถือหุ้นในบริษัทนในบริษัท 490,000 หุ้น  
     คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท Information Systems, New Jersey Institute of Technology     
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ท างาน ((55  ปีย้อนหลังปีย้อนหลัง))  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล 
2553 – 2553 ผู้จัดการท่ัวไป บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล 
2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล 

  



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวัติควำมเป็นมำประวัติควำมเป็นมำ  
  

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “HTECH”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 3.00 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จ ากัด และนักลงทุนชาวไทยรวม 78% และ นักลงทุนชาว
สิงคโปร์ 22% โดยบริษัทด าเนินธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต และจ าหน่ายเครื่องมือท่ีใช้ในการตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) เพื่อรองรับงาน
ด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งในปี 2550 ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ 
โดยบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 179,253,400 บาท และท าการแลกหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นของ บริษัท แฮลเซี่ยน  
เมทอล จ ากัด เพื่อให้บริษัทถือหุ้น 100% ใน บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จ ากัด ซึ่งปัจจุบันมีทุนช าระแล้ว 50.00 ล้านบาท บริษัทได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2551 

บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จ ากัด (“HM”) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท โดย
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายพีท ริมชลา และนายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น 35% และ 20% ตามล าดับ บริษัทด าเนินธุรกิจ
ผลิต รับจ้างผลิต และ จ าหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะประเภทต่างๆ อาทิ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures), อุปกรณ์ยึดจับ
เครื่องมือตัด (Toolholders) เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล ต่อมากลุ่มผู้บริหารได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตในธุรกิจผลิตเครื่องมือท่ีใช้ในการตัด (Cutting Tools) ท่ีเป็น PCD, CBN, 
Carbide และ Natural diamond ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีใหม่ส าหรับประเทศไทย ดังน้ันทางบริษัทจึงมีการขยายธุรกิจโดยเข้าร่วมทุนกับนักลงทุน
ชาวสิงคโปร์ เพื่อท าการผลิตเครื่องมือตัดดังกล่าวในประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท แฮลเชี่ยน เทคโนโลย่ี จ ากัด 

ในปี 2553 บริษัทได้ร่วมทุนกับ Atek Precision Tooling Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนและตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ใน
การก่อตั้งบริษัท แฮลเทค จ ากัด (“HC”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ช าระแล้ว 7 ล้านบาท) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 และ 
30 ตามล าดับ เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ (Standard Carbide Cutting Tool) 
รวมท้ังชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ในประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทยังได้ร่วมทุนกับ นักธุรกิจชาวฟิลิปปินส์ จัดตั้งบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
(ฟิลิปปินส์) จ ากัด (“HP”) ด้วยทุนจดทะเบียน 145 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (ช าระแล้ว 58 ล้านแปโซฟิลิปปินส์) เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ท่ีเป็น PCD, CBN, Carbide และ Natural diamond รวมถึง Jigs & Fixtures และชิ้นส่วน
เครื่องจักรต่างๆ เพื่อจ าหน่ายให้กับให้กับลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก ในปี 2554 ได้มีการจัดตั้งบริษัท Atek Precision Tools 
Inc. ซึ่งถือหุ้นโดย HP ร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 10 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ เพื่อด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องมือตัด
โลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ (Standard Carbide Cutting Tool) รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก 

ในปี 2555 HTECH ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้น 60% ในบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด (FDM) และได้จดทะเบียนเลิกกิจการ 
บริษัท แฮลเทค จ ากัด (HC) ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2555 เน่ืองจากบริษัทมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด 
(FDM) โดยท้ังสองบริษัทจ าหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันคือเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐาน ประเภทคาร์ไบด์ หรือ Standard Carbide 
Cutting Tools ซึ่งเดิม HC น าเข้าจากประเทศจีน แต่เกิดปัญหาเรื่องการผลิต และส่งของล่าช้า ท าให้ลูกค้าบางรายไม่พึงพอใจกับบริการ
จนยอดขายไม่สามารถเติบโตได้เท่าท่ีคาดการณ์ไว้ บริษัทจึงตัดสินใจเลิกกิจการ โดยได้มีการจ าหน่ายสต็อกสินค้าท่ีเหลือท้ังหมด พร้อม
กับโอนฐานลูกค้าบางส่วนให้กับบริษัทภายนอก และได้ท าการช าระบัญชีแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2555  

ในปี 2556 HTECH ได้ร่วมลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวน 2 บริษัท ได้แก่ Halcyon Technology Singapore Pte. 
Ltd. และ Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามล าดับ การลงทุนในบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
ต่างประเทศ ท้ังน้ี บริษัทยังอยู่ระหว่างการด าเนินการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม คือ Halcyon Technology Vietnam 
Co., Ltd. โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2557 น้ี 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ   
  

บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือ เพื่อผลิตสินค้าใหม่ ๆ ท่ีสามารถรองรับความต้องการท่ีหลากหลายของตลาดในทุก
อุตสาหกรรมท่ีต้องการเครื่องมือในการตัดเฉือนโลหะท่ัวไป โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพชิ้นงานท่ีมีความแม่นย าและถูกต้อง ซึ่งมี
แผนการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

- เพิ่มผลิตภัณฑ์ PCD, Carbide, และ PCBN Cutting Tools ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

- ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากระบบ Manual เป็นระบบ
กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติตามล าดับ 

- รักษาอัตราก าไรสุทธิไว้ให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 โดยได้รับการสนับสนุนจาก BOI 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรม 
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การผลิต 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ   
 
11 กันยายน 2545 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท   ด้วยทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท ช าระแล้ว 1.50 ล้านบาท  จ านวนหุ้น 

30,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีส านักงานต้ังอยูเ่ลขท่ี 41 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

21 ธันวาคม 2545 เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วส่วนท่ีเหลืออีก 1.50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3.00 ล้านบาท 
27 มกราคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 10.00 ล้านบาท เพื่อขยายการผลิต (ซื้อเครื่องจักร) และเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกิจการ 
27 เมษายน 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 12.00 ล้านบาท เพื่อขยายการผลิต (ซื้อเครื่องจักร) และเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกิจการ 
5 กันยายน 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 17.00 ล้านบาท เพื่อขยายการผลิต (ซื้อเครื่องจักร) และเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกิจการ 
3 ธันวาคม 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วอีกจ านวน 162,253,400 บาท เป็น 179,253,400 บาท เพื่อปรับโครงสร้าง

กลุ่มบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นบริษัท โดยแบ่งเป็น 
1. เพิ่มทุน 50.00 ล้านบาท (500,000 หุ้น) มาแลกหุ้น HM จากผู้ถือหุ้นเดิมของ HM ในสัดส่วน 1 : 1 ซึ่ง

มีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่าทางบัญชีของ HTECH และ HM ในขณะนั้น  
2. เพิ่มทุน 112.2534 ล้านบาท (1,122,534 หุ้น) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแผนการปรับ

โครงสร้างการถือหุ้น ซึ่ง HM ไม่ได้เพิ่มทุนตามสัดส่วน  
20 มีนาคม 2551 เพื่อเป็นการขจัดการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จ ากัด และบริษัท โดย บริษัท แฮลเซี่ยน 

เมทอล จ ากัด ได้ขายหุ้นท่ีถืออยู่ในบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในราคาหุ้นละ 101 บาท ซึ่งเป็นมูลค่า
ตามบัญชี ของบริษัท 

14 พฤษภาคม 2551 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 
1 บาท  และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 179,253,400 บาทเป็น 240,000,000 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนจ านวน 60,746,600 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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9 มีนาคม 2552 
 
 
 
27 มีนาคม 2552 
4 ธันวาคม 2552 
 
 
 
 
28 มกราคม 2553 
2 กุมภาพันธ์ 2553 
3 มีนาคม 2553 
 
 
3 กันยายน 2553 

คณะกรรมการของบริษัทครั้งท่ี 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ
ประชาชน จาก 60,746,600 หุ้น เป็นจ านวน 40,746,600 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นครั้งน้ี เป็นจ านวนเงิน 220,000,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยได้เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในวันท่ี 19 – 20 มีนาคม 2552 
หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นจากทุนจดทะเบียนในส่วนท่ียัง
ไม่ได้รับช าระ จ านวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด โดยคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2553 และครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2553 ได้
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท โดยจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด 27 ราย และก าหนดวันเสนอ
ขายในวันท่ี 21-26 มกราคม 2553  
จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 240,000,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 240,000,000 หุ้น 
หุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุน เริ่มเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
บริษัทได้ร่วมทุน จัดต้ังบริษัท แฮลเทค จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท (ช าระแล้ว 7.00 ล้าน
บาท) โดยบริษัทเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว หรือคิดเป็นมูลค่าเงิน
ลงทุน 4.90 ล้านบาท 
บริษัทได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฟิลิปปินส์ จัดตั้งบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่  (ฟิลิปปินส์) จ ากัด 
(Halcyon Technology (Philippines) Inc.) ด้วยทุนจดทะเบียน 145 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (ช าระแล้ว 58 
ล้านแปโซฟิลิปปินส์) โดยบริษัทเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว หรือคิด
เป็นมูลค่าเงินลงทุน 26.26 ล้านบาท 

31 มีนาคม 2554 จดทะเบียนจัดตั้ง Atek Precision Tools Inc. ซึ่งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี บริษัท แฮลเซี่ยน เทค
โนโลยี่ (ฟิลิปปินส์) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65  ถือหุ้นใน Atek 
Precision Tools Inc. ร้อยละ 100 

13 พฤษภาคม 2554 บริษัท แฮลเทค จ ากัด เพิ่มทุนช าระแล้วจาก 7.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท 
6 มิถุนายน 2554 บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จ ากัด ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001: 2008  
9 กรกฎาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 240.00 ล้านบาทเป็น 300.00 ล้านบาท (ทุนช าระแล้ว 240.00 ล้านบาท) 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทท่ีจะออกให้แก่กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อช าระค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอฟ 
ดี เอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

16 กรกฎาคม 2555 บริษัทเพิ่มทุนช าระแล้วเป็น 255.50 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอฟ ดี เอ็ม 
เทคโนโลยี จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจ าหน่าย โดย HTECH ออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อน ามาแลกกับหุ้นสามัญของ FDM จากผู้ถือหุ้นเดิม  

 บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 10.00 ล้านบาท  
4 ตุลาคม 2555 บริษัท แฮลเทค จ ากัด จดทะเบียนเลิกกิจการ เน่ืองจากบริษัทมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เอฟ ดี 

เอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด จากการท่ีจ าหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน คือ เครื่องมือตัดโลหะมาตรฐาน 
ประเภทคาร์ไบด์ หรือ Standard Carbide Cutting Tools และได้ท าการช าระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 27 
ธันวาคม 2555 
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11 มิถุนายน 2556 ด้วยท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2555 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
39,500,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด โดยคณะกรรมการ
บริหารของบริษัท เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 ได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.12 บาท โดยจัดสรร
ให้กับบุคคลในวงจ ากัด 2 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 4,317,020 หุ้น และก าหนดวันเสนอขายในวันท่ี 11 
และ 14-17 มิถุนายน 2556 

26 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดย
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญท้ังหมด เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ า
หนายสินค้าไปยังลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศสิงคโปร์ 

7 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นสามัญท้ังหมด เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหนายสินค้า
ไปยังลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศมาเลเซีย 

  
 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  
  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี จ ำกัด (มหำชน) 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท 
(ช าระแล้ว 260,804,340 บาท) 

 

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย 

100% 

บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี  
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  

10 ล้านบาท 

60% 

70% 

Atek Precision Tools Inc. 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  

10 ล้านเปโซ  

100% 

บจ. แฮลเซี่ยน เมทอล  
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

50 ล้านบาท 

Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  
825,000 ดอลล่าร์สิงคโปร ์

นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ (30%) 
นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ (10%) 

Halcyon Technology (Philippines) Inc. 
ทุนจดทะเบียน 145 ล้านเปโซ  
(ช าระแล้ว 58 ล้านเปโซ)  

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

Mr. Tiah Shan Hsiang 

Mr. Chen Wai Leong 

Mr. Hamilcar Azarias (11%)  
นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ (24%) 

 

40% 40% 60% 

30% 

65% 35% 

กลุ่มธุรกิจในต่ำงประเทศ  
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บบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี จ ำกัด ริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี จ ำกัด ((มหำชนมหำชน))  ((““HHTTEECCHH””))  

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและจ าหน่ายเครื่องมือท่ีท ามาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD 
และ Monocrystalline Diamond หรือ Monodite) เพชรธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ไบด์ (Carbide) และ PCBN 
(Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ส าหรับใช้ในการตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) เพื่อให้ได้ชิ้นงานท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High 
Precision Parts)  

 
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จ ากัดบริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จ ากัด  ((““HHMM””))  

ประกอบธุรกิจผลิต รับจ้างผลิตและจ าหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อน าไปใช้ใน
ขบวนการผลิตชิ้นส่วนหรือขบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ 
และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล หรือชิ้นส่วนโลหะอื่นๆท่ัวไป ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ ดังนี้  

1. เครื่องมือ (Tooling) 
2. ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ (Metal Fabrication) 

  

บริษัท แฮลเทค จ ำกัด บริษัท แฮลเทค จ ำกัด ((““HHCC””))  

ในปี 2555 HC ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ เนื่องจากบริษัทมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด (FDM) 
ซึ่ง HTECH ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้น 60% โดยท้ังสองบริษัทจ าหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน คือ เครื่องมือตัดโลหะมาตรฐาน ประเภทคาร์
ไบด์ หรือ Standard Carbide Cutting Tools ท้ังนี้ HC ได้ช าระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 
  

HHaallccyyoonn  TTeecchhnnoollooggyy  ((PPhhiill iippppiinneess))  IInncc..  ((““HHPP””))  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2553 จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยทุนจดทะเบียน 145 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (ช าระแล้ว 
58 ล้านเปโซฟิลิปปินส์) โดย HTECH ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  

HP จัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ท่ีเป็น PCD, CBN, Carbide และ Natural 
Diamond รวมถึง Jigs & Fixtures และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ จีน และไต้หวัน โดยกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและยานยนต์หรืออื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล าดับ 
ท้ังน้ี HTECH จะเป็นท่ีปรึกษาและให้การสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support) และการศึกษาพัฒนาสินค้าใหม่ๆ (Research & 
Development) โดยได้ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไปเพื่อฝึกอบรมทักษะการผลิตให้กับพนักงานท่ีฟิลิปปินส์ รวมถึงการให้ความ
สนับสนุนทางด้านสินค้าท่ีมีขบวนการผลิตท่ีซับซ้อน และในกรณีท่ีทาง HP ผลิตไม่ทันต่อความต้องการ ท้ังน้ี HP เริ่มด าเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2554 

 

AAtteekk  PPrreecciissiioonn  TToooollss  IInncc  ((““AATTEEKK  PPhhiillss..””))  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 10 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ 
ซึ่งถือหุ้นโดย HP ร้อยละ 100 โดยธุรกิจของ ATEK Phils. จะเป็นการซื้อมาขายไปเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ 
(Standard Carbide Cutting Tool) เช่น Endmills, Drills, Inserts และ Toolholding Systems เป็นต้น รวมท้ังชิ้นส่วนโลหะต่างๆ 
ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีการสั่งซื้อสินค้าจากท้ังในประเทศและน าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ ท้ังน้ี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น
ลูกค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  โดยเน้นการขายในประเทศฟิลิปปินส์
เป็นหลัก 
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บริษัท เอฟบริษัท เอฟ  ดีดี  เอ็มเอ็ม    เทคโนโลยี จ ำกัด เทคโนโลยี จ ำกัด ((““FFDDMM””))  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2545 จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 1.00 ล้านบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะท่ีท าจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD) และเครื่องมือตัดโลหะ
มาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) เพื่อรองรับงาน
ด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหลัก 

ในปี 2555 HTECH เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ FDM ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อขยายฐานลูกค้า
และช่องทางการจัดจ าหน่าย โดย FDM ได้โอนธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะเฉพาะประเภท PCD และ PCBN ให้กับ 
HTECH หลังจากการโอนธุรกิจดังกล่าว FDM ยังคงด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์  
เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ตราสินค้ายี่ห้อ Kyocera ซึ่งทาง 
FDM น าเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ นอกจากน้ียังมีสินค้ายี่ห้ออื่นๆ ท่ีน ามาจ าหน่ายให้ลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD) 
ประมาณ 10%, ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ประมาณ 20%, ผู้ผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์ประมาณ 45% และ ชิ้นส่วนยานยนต์
ประมาณ 25% โดยลูกค้าท้ังหมดจะเป็นลูกค้าในประเทศไทย ไม่มีการจ าหน่ายสินค้าส่งออกต่างประเทศ ท้ังน้ี FDM มีการเพิ่มทุนช าระ
แล้วเป็น 10.00 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนไปจากเดิม 
  

HHaallccyyoonn  TTeecchhnnoollooggyy  SSiinnggaappoorree  PPttee..  LLttdd..  ((““HHSS””))  

บริษัทได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง HS ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
825,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินจ านวน 577,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 14.28 ล้านบาท) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว การลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2556  

ท้ังน้ี HS ได้เข้าซื้อธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดเฉือนโลหะในประเทศสิงคโปร์จากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายท่ีมีการ
ด าเนินกิจการอยู่โดยได้โอนสินค้าคงเหลือและฐานลูกค้าท้ังหมดในส่วนธุรกิจดังกล่าวมาจัดจ าหน่ายภายใต้ HS แทน โดยสินค้าท่ี HS จัด
จ าหน่ายเป็นเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีท าจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tool) ซึ่งมี
การสั่งซื้อสินค้าจาก HTECH โดยจะเน้นการดูแลลูกค้าเฉพาะในสิงคโปร์ หรือประเทศอื่นๆท่ีบริษัทอื่นในเครือเข้าไม่ถึง  

นอกจากน้ี HS ยังเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard 
Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) โดยมีการสั่งซื้อสินค้าจากท้ังในประเทศและน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา, จีน, 
เยอรมัน, โปตุเกส, อิสราเอล เป็นต้น ท้ังน้ี สินค้าท่ีน าเข้ามาจะมีการจัดจ าหน่ายท้ังในสิงคโปร์และส่งออกไปยังอินโดนีเซีย อินเดีย จีน 
เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ HS เป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน (Aerospace)  อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ (HDD) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil & Gas) และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mould & Die)   
 

HHaallccyyoonn  TTeecchhnnoollooggyy  ((MM))  SSddnn..  BBhhdd..  ((““HHYY””))  

บริษัทได้ร่วมลงทุนใน HY ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 
มาเลเซียริงกิต (ช าระแล้ว 2,021,250 มาเลเซียริงกิต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินจ านวน 1,212,750 ริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 
12.19 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว การลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2556  

ท้ังน้ี HY ได้เข้าซื้อธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดเฉือนโลหะในประเทศมาเลเซียจาก บริษัทตัวแทนจ าหน่ายท่ีมี
การด าเนินกิจการอยู่โดยได้โอนสินค้าคงเหลือและฐานลูกค้าท้ังหมดในส่วนธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะมาจัดจ าหน่ายภายใต้ HY 



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
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แทน และบริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการด าเนินการปิดกิจการ โดยสินค้าท่ี HY จัดจ าหน่ายเป็นเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีท า
จากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tool) ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าจาก HTECH รวมถึงการจัดจ าหน่าย
เครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting 
Tools) จากการสั่งซื้อสินค้าจากท้ังในประเทศและน าเข้าจากประเทศสิงคโปร์  ไต้หวัน เป็นต้น ท้ังน้ี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าใน
อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน (Aerospace) อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม โดยเน้นการขายในประเทศมาเลเซียเป็นหลัก และมีการส่งออกบางส่วนไปยังไต้หวันและฮ่องกง 

 

HHaallccyyoonn  TTeecchhnnoollooggyy  VViieettnnaamm  CCoo..,,  LLttdd..  ((““HHVV””))  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทใน HV ซึ่งเป็นบริษัท
จ ากัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม มีทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 ดง (ช าระแล้ว 700,000,000 ดง) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเวียดนาม บริษัทจะลงทุนใน
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินจ านวน 490,000,000 ดง (เทียบเท่า 0.73 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2557)  

HV ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีท าจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and 
Carbide Cutting Tool) ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าจาก HTECH รวมถึงการจัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค 
PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mould & Die) และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ 
โดยเน้นการขายในประเทศเวียดนามเท่าน้ัน 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั  

 

โครงสร้างรายได้ บริษัท 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บริษัทในประเทศไทย        
รายได้จากการผลิตและจ าหนา่ย:        
   1. Cutting Tools HTECH  230.00 54.70 222.19 41.64 189.33 32.89 
   2. Tooling HM 62.37 14.83 55.50 10.40 34.06 5.92 
   3. Metal Fabrication HM 17.44 4.15 12.48 2.34 9.61 1.67 
   4. อ่ืน ๆ1 HM / HTECH 3.31 0.79 3.02 0.57 7.52 1.31 
รายได้จากการจัดจ าหน่าย HC3 / FDM3 16.24 3.86 105.89 19.84 131.18 22.79 

รวม  32  35  8 32 3   08  4    371.70 64.57 
บริษัทในต่างประเทศ        
รายได้จากการผลิตและจ าหนา่ย:        
   1. Cutting Tools HP 62.30 14.82 91.39 17.13 80.50 13.98 
   2. Tooling HP - - 8.40 1.57 9.19 1.60 
   3. อ่ืน ๆ1 HP 5.05 1.20 7.93 1.49 5.05 0.88 
รายได้จากการจัดจ าหน่าย Atek / HS4 / HY4 15.77 3.75 21.78 4.08 100.15 17.40 

รวม  83 12 1     129.50 24.27 194.89 33.85 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  412 4   8 0  528.58 99.05 566.59 98.42 
รายได้อ่ืน ๆ2  8.03 1.91 5.04 0.95 9.10 1.58 

รายได้รวม  420 50 100 00 533.63 100.00 575.68 100.00 
 
หมายเหต:ุ    1  อื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย หัวจับยึดชิ้นงาน (Soft Jaw), ค่าเชื่อม, ค่ากลึง, ค่าชุบงาน  

2  รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน, ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ดอกเบี้ยรับ, รายได้จากการขายเศษเหล็ก 
   และ การตัดจ าหน่ายเจ้าหนี้ที่ไม่มีตัวตน 
3  HC เลิกกิจการในปี 2555 และ FDM เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/2555 
4  บริษัทร่วมลงทุนใน HS ในปลายไตรมาส 2/2556 และร่วมลงทุนใน HY ในไตรมาส 3/2556   
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ลักษณะลักษณะผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์และบริการบริการ   

บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้  

((11))  ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ ((SSppeecciiaall  CCuuttttiinngg  TToooollss))   
บริษัทผลิต รับจ้างผลิต และจ าหน่ายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแข็งและเที่ยงตรงสูง เพื่อตัดเฉือนโลหะให้ได้รูปร่างและ

ขนาดตามชิ้นงานท่ีต้องการ ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดเฉือนโลหะ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ท ามาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD) ซึ่งมีความหนาแน่น 
และความละเอียดมาก ท้ังยังมีความแข็งสูงท าให้สามารถทนต่อการสึกหรอได้มากท่ีสุด PCD จึงมีคุณสมบัติเด่นคืออายุงานใช้งานนาน
กว่าเครื่องมือประเภทคาร์ไบด์  ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงานเพื่อให้ได้คุณภาพ ขนาด และความเท่ียงตรงสูงตามความ
ต้องการของลูกค้า ผิวของชิ้นงานเกิดความเงางาม และใช้แรงในการตัดเฉือนน้อย โดยเหมาะส าหรับใช้ตัดโลหะท่ีไม่มีส่วนผสมของเหล็ก 
เช่น อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง และวัสดุประเภทอื่นๆเช่น แกรไฟต์ , โพลิเมอร์ใยเสริมคาร์บอน, พลาสติก หรือไม้ เป็นต้น  
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบด้วย PCD Insert, PCD Boring Tools, PCD Endmill, PCD Drill, PCD Reamer, PCD Brazed Tools และ 
PCD Hollow Tools ท้ังน้ีในปี 2555 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มน้ี คือ PCD Chipbreaker ท่ีมีร่องตัดเศษ ซึ่งดัดแปลงมาจากรูปแบบ PCD 
Cutting Tools แบบเดิม ช่วยลดปัญหาเศษยาวและพันกัน เพื่อให้สามารถเดินงานได้ยาวขึ้น และได้พื้นผิวงานท่ีดีขึ้น ไร้รอยขีดข่วนจาก
เศษ รวมถึงสามารถเพิ่มความเร็วในการป้อนงานได้มากขึ้นด้วย 
           

 
 
 
 

                                                                                                                        
                        

 
    

 
 
 
 
 

 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะชนิดแข็งพิเศษ (Polycrystalline Carbon Boron Nitride หรือ CBN) ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อ 

ความร้อนและการสึกหรอสูง เหมาะส าหรับตัดเหล็ก เหล็กหล่อ หรือวัสดุอื่นๆท่ีมีความแข็งสูง (มากกว่า 50 HRc) โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
น้ีจะประกอบด้วยสินค้าหลักคือ CBN Insert และ CBN Boring Tools  
 

 
                             
 
  
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างเครื่องมือตัดเฉือนโลหะท่ีท ามาจากเพชรสงัเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD) 

PCD Reamer PCD Brazed Tools PCD Hollow Tools PCD Chipbreaker 

CBN Insert CBN Boring Tools 

ภาพตัวอย่างเครื่องมือตัดเฉือนโลหะชนิดแข็งพิเศษ (Polycrystalline Carbon Boron Nitride หรือ CBN) 

PCD Insert PCD Boring Tools PCD Endmill PCD Drill 
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 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะท่ีท ามาจากคาร์ไบด์ (Carbide) เป็นการผลิตตามค าสั่งของลูกค้า แตกต่างกับเครื่องมือตัด 

โลหะคาร์ไบด์มาตรฐานท่ัวไปตามท้องตลาด เนื่องจากสามารถควบคุมรูปแบบ ขนาด และความเที่ยงตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบด้วย Carbide Insert, Carbide Boring Tool, Carbide Drill, Carbide Endmill, Carbide Reamer และ 
Carbide Hollow Tools ซึ่งในปี 2555 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มน้ีคือ Carbide Micro Drill ซึ่งมีขนาดหัวตัดเล็กกว่า 1 มม. เหมาะส าหรับ
ชิ้นงานขนาดเล็ก เช่น สายนาฬิกา ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และ ระบบหัวฉีดรถยนต์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เครื่องมือตัดเฉือนโลหะท่ีท ามาจากเพชรสังเคราะห์ผลึกเด่ียว (Monocrystalline Diamond หรือ Monodite) เป็น 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มการผลิตในปี 2556 มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น Monodite เป็นเพชรสังเคราะห์
ชนิดท่ีมีความแข็งแรงท่ีสุด และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเพชรธรรมชาติมากท่ีสุด เหมาะส าหรับใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงานท่ีต้องการพื้นผิว
ท่ีมีความละเอียด และความเงาสูง โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบด้วย Mono Insert, Mono Boring Bar และ Mono Endmil เหมาะ
ส าหรับใช้ตัดโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก เช่น อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง เป็นต้น โดยสามารถน าไปใช้ในการผลิตเลนส์กล้อง
ถ่ายรูป ขิ้นส่วนนาฬิกา เครื่องประดับ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ  
           

 
 
 
 

 
 
 
 
 

นอกจากน้ีในปี 2556 บริษัทยังเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเดิมให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเครื่องมือตัดโลหะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการผลิตชิ้นงานท่ีมีความละเอียดและเท่ียงตรง
สูง ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่นผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยในปี 2555 ได้เริ่มขยายฐาน
ลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างจริงจัง  และในปี 2556 มีการขยายฐานเพิ่มไปยังอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วน
เครื่องบิน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพิ่มมากขึ้นอีก ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังสามารถน าไปใช้กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ , ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป, ชิ้นส่วนนาฬิกา และเครื่องประดับ 
รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ และไม้อื่นๆ เป็นต้น  

 

ภาพตัวอย่างเครื่องมือตัดเฉือนโลหะท่ีท ามาจากคาร์ไบด์ (Carbide) 

Special Carbide Cutting Tools Carbide Micro Drill 

ภาพตัวอย่างเครื่องมือตัดเฉือนโลหะท่ีท ามาจากเพชรสงัเคราะห์ผลึกเด่ียว (Monocrystalline Diamond หรือ Monodite) 

Monodite Inserts Monodite Boring Bars 



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 

 

รายงานประจ าปี 2556 - หน้า 22 

((22))  ธุรกิจผลิตเครื่องมือธุรกิจผลิตเครื่องมือ  ((TToooolliinngg))  
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 อุปกรณ์จับยึดช้ินงาน (Jigs & Fixtures): บริษัทย่อยรับออกแบบและจัดสร้างแม่แบบและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jigs & 
Fixtures) ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ส าหรับจับยึดชิ้นงานให้ตรงต าแหน่งส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ท้ังนี้ Jigs & Fixtures ท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างดีแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงในตัวของ
มันเอง นอกจากน้ียังช่วยลดปริมาณของเสียเพราะ Jigs & Fixtures จะผลิตชิ้นงานให้ออกมาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนงานท าขนาดอาจจะ
ผิดไปซึ่งท าให้สินค้าไม่ได้มาตรฐานและถือว่าชิ้นงานน้ันเสียไปทันที 

 
                    

 
 
 

  

  
 

  ด้ามยึดจับเครื่องมือตัด (Toolholders): บริษัทผลิต รับจ้างผลิตและจ าหน่าย อุปกรณ์ในการยึดจับเครื่องมือตัดต่างๆ 
เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น Toolholders ท่ีใช้ในการยึดจับใบมีด (PCD insert) เป็นต้น โดย Toolholders ท่ีบริษัท
ผลิตน้ันท าจาก Carbide ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีสามารถน าไปใช้งานได้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ัวไป ซึ่งอุปกรณ์ยึดจับเครื่องมือตัด 
(Toolholders) ของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป   
 

  
((33))  ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ ((MMeettaall  FFaabbrriiccaattiioonn))  

บริษัทย่อยรับจ้างผลิตชิ้นงานโลหะตามความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทได้จ าแนกผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าสั่งเป็นจ านวนมาก (Mass Product): เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากและสั่งซื้อ
อย่างต่อเน่ือง เช่น บานพับกล่องเครื่องประดับ เป็นต้น รวมท้ัง Straingauge ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในการท าอุปกรณ์วัดแรงดัน, แรงกด, 
ก าลังอัดของเครื่องฉีดพลาสติก หรือตาชั่งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ คือ 38 ตัน และ Hot Runner ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์เสริมในระบบ
แม่พิมพ์ (Mold) ฉีดพลาสติกที่มีคุณสมบัติสูง เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และ ลักษณะการไหลของน้ าพลาสติกก่อนเข้า Mold & Cavity  

 

                                                                                                              

 
 

 

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์จับยึดช้ินงาน (Jigs & Fixtures) 

ภาพตัวอย่างด้ามยึดจับเครื่องมือตัด (Toolholders) 

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าสั่งเป็นจ านวนมาก (Mass Product) 

บานพับกล่องเครื่องประดับ Pressure Element 
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 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีการสั่งซื้อเป็นครั้งคราว (Batch Product): เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องมือ ชิ้นส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์
โลหะท่ัวไป เป็นต้น  ท้ังน้ี ท่ีผ่านมาบริษัทมีประสบการณ์ในการรับจ้างผลิตชิ้นงานโลหะท่ีหลากหลาย อาทิ  ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร , 
อุปกรณ์ล็อคชิ้นงานกลึง (Toggle), ตะกร้าส าหรับเครื่องท าความสะอาดชิ้นงาน (Washing Basket), อุปกรณ์เช็คขนาด (Indicator 
stand), เฟือง (Gear Carrier), อุปกรณ์จับชิ้นงานกลึง (Diaphragm Chuck) และมีดผ่าตัด (Surgical Knife) หรืออุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์อื่นๆ เป็นต้น 

 
 

                                                                                                     

 

 

  

  

((44))  ธุรกิจธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ จัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ ((TTrraaddiinngg  ffoorr  CCuuttttiinngg  TToooollss))   

ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีท าจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ 
(Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค 
PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ โดยมีบริษัทย่อยท่ีเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศต่างๆท้ังใน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกค้าและให้มีสินค้าครอบคลุม
ความต้องการของลูกค้า  

 

  

Machine Part 

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีมีการสั่งซื้อเป็นครั้งคราว (Batch Product) 

ภาพตัวอย่างสินค้าเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ หรือ Standard Carbide Cutting Tools 

ภาพตัวอย่างสินค้าเครื่องมือตัดโลหะท่ีมีลักษณะพิเศษ หรือ Special PCD and Carbide Cutting Tools 

 

 

  

Toggle   Washing Basket   

  
Indicator Stand 

  
Gear Carrier 

  
Surgical Knife 

  
Machine Part  
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ตลำดและสภำวะกำรแข่งขันตลำดและสภำวะกำรแข่งขัน  
 
กลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ทางการตลาด   

1. รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน 
2. รักษาคุณภาพของสินค้า 
3. การบริการท่ีครบวงจร 
4. ความหลากหลายของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
5. เพิ่มสัดส่วนฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆท้ังในและต่างประเทศ 
ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งบริษัทก าลังขยายสัดส่วนการผลิตเพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และอื่นๆ ด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดจากท่ีมีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะกับความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า โดยใช้เครื่องจักร
ใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมาด าเนินการผลิต ซึ่งการกระจายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ น้ันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
อย่างหน่ึงเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น  

ท้ังนี ้ในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศฟิลิปปินส์ท่ีบริษัทเข้าไปตั้งโรงงานผลิตแล้ว บริษัทได้มีการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย
เป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆในต่างประเทศมากขึ้น นอกจากน้ี บริษัทยังมองหาโอกาสในการลงทุนท าการตลาดในต่างประเทศมากขึ้น เช่น ตลาดใน
ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จึงสอดคล้องกับนโยบายการขยายสัดส่วนไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้น   

การจัดตั้งบริษัทตัวแทนจ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศนอกจากจะช่วยให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้แล้ว ยังช่วยบริษัทให้
สามารถบริการลูกค้าปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น เน่ืองจากมีทีมการตลาดท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละตลาด และสามารถตอบรับลูกค้าได้ในเวลา
อันรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังท างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ค าปรึกษาในการออกแบบ และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
ดียิ่งขึ้น เพื่อประสานงานกับทางบริษัทเพื่อผลิตสินค้าท่ีตรงความต้องการและการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจในบริการท่ีครบวงจรของบริษัท 
  
กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้า  

1. กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
หลัก เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive หรือ HDD) โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ฮาร์ดดิสก์ท้ังท่ีเป็นเจ้าของตราสินค้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับท่ี 1 (First Tier) และ ระดับท่ี 2 (Second Tier) บริษัทผลิต
สินค้าโดยเน้นถึงความเที่ยงตรงและความมีคุณภาพของชิ้นงานเสมอมา ท าให้บริษัทสามารถสรางความมั่นใจและได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าให้ผลิตสินคา้เพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะทั่วไป โดยเป็นผู้ผลิต ล้อแม็ก เสื้อสูบ ฝาสูบ 
หัวฉีดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเบรค ระบบบังคับล้อ ลูกสูบ ก้านสูบ เทอร์โบ และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนระดับที่ 1 (First Tier) และระดับที่ 2 (Second Tier) ในอุตสาหกรรมยานยนต์  

 
การจ าหน่การจ าหน่ายและช่องทางการจัดายและช่องทางการจัดจ าหน่ายจ าหน่าย  

1. การจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง: บริษัทมีทีมการตลาดซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผู้ติดต่อและให้บริการลูกค้าหลักภายในประเทศท่ี
เป็นผู้ผลิตโดยตรง 

2. การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย: บริษัทมีการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายสินค้าท้ังในและต่างประเทศท่ีมีความช านาญใน
การเข้าถึงตลาด เพื่อช่วยในการกระจายสินค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า  
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ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสัดส่วนการขายตรงประมาณ 80% ของรายได้จากการขาย และสัดส่วนการขายผ่านตัวแทนท้ัง
ในและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ประมาณ 20% ของรายได้จากการขาย 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน   

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  
อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการแข่งขันด้านราคาและเทคโนโลยีท่ีสูง ซึ่งผู้ประกอบการมีการปรับตัวรับการแข่งขันด้วย

การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อคงความสามารถทางการแข่งขัน ดังน้ัน ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการ
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ าท่ัวโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเซีย ท้ังน้ี ประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญ และได้รับการส่งเสริมโดยส านักงาน
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น ยกเว้นอาการขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น  

ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) สืบเน่ืองจากตัวเลขการเติบโตของตลาดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ในช่วงไตรมาส
สุดท้ายปี 2555 พบว่ามีปริมาณการผลิต 140 ล้านชิ้นต่อไตรมาส เปรียบเทียบกับช่วงก่อนเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยช่วงปลายปี 
2554 มีปริมาณการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในตลาดโลกอยู่ท่ี 170-180 ล้านชิ้นต่อไตรมาส หรือต่อปีมีปริมาณการผลิต 600-700 ล้านชิ้น 
จนถึงขณะน้ีความต้องการใช้ในตลาดโลกยังทรงตัวอยู่ท่ี 135-140 ล้านชิ้นต่อไตรมาส (ท่ีมา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันท่ี 16-19 
มิ.ย. 2556)  

นอกจากน้ี มีการคาดการณ์ว่าในปี 2556 จะมีปริมาณการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 303 ล้านเครื่อง ลดลงร้อยละ 11.2 
เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีปริมาณการผลิตจ านวน 341 ล้านเครื่อง ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์มูลค่าอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของตลาดโลกในปี 2556 ซึ่งจะมีมูลค่าประมาณ 32.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.17 เมื่อเทียบกับปี 2555 
ซึ่งมีมูลค่า 36.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีท่ีเริ่มเปลี่ยนของผู้บริโภคซึ่งมีความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตมากขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2556 แท็บเล็ตมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 53.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณจ าหน่ายท่ัวโลกถึง 184 ล้านเครื่อง และสมาร์ทโฟนท่ีมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 50 
ท าให้ความต้องการคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คในตลาดโลกลดลง (ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2556) 

ส าหรับแนวโน้มตลาดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 คาดว่าจะไม่เติบโตมากแต่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มท่ีดี
ขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 โดยสาเหตุของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้มาจาก 2 ส่วนหลักๆ คือ 

1. จากผลต่อเนื่องของวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีท าให้ค าสั่งซื้อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟลดลง  
2. ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้ผลกระทบจากการเติบโตของแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนท าให้ความต้องการของคอมพิวเตอร์และโน็ตบุ๊คใน
ตลาดโลกลดลง อย่างไรก็ตามในระยะยาวผู้ใช้แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนยังคงมีความจ าเป็นท่ีต้องถ่ายโอนข้อมูลไปเก็บไว้ใน
เซิร์ฟเวอร์ท่ีมีฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบส าคัญ 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากประเทศไทยมี

ฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีแข็งแกร่งและได้เปรียบในเรื่องท่ีตั้งภูมิศาสตร์เพราะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังมี
โครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีดีท าให้จูงใจผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกท่ีส าคัญมาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ท้ังน้ี ภาครัฐมี
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย (Detroit of Asia) จึงส่งผลให้อุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องอย่างอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถขยายตัวได้ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย 

โดยท่ัวไปแล้วผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะมีตลาดในการจัดจ าหน่ายช้ินส่วนอยู่ 2 ตลาดหลัก ได้แก่ 
1. ตลาดชิ้นส่วนเพื่อน าไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยผู้ผลิตต้องผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์ป้อนให้กับรถยนต์และจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ส าหรับค่ายยานยนต์ท่ีเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อประกอบยานยนต์ส่งออกและ
จ าหน่าย ในประเทศ ซึ่งเป็นการผลิตตามค าสั่งซื้อ 
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2. ตลาดชิ้นส่วนทดแทนหรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) เป็นตลาดชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อ
การทดแทนชิ้นส่วนเดิมที่เสียหรือสึกหรอตามสภาพการใช้งาน 

ในปี 2556 ปริมาณการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่า 24,401 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.50 
เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว โดยตลาดการส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ภาพรวมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
โดยมากจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) สถานการณ์ด้านการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์มีโครงการลงทุนท่ีได้อนุมัติจากคณะการส่งเสริมการลงทุนรวม 154 โครงการคิดเป็นเงินลงทุนกว่า 150,820 ล้าน
บาท ในจ านวนน้ีมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท จ านวน 22 โครงการ ท้ังน้ี อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์
ในปี 2557 คาดว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติ โดยมีปริมาณการผลิตประมาณ 1.5 – 1.6 ล้านคัน เน่ืองจากได้มีการส่งมอบรถยนต์จาก
นโยบายรถคันแรกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเกือบหมดแล้ว (ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร, ไทยรัฐออนไลน์ (31/01/2557), ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  

ภาพรวมตลาดยานยนต์ในต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการผลิตรถยนต์ ปี 2554 – 
2555 และ 6 เดือนแรก ปี 2556  จ านวน 8.67 ล้านคัน 10.33 ล้านคัน และ 5.67 ล้านคัน ตามล าดับ ประเทศมาเลเซียมีปริมาณการผลิต
รถยนต์ ปี 2554 – 2555 และ 6 เดือนแรกปี 2556 จ านวน 0.53 ล้านคัน 0.57 ล้านคัน และ 0.29 ล้านคัน ตามล าดับ ประเทศอินโดนีเซีย 
มีปริมาณการผลิตรถยนต์ ปี 2554 – 2555 และ 6 เดือนแรกปี 2556 จ านวน 0.84 ล้านคัน 1.07 ล้านคัน และ 0.59 ล้านคัน ตามล าดับ 
(ท่ีมา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers: OICA) บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังลูกค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2556 ได้เริ่มมีการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย และมองหาโอกาสในการท าการตลาดใน
ประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น  

สภาพการแข่งขันสภาพการแข่งขัน  

ผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องมือตัดมีทั้งท่ีเป็นผู้ผลิตและ/หรือเป็นผู้จัดจ าหน่าย โดยท่ีในส่วนของผู้ผลิตแม้ว่าจะผลิตเครื่องมือ
ตัด แต่จะเป็นประเภทท่ีมีความแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ท้ังในด้านรูปแบบ หรือ วัสดุที่ใช้ผลิต เน่ืองจากวัตถุประสงค์การ
ใช้งานเครื่องมือตัดแตกต่างกัน หรืออาจเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ีผู้ผลิตบางรายยังมีการผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น 
ใบเลื่อย หินเจียร ดอกสว่านประเภทต่างๆ เป็นต้น ดังน้ันจึงเป็นการยากท่ีจะประมาณมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดท้ังหมด 
แต่อาจจัดได้ว่าผู้ประกอบการข้างต้นส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งขันทางอ้อมของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องมือตัดได้เหมือนกัน 

การใช้เครื่องมือตัดประเภท PCD ในประเทศไทย (Market Size) แบ่งเป็นการใช้เครื่องมือตัดของผู้ผลิตในประเทศ และการใช้
เครื่องมือตัดจากการน าเข้า ท้ังนี้ จากประสบการณ์ในการท าธุรกิจและการผลิตเครื่องมือตัดนานกว่า 10 ปี ผู้บริหารประมาณว่า บริษัทมี
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้เครื่องมือตัดประเภท PCD ในประเทศไทย และส่วนแบ่ง
การตลาดของผู้ผลิตเครื่องมือตัดท่ีท าจาก PCD รายอื่นๆ รวมกันประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้เครื่องมือตัดประเภท PCD ใน
ประเทศไทย ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดเครื่องมือตัด PCD อีกประมาณร้อยละ 30 เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งโดยท่ัวไปจะ
น าไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เป็นต้น จึงคาดว่าในประเทศยังมี
ความต้องการใช้เครื่องมือตัดอีกมาก  

ท้ังนี ้ผู้บริหารประมาณว่า บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 ของการใช้เครื่องมือตัดประเภท PCD ส าหรับลูกค้าใน
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และประมาณร้อยละ 15-20 ของการใช้เครื่องมือตัดประเภท PCD ส าหรับลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ 

ความได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับธุรกิจการผลิตเครื่องมือตัดโลหะอยู่ท่ีความสามารถในการผลิตเครื่องมือตัดท่ีหลากหลาย
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปน้ี  

 เป็นผู้น าตลาด PCD Cutting Tool ส าหรับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
 มีบริการท่ีครบวงจร   
 มีฐานลูกค้าท่ีแข็งแกร่ง โดยลูกค้าหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสินค้าคุณภาพสูง  
 มีเครื่องจักรและเทคโนโลยี่ท่ีทันสมัย  



 

บริษัท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ำกดั (มหำชน) 

 

รายงานประจ าปี 2556 - หน้า 27 

 ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2551 (HTECH) และปี 2554 (HM) 
 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ     

การผลิตการผลิต  
ก าลังการผลิตของบริษัท ในส่วนการผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) เครื่องมือ (Tooling) และชิ้นส่วนโลหะ 

(Metal Fabrication) ในปี 2556 มีชั่วโมงการท างานประมาณเดือนละ 572 ชั่วโมง (22 ชั่วโมงต่อวัน / 6 วันต่อสัปดาห์) ท้ังนี้ บริษัทมีการ
ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ท้ังหมด 5 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 30 ล้านบาท เป็นเครื่องส าหรับเจียรแท่งคาร์ไบด์ เพื่อท า Tools ท้ังประเภท 
Special Carbide และ PCD นอกจากน้ียังมีเครื่องเจียร CBN Tools เครื่องเจียร Carbide Tools และเครื่องวัดท่ีใช้ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อรองรบัการขยายฐานการผลิตและฐานลูกค้าในประเทศต่างๆ โดยเน้นการเจาะตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ส่งผลให้อัตราการใช้ก าลังการผลิตในกลุ่มเครื่องมือตัดเฉือนโลหะเพิ่มขึ้นในปี 2556   

การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตและสินค้าส าหรับจัดจ าหน่ายและสินค้าส าหรับจัดจ าหน่าย    
บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ ดังน้ัน บริษัทจะมีการก าหนดแผนการผลิตไว้เพื่อให้สามารถวาง

แผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนขึ้นอยู่กับความต้องการใช้
วัตถุดิบและค าสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต และโดยท่ัวไปทางบริษัทไม่มีนโยบายในการซื้อสินค้ากับผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ (Supplier) รายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจาก Supplier 2 รายขึ้นไปในการเสนอราคาเพื่อเพิ่มอ านาจในการ
ต่อรอง อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียว บริษัทค านึงถึงคุณภาพ การบริการ การจัดส่ง และ
การให้ระยะเวลาการช าระเงิน (Credit Term) ประกอบกัน เพื่อให้ได้วัตถุดิบท่ีดีตรงตามมาตรฐานในการผลิตสินค้าและเกิดประโยชน์กับ
บริษัทด้านการลดต้นทุนให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งบริษัทจะก าหนดแผนการผลิตเพื่อจัดสรรวัตถุดิบ บุคลากร และความพร้อมของเครื่องจักร
ส าหรับการผลิตสินค้าตามขนาดและระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวัตถุดิบท่ีบริษัทใช้ในการผลิต  และ
สินค้าส าหรับการจัดจ าหน่าย แบ่งได้ดังนี้ 

1. วัตถุดิบส าหรับใช้ในการผลิต Special Cutting Tools  
วัตถุดิบส าคัญในการผลิตเครื่องมือท่ีใช้ในการตัด (Cutting tools) คือ แท่ง Carbide, PCD, Blank Insert เป็นต้น ส าหรับปี 

2556 บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ดังนี ้
- HTECH มีการสั่งซื้อวัตถุดิบท้ังจากในและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละประมาณ 80 และ ร้อยละ 20 ตามล าดับโดยมีการ

สั่งซื้อจากประเทศสิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมัน เป็นต้น  
- HP มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากท้ังในและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84 และร้อยละ16 ตามล าดับ โดยมีการสั่งซื้อจาก

ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไทย  

2. วัตถุดิบส าหรับใช้ในการผลิต Tooling และชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ  
วัตถุดิบส าคัญในการผลิต Tooling และชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ ได้แก่ เหล็ก, คาร์ไบด,์ อลูมิเนียม, สแตนเลส, พลาสติก เป็นต้น โดย

บริษัทมีการสั่งซื้อภายในประเทศประมาณร้อยละ 98  

3. สินค้าส าหรับการจัดจ าหน่าย  
สินค้าส าหรับการจัดจ าหน่ายในกลุ่ม Special Cutting Tools เป็นการสั่งซื้อจากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในประเทศ

ฟิลิปปินส์ โดยสินค้าส าหรับการจัดจ าหน่ายในกลุ่ม Standard Cutting Tools และสินค้าอื่นๆ เช่น Drill, Endmill, Toolholder, Insert 
เป็นต้น มีการสั่งซื้อจากหลายแหล่งในประเทศต่างๆ โดยในปี 2556 มีการสั่งซื้อสินค้า ดังนี ้

- ATEK Phils. มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจ าหน่ายท้ังจากในและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 8 และ 92 ตามล าดับ 
โดยมีการสั่งซื้อจากประเทศสิงคโปร์ เป็นหลัก 

- FDM มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่จากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 99  
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- HS มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจ าหน่ายท้ังจากในและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 30 และ 70 ตามล าดับ โดยมี
การสั่งซื้อจากประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา, จีน, เยอรมัน, โปตุเกส, อิสราเอล เป็นต้น  

- HY มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจ าหน่ายท้ังจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการสั่งซื้อจากประเทศไทย, ไต้หวัน, สิงคโปร์ 
เป็นต้น  

  
สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   
 การประกอบธุรกิจของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยทางบริษัทได้รับ
หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งมติอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 8 ปี โดยได้รับการส่งเสริมวันท่ี 8 กรกฎาคม 2551 และเริ่มใช้
สิทธิตั้งแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2551 
 นอกจากน้ี การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (HM) ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
โดยทางบริษัทได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งมติอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 4.2 กิจการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมท้ังชิ้นส่วนโลหะ และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 8 ปี โดยได้รับการส่งเสริมวันท่ี 21 มีนาคม 2554 และเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันท่ี 22 เมษายน 
2554 

ท้ังน้ี บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟิลิปปินส์) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HTECH ได้รับการยกเว้นภาษีส าหรับการน าเข้า
และส่งออก จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนและส่งออกของรัฐบาลฟิลิปปินส์ หรือ Phillipine Economic Zone Authority (PEZA) โดยมี
ระยะเวลาในการใช้สิทธิดังกล่าวตั้งแต่วันท่ี 2 กันยายน 2553 – 2 กันยายน 2557 และสามารถต่ออายุไดเ้มื่อครบก าหนดเวลา 
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ปัยจัยควำมเส่ียงปัยจัยควำมเส่ียง  
  

((11))  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงอุตสำหกรรมผลิตฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงอุตสำหกรรมผลิตฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ   
การผลิตและจ าหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นหลัก แม้ว่าใน

อดีตอุตสาหกรรมน้ีจะมีการส่งออกเติบโตท่ีดีมาโดยตลอด แต่จากการท่ีการแข่งขันในตลาดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้านเทคโนโลยี การพัฒนา
อุปกรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลประเภทใหม่ท่ีถือได้ว่าเป็นคู่แข่งเพื่อทดแทนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คือ Flash Memory หรือแฟลชไดร์ฟ รวมถึงแนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีท่ีเริ่มเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามภาวะอุตสาหกรรม) ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและท าให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์เพียงอย่าง
เดียว อย่างไรก็ตามในระยะยาวผู้ใช้สมาร์ทโฟนยังคงมีความจ าเป็นท่ีต้องถ่ายโอนข้อมูลไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีฮาร์ดดิสก์เป็น
ส่วนประกอบส าคัญ นอกจากน้ี องค์กรท่ีต้องการเก็บข้อมูลจ านวนมากก็ยังมีความจ าเป็นต้องใช้หน่วยความจ าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอยู่ 

ท้ังน้ี บริษัทได้มีแนวทางลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ด้วยการวางนโยบายขยายฐานลูกค้ าของบริษัท
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะอื่น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดรูปแบบใหม่นอกเหนือจากท่ีมี
อยู่เดิม ในกลุ่ม PCD Cutting Tools และ Special Carbide Cutting Tools (ตามรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ) โดยใช้
เครื่องจักรใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมาด าเนินการผลิต และบริษัทได้มีการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวยีดนาม เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
ต่างประเทศท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูง  โดยในปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนยอดขายของลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและ
อุตสาหกรรมผลิตอื่นคิดเป็นร้อยละ 66 และ 34 ของยอดขายรวม ตามล าดับ เทียบกับปี 2555 ซึ่งมีสัดส่วนดังกล่าวประมาณร้อยละ 69 
และ 31 ของยอดขายรวม ตามล าดับ  

  
((22))  ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ำควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ำ    

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะท าให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้า
เฉพาะ และมีการกระจุกตัวของรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่ราย ท าให้รายได้บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับผลกระทบ
หากลูกค้ารายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการซื้อสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีนโยบายลดความเสี่ยงโดยพยายามเพิ่ม
สัดส่วนรายได้ของลูกค้ารายใหม่มากขึ้น ทั้งในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ โดยจะใช้การวิจัยและ
พัฒนา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2556 ลูกค้า 10 รายแรกมี
ยอดขายรวมกันประมาณร้อยละ 45 ของรายได้รวม โดยไม่มีลูกค้ารายใดมมีียอดขายเกินร้อยละ 15 ของรายได้รวม 

((33))  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกร  
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ี

มีมาตรฐานและมีความแม่นย าสูงตามความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า ท้ังน้ี บริษัทได้มีการพึ่งพิงบุคลากรท่ีส าคัญ (Key Man) ใน
ด้านการผลิต ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน และพึ่งพิงบุคลากรระดับบริหารในด้านการตลาด เพื่อการหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ  

ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้
ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรน้ัน ๆ โดยตรง นอกจากน้ีบริษัทยังจัดให้
มีการสับเปลี่ยนหน้าท่ีการท างานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้การท างานและการใช้เครื่องจักรในหลายๆ รูปแบบและยังท าให้
พนักงานสามารถท างานทดแทนกันได้ด้วย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งพึงบุคลากรคนใดคนหน่ึง และบริษัทยังมีนโยบาย
สนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีความส าคัญ (Key Man) ต่อบริษัทเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และสร้างขวัญก าลังใจรวมท้ังรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
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((44))  ควำมเสี่ยงจำกกควำมเสี่ยงจำกกำรมีลูกหน้ีค้ำงช ำระเงินเกินระยะเวลำที่ก ำหนดำรมีลูกหน้ีค้ำงช ำระเงินเกินระยะเวลำที่ก ำหนด     
บริษัทได้มีการขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่รายหน่ึง ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ โดยบริษัทมีธุรกรรมกับ

ลูกค้ารายน้ีมานานกว่า 5 ปี และมีการช าระหน้ีล่าช้า ดังน้ันหากลูกหน้ีรายน้ีมีปัญหาด้านสภาพคล่องจนไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีท้ัง
จ านวน บริษัทจะต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบต่อก าไรสุทธิ  ท้ังน้ีในปัจจุบันบริษัทได้หยุดท าการซื้อขายกับ
บริษัทดังกล่าวแล้ว เน่ืองจากบริษัทดังกล่าวปิดด าเนินกิจการ โดยได้มีการช าระหน้ีท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว  ในปี 2556 บริษัทมีลูกหน้ีค้าง
ช าระเกินก าหนด 6-12 เดือน และเกิน 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.64 และร้อยละ 1.54 ตามล าดับ โดยได้มีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญตามนโยบายบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

  ((55))  ควำมเสี่ยงจำกควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ    
บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการน าเข้าและส่งออกในรูปสกุล

เงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2556 สัดส่วนยอดขายท่ีเป็นสกุลเงินตามต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 27.53 ของยอดขายรวม ซึ่งหากเงิน
บาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ท่ีได้รับลดลง ในขณะท่ีสัดส่วนยอดซื้อวัตถุดิบท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 19.80 
ของต้นทุนขาย ซึ่งในกรณีท่ีเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อต้นทุนท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ี บริษัทยังมีการน าเข้าเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
บางส่วนจากต่างประเทศ ดังน้ัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษัท 

ท้ังน้ี บริษัทมิได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ท าให้บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากต่างประเทศในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ดอลล่าร์สิงคโปร์ เยน   
ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ และฟรังก์สวิส ในขณะที่มีรายได้จากการส่งออกสินค้าในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ดอลล่าร์สิงคโปร์ และยูโร 
จึงถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยท่ีผ่านมาผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยส าคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท 
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โโครงสร้ำงครงสร้ำงกำรถือหุ้นกำรถือหุ้น  
 

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท ช าระแล้วจ านวน 260,804,340 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 260,804,340 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ 
 
ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ใหญ่รายใหญ่รายใหญ่  10 10 ล าดับแรกล าดับแรกของบริษัทของบริษัทมีดังต่อไปนี้มีดังต่อไปนี้   
        

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 
1  กลุ่มครอบครัว ริมชลา 5 , 5 ,500 22 22 
    นายพีท ริมชลา 25,000,000 9.59% 
    น.ส. เภธรา ริมชลา 11,655,300 4.47% 
    นายคริสต์ ริมชลา 11,099,200 4.26% 
    น.ส. จอย ริมชลา 10,200,000 3.91% 
2. นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร 1 ,130,000 6 5 % 
3. นายรัตติพัฒน ์อร่ามวัฒนพงศ์ 15,500,000 5  4% 
4. นายชัว เช็ง ควน 12,000,000 4 60% 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 8,38 ,100 3 22% 
6. นายนรวีร ช้างหล า 5,666,700 2 1 % 
 . นายปัญญา ฉัตรปัญญา 5,392,000 2 0 % 
8. นายสนธยา ช้างหล า 5,000,000 1  2% 
9. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,04 , 00 1 55% 
10. น ส  กุลวัลย์ วิจิตรธนารักษ์ 4,000,000 1 53% 
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ 125, 24,340 48 21% 

รวมท้ังหมด 260,804,340 100.00 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมาย และ บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตรา
น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของ
บริษัทต่อไป 
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โครงสร้ำงโครงสร้ำงกำรจัดกำรกำรจัดกำร  
  

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท    
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดจ านวน 7 ท่าน ดังนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายณรงค์ รัตนะ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายพีท ริมชลา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายชัว เช็ง ควน กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นายนรวีร ช้างหล า กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / เลขานุการกรรมการ

ตรวจสอบ 7. นายโสรัจ สุธนฐาน * กรรมการ / กรรมการบริหาร  

     หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2556 

  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  คือ นายพีท ริมชลา หรือ นายชัว เ ช็ง ควน หรือ นายนรวีร ช้างหล า กรรมการสองใน

สามคนลงลายมือชือ่และประทับตราส าคัญของบริษัท 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมชุดย่อยมีสถิติการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 ช่ือ – สกุล 
สถิติการเข้าร่วมประชุม (จ านวนคร้ังการประชุม / จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม) 

การประชุม 
กรรมการบริษัท 

การประชุม 
กรรมการตรวจสอบ 

การประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์  4/4 4/4 1/1 1/1 
2. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์  4/4 4/4 1/1 1/1 
3. นายณรงค์ รัตนะ  4/4 4/4 - 1/1 
4. นายพีท ริมชลา 4/4 - 1/1 1/1 
5. นายชัว เช็ง ควน 4/4 - - 1/1 
6. นายนรวีร ช้างหล า 4/4 - - 1/1 
7. นายโสรัจ สุธนฐาน 3/4 - - - 

 

คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร    
 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน ดังนี้  
 1. นายพีท ริมชลา   กรรมการผู้จัดการ 
 2. นายชัว เช็ง ควน  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
 3. นายนรวีร ช้างหล า  รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายโสรัจ สุธนฐาน   รองกรรมการผู้จัดการ 
 5.  นางสาวศศิพิมล วสุวัต   รองกรรมการผู้จัดการ 
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี จ ากัด โครงสร้างองค์กรของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี จ ากัด ((มหาชนมหาชน))  
  
  

 
 
 

เลขานุการบริษัทเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายนรวีร ช้างหล า ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2553 
 

 
 
 
 
 

* ปี 2556 บริษัทว่าจ้างบริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซนิดิเคท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาท าหน้าที่ในส่วนนี ้
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ค่าตอบแทค่าตอบแทนกรรมการและนกรรมการและผู้บริหารผู้บริหาร  

((11))  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการค่าตอบแทนรวมของกรรมการ  
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ  
ประธานกรรมการ 13,750 บาทต่อครั้ง 
กรรมการ 11,000 บาทต่อครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,750 บาทต่อครั้ง 
กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาทต่อครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11,000 บาทต่อครั้ง 

 
หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 

 
ในปี 2556 คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนดังนี้  

     หมายเหตุ: - กรรมการล าดับท่ี 1 –7 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
     - กรรมการล าดับท่ี 1 – 3 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
     - กรรมการล าดับท่ี 1,2,4 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

          - กรรมการล าดับท่ี 7 ได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษิัทตามมติท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2556 
 

  ค่าตอบแทค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท นผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร ในปี 2556 เป็นจ านวน 8,248,398 บาท  

  
((22))  ค่าตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนอื่น  

 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มสมทบตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2551 เป็นต้นไป โดย
ผู้บริหารและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท (ESOP Warrant-1) จ านวน 5,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย ใบส าคญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 3 ปี บริษัทได้ก าหนดราคาใช้สิทธิท่ี 3.32 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  โดยกรรมการของบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจ านวนรวม 2 ราย ได้รับการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ 
  

ช่ือ – สกุล 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
ค่าเบื้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี 

รวม  
 คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์  55,000 55,000 11,000 140,000 261,000 
2. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ 44,000 44,000 11,000 105,000 204,000 
3. นายณรงค์ รัตนะ  44,000 44,000 - 105,000 193,000 
4. นายพีท ริมชลา 44,000 - 11,000 30,000 85,000 
5. นายชัว เช็ง ควน 44,000 - - 30,000 74,000 
6. นายนรวีร ช้างหล า 44,000 - - 30,000 74,000 
7. นายโสรัจ สุธนฐาน 33,000 - - - 33,000 
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บุคลากรบุคลากร      

((11))  จ านวนพนักงานจ านวนพนักงานและผลตอบแทนและผลตอบแทน  
บริษัทมีจ านวนพนักงานของบริษัทจ านวน 150 คน โดยบริษัทได้ให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ใน

รูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสบทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ตามรายละเอียดังน้ี 

 

ล าดับ สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

1. ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 106 
2. ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 24 
3. ฝ่ายการตลาด 7 
4. ฝ่ายจัดซื้อ 1 
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 
6. ฝ่ายส านักงาน 8 
 รวม 150 

ค่าตอบแทนพนักงานรวม 44,684,602 
 

((22))  นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน   

 ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ ดังน้ันบริษัทจึงมี
นโยบายการจัดอบรมพนักงานในการใช้งานเครื่องจักรใหม่ ๆ ท่ีทางบริษัทน าเข้ามา เพื่อให้เกิดความเข้าในระบบงานโดยรวมและเปิด
โอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้การท างานแบบมืออาชีพ รวมท้ังได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรน้ัน ๆ โดยตรง นอกจากน้ีบริษัทยังจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าท่ีการท างานของพนักงาน ซึ่งการสับเปลี่ยนหน้าท่ี
การท างานน้ี นอกจากเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้การท างานและการใช้เครื่องจักรในหลายๆรูปแบบแล้ว ยังท าให้พนักงานสามารถท างาน
ทดแทนกันได้ด้วย  
  
การก ากับดูแลกิจการ การก ากับดูแลกิจการ   
 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงได้มี
นโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัท  
จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี 
การก าหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากน้ีบริษัทได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายท่ีครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุม
และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส โดยหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้รับการรับรองในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2557 ซึ่งประชุม ณ วันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ หมวดที่ 1 1   สิทธิของผู้ถือหุ้นสิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

รวมท้ังจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง ในก าไร
ของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
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ท้ังนีบ้ริษัทจะด าเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศท่ีเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด   

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออก
เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม  รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้ง
ค าถามในท่ีประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในท่ีประชุม  

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

 บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   
 

หมวดที่ หมวดที่ 2 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  

 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญท่ีผู้ถือ
หุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

 บริษัทก าหนดให้มีการป้องกันการน าข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือ
บุคคลอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีพนักงานหรือผู้บริหารน าข้อมูลไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ
และผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในเรื่องการก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 

 
หมวดที่ หมวดที่ 3 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท่ีส าคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น :  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนักงาน :  บริษัทจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างท่ัวถึงและ
สม่ าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมท้ังหลีกเลี่ยง
การกระท าใดๆท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการท างานของพนักงาน 
ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 



                                                                                                                                                              บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี ่จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

รายงานประจ าปี 2556 - หน้า 37 

ลูกค้า :  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม รักษาความลับของ
ลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี :  บริษัทจะไม่ด าเนินการท่ีทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหน้ี และมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมี
ต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่องอื่นใดท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ี เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

คู่แข่งทางการค้า :  บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

สังคมส่วนรวม :  บริษัทจะไม่กระท าการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกท้ังยัง
ต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง  รวมท้ังปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

 

หมวดที่ หมวดที่ 4 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
 บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดท้ังรายงานทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทท้ังหมดได้รับทราบข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.halcyon.co.th 
 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการ
รวมของบริษัทจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ี 
คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โด ย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  ท้ังน้ีรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน 
บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้น้ี แต่จะมอบหมายให้นายพีท ริมชลา กรรมการผู้จัดการ ท า
หน้าท่ีในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
หมวดที่ หมวดที่ 5 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

((11))    โครงสร้างคณะกรรมการโครงสร้างคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ท่ีเป็น

ประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 7 ท่าน  
โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน  ท าหน้าท่ีประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน  ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ท้ังน้ี บริษัทก าหนดให้
อย่างน้อย  1  ใน  3  ของกรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3  คน  เป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
โดยปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท  เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
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ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน ท้ังนี้บริษัทได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการ
ผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอ านาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จ ากัด 

((22))    คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีท้ังหมด 4 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัท มี
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีท้ังหมด 3 ท่าน เพื่อช่วยบริษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และให้ป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการก ากับกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

((33))    บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ  และงบประมาณของบริษัท 

ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี 

นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทจัดท าข้อพึงปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย

ต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรท้ังภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก  ซึ่งการให้
ความส าคัญกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่า  พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่าน้ัน การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว  ของ
ครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นท่ีรู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายท่ีครอบคลุม 2 เรื่อง คือ  

 รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน :  บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ 
รวมท้ังก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทหรือบริษัท
ย่อยได้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามท่ีก าหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” 
บริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว  รวมท้ังเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 สถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็น  
1. การลงทุนท่ัวไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทท่ีเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/

ผู้ขายท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ท่ีพักรับรอง 
หรือข้อเสนอท่ีให้เป็นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระท าดังกล่าวจะน าไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรือท า
ให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร  หรือการรับต าแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท 
สามารถขออนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ  งานบริการสาธารณะ เป็น
วิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรผู้น้ัน แต่จะต้องไม่น าเอาบริษัท หรือต าแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมท่ีท าภายนอก  เว้นแต่
ได้รับอนุมัติให้ท าเช่นน้ันได้ด้วย 

การควบคุมภายใน 
บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและเพิ่ม

ความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายตรวจสอบภายใน ซี่งในปี 2555 ได้ว่าจ้าง บริษัท ส านักงาน 
เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด ท าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน โดยมีสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี ซึ่งด าเนินการโดยนายนายมานิตย์ องค์พิสุทธิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคุม
ภายในให้รัดกุม พร้อมทั้งด าเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการท่ีผิดปกติ โดยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่อครบสัญญาแล้วบริษัทมีนโยบายจะต่อสัญญารวมท้ังมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาท า
หน้าท่ีในส่วนน้ี  

นอกจากน้ี บริษัทได้แต่งตั้งให้นายนายนรวีร ช้างหล าด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีประสานงาน
กับ บริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3  
เดือน 

((44))    การประชุมคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อน

การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ
สามารถร้องขอสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับพิจาณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียด
เพิ่มเติม 
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((55))    ค่าตอบแทนค่าตอบแทน  
บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจให้สามารถรักษา

กรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  และเชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย 

((66))    การพัการพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแล

กิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง การ
ฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ 
 
คณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการชุดย่อย    

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรายละเอียดดังน้ี  

((11))  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดจ านวน 7 ท่าน ดังนี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
3. นายณรงค์ รัตนะ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
4. นายพีท ริมชลา กรรมการ 
5. นายชัว เช็ง ควน กรรมการ 
6. นายนรวีร ช้างหล า กรรมการ 
7. นายโสรัจ สุธนฐาน * กรรมการ 

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2556 

  
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทบริษัท  
คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ

ของบริษัท   โดยสรุปอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังน้ี 
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน  4  เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัท 
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย  3  เดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท  ณ  วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท  ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว  และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นควร  ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
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เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจน้ันๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร  นอกจากน้ี  คณะกรรมการอาจ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตาม
ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ี  การมอบอ านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อ านาจ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  ท้ังน้ีให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก ากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย  เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปน้ี  คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอันได้แก่  เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น  เช่น  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่
บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ    
เป็นต้น  นอกจากน้ี  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  อาทิเช่น  การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขาย
ทรัพย์สินท่ีส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาท่ีบริษัทท าขึ้น  หรือ
ถือหุ้น  หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 

 
((22))  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายณรงค์ รัตนะ กรรมการตรวจสอบ 

โดย นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ  
งบการเงิน และมี นายนรวีร ช้างหล า ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ   ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ     
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเห็นเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการ
แต่งตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมท้ังพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อน าเส นอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป 

6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

7. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท และให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
((33))  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร   

 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่าน ดังนี ้  
1. นายพีท ริมชลา   ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชัว เช็ง ควน  กรรมการบริหาร 
3.     นายนรวีร ช้างหล า  กรรมการบริหาร 
4. นายโสรัจ สุธนฐาน*  กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ: * นายโสรัจ สุธนฐานได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556 

 
    ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท 
หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ /
หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี้  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อก าหนดของ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัท ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
และควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ท้ังนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่าง
ท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในท่ีประชุมคราวต่อไป 
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4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท 
(สามสิบล้านบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ท่ี เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจตามปกติ  ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) 

6. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า  การอนุมัติให้ท าสัญญารับจ้างท าของ
ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) 

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พร้อมกับก าหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน  
หรือท านิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหน้ี สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร  
หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท) 
รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  
50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) 

9. อนุมัติให้น าทรัพย์สินของบริษัท  จ านอง  จ าน า  เพื่อเป็นประกันหน้ีสินของบริษัททุกประเภทท่ีมีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นใน
อนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)  

10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

11. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบัติการอื่นๆ  

12. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การก าหนดเงินค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง 

13. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจน้ันๆ ได้  ตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังน้ี จะไม่มีการมอบ
อ านาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

14. ด าเนินการอื่นใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 ท้ังน้ี  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  
เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของของกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ  
1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ 
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4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ /หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ ท้ังน้ี จะไม่มีการมอบอ านาจช่วงให้แก่
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมท้ัง
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ 
หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีไม่ใช่เครื่องจักร ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)  

8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการจัดซื้อเครื่องจักรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ในวงเงินต่อรายการไม่ เกิน  20 ล้านบาท 
(ยีส่ิบล้านบาท)  

9. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ท าสัญญารับจ้างท าของ
ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) 

10. พิจารณาจัดสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  แก่พนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการให้บริษัท 

11. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจาก
การเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานท้ังหมดของบริษัท  
ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร 

12. มีอ านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท  และ
เพื่อรักษาระเบียบ  วินัยการท างานภายในองค์กร 

13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 
 

 ท้ังนี้  กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  
เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
 

((44))  คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังนี ้  

1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางชลลดา ฟูวัฒนาศิลป์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.     นายพีท ริมชลา   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการอนุมัติแต่งต้ังตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

ขอบเขตขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท  ประธาน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นในภายหลัง)  
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2. ด าเนินการสรรหาและน าเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และ
พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ต่อไป 

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท 

4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อก าหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจ าปีของท้ังบริษัท โดยให้เกณฑ์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ  
  

การสรรหาการสรรหาและแต่งต้ังและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดระดับสูงสุด    

((11))    กรรมการอิสระกรรมการอิสระ บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  

คุณสมบัติของกรรมการคุณสมบัติของกรรมการอิสระอิสระ  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ัง  
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจ
เป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวม ท้ัง ไม่ เป็นผู้ ถื อ หุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่ ง ไม่ ใช่  
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 
ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็น
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
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10. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายน้ันได้รับในแบบแสด งรายการ
ข้อมูล (Filing) แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

((22))    กรรมการกรรมการตรวจสอบตรวจสอบ บริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้อง 

- ไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกันท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
4. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

((33))    การสรรหาการสรรหากรรมการกรรมการ  

 ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 2 รายจาก
จ านวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท้ังหมด 3 ราย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ าเสมอ ท้ังน้ี ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปน้ี  

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ท้ังหมดท่ีตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ผู้ที่เป็นประธานท่ีประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง 

((44))    การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหา

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริ ษัท 
และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมษัทย่อยและบริษัทร่วม  

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ท่ีผ่านมาฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ด าเนินการส่งกรรมการของ
บริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อเป็น
ตัวแทนในการบริหารงาน  เพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคัญและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม  

ท้ังน้ี เพื่อให้การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ
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ในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
มีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมน้ันๆ โดยควบคุมการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานด้วย
หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และบริษัทได้ก าหนดให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งน้ัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ 
ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคัญในระดับเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเอง ท้ังน้ี 
การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทได้ก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจากบริษัทน้ันต้องดูแลให้บริษัทย่อยมี
ข้อบังคับในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การท ารายการส าคัญอื่นใดของบริ ษัทดังกล่าว ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบ
การเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย  

  
การก ากับดูการก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน
ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

2. บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  เพื่อให้บริษัท
สามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  

3. บริษัทจะด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ท้ังน้ีหากพบว่า
มีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดย
ผู้กระท าการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะ เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความ
เหมาะสม และหากผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส าหรับ
ผู้กระท าผิดนั้นๆ 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4165 
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่  จ ากัด มีค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศส าหรับปี 2556 เป็นจ านวนรวม 
1,060,000 บาท โดยเป็นค่าบริการตรวจสอบ (audit fee) ท้ังจ านวน   

นอกจากน้ี บริษัทมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 497,053 บาท ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีอื่น โดยเป็นค่าบริการตรวจสอบ (audit fee) ท้ังจ านวน  
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม   

((CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::  CCSSRR))  
 

นโยบำยภำพรวมนโยบำยภำพรวม  
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่ วนได้เสีย ตาม
หลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2557 
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยน ามาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการบริหาร
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี ้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจ

ด้วยจรรยาบรรณท่ีดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ

เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน 
2. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับ

พนักงานของคู่แข่ง  
3. ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 
4. ไม่สนับสนุนการด าเนินการใดๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รับปชั่น 
บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วย

วิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รับปชั่น โดยก าหนดแนวทางฏิบัติตาม
รายละเอียดข้อ 10.5 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ 

และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทาง
ปฎิบัติดังนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัย

ในสถานท่ีท างาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ 
พัฒนาระบบการท างานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานท่ีเป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ 
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2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่านประจ าปี การท างานล่วงเวลาท่ี
สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นต้น 

3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระท าด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน  

4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  
7. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการท างานของพนักงาน  ตลอดจน

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่าง

จริงจังและสม่ าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า 
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ

ตัดสินใจ 
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมี

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณาน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
2. พัฒนาสินค้าและบริการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
3. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน โดยค านึงถึงการลดปริมาณและการบ าบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 
4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ  

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 
3. ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ  
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล  

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วน
ได้เสีย 

บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ จึงให้ความส าคัญในการดูแล
และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
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(Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความ
เจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
1. วิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 
2. สร้างโอกาสในการคิคค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างก าไรของธุรกิจ

อย่างยั่งยืน 
3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม เข่น ขาเทียมส าหรับผู้

พิการ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการ

สื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

  
กำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำรำยงำน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นน้ัน เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการด าเนินธุรกิจของกิจการท่ีบริษัท
และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางท่ีก าหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม และเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริษัทจึงไม่มี
นโยบายในการซื้อสินค้ากับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) รายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ โดยมีการสั่งซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบหลายราย
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอ านาจการต่อรอง  

ส าหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนท่ีจะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้ค าแนะน าในการน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าเพื่อช่วยลด
เวลาในการท างาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากลูกค้า 
แล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีหลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากย่ิงขึ้น  

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ผู้บริหา รบริษัทจึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรนั้นๆ โดยตรง 

 
กำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม   
 - ไม่มี – 
 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ((CCSSRR--aafftteerr--pprroocceessss))  
 บริษัทมีนโยบายท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  
 
กกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น   

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลาย
ลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนท้ังที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การ
ยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  
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 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ก าหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสมของ คณะกรรมการ  ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและการก ากับดูแล
กิจการ  นอกจากน้ัน  บริษัทฯ ได้ค านึงถึงความเสียหายท่ีจะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 
20 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและ
บริษัทย่อย กระท าการอันใดท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน 
และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินหรือท่ีไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษัท
และบริษัทย่อยได้ด าเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซ่ือสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม 
2. ไม่รับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีตนท าหน้าท่ีรับผิดชอบท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ประโยชน์ในทางมิชอบ 
3. ในการจัดซ้ือจัดจ้าง / การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้
4. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจน ามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ถือหุ้นในบริษัทคู่แข่ง  หลีกเลี่ยงการ

ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่ผู้อื่น 
5. มีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี ท้ังน้ี 

บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงและรายการ
ท่ีผิดปกติ โดยจะน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  

7. หากพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทท้ังทางตรงหรือทางอ้อม ควรแจ้งให้กรรมการ
ผู้จัดการทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต  

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการ
สื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
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กำรควบคุมภำยในกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  
 

((11))  กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในโดยคณะกรรมกำรบริษัทกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในโดยคณะกรรมกำรบริษัท   
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม

ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ท้ัง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และ
มีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ท้ัง 5 ส่วน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการท่ีผู้บริหาร
น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน นอกจากน้ีบริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญท่ีท าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มี อ านาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

 
((22))  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีส ำหรับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีส ำหรับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท   

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในปี 2556 ผู้สอบบัญชี แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งท่ี 
1/2557 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 ว่าไม่พบประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ จึงไม่มีรายงานข้อสังเกตส าหรับ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทในส าหรับปี 2556 

 
((33))  ข้อมูลหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในข้อมูลหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน   

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งท่ี 1/2557 ได้แต่งตั้งบริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น 
ซินดิเคท จ ากัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทส าหรับปี 2557 ซึ่งบริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด ได้
มอบหมายให้  นายมานิตย์ องค์พิสุท์ิ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด และ นายมานิตย์ องค์
พิสุทธิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยนายมานิตย์ องค์พิสุทธิ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในเป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมท้ังด าเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการ
สิ่งท่ีผิดปกติโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและเป็น
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันก็ท าการศึกษาระบบวิธีการตรวจสอบภายในจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
อนาคต ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะท าการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนการตรวจสอบภายในรายปี ด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจน
ตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยท่ีผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้เข้า
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารให้
ความส าคัญและได้ด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน 
โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นในปี รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นในปี 25525566  

 

((11))  รายการระหว่างกันโดยทั่วไป ในปี รายการระหว่างกันโดยทั่วไป ในปี 25525566  

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการระหว่างกัน ท้ังนี้ รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง
กันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 

((22))  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน   

ในการเข้าท ารายการกับบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จะต้องมีการน าเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท าการพิจารณาและอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้
ลงทุนรวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ 

ส าหรับรายการระหว่างกันท่ีเป็นกรณีการค้าปกติ  เช่น  การซื้อสินค้า  การจ าหน่ายสินค้า  เป็นต้น  บริษัทมีนโยบายท่ีจะ
ก าหนดเงื่อนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคา ท่ีเกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก  โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส  โดยความ
สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด  รวมถึงเงื่อนไขและความจ าเป็นท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  เช่น  ระยะเวลา
การจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเป็นต้น  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 

((33))  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคตแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต   

 ในการท ารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยท่ัวไปโดยอ้างอิงกับราคา
และเงื่อนไขตลาดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ันด้วย หากมีรายการใดท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 
ท้ังนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี จ ากัด ((มหาชนมหาชน))  

งบดุลงบดุล  

ณ ณ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25525544  ถึง ถึง 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25525566                                                                                      หน่วยหน่วย::  บาท  บาท    

ฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน             
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน       73,400,919       10.87      56,104,883  7.07     100,025,426       10.95  
ลูกหน้ีการค้าและเช็ครับล่วงหน้า       106,921,475  15.84    120,377,726  13.87     169,708,289       18.58  
สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ       70,752,144       10.48    122,131,961  15.38     143,891,439       15.76  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      251,074,538        37.20   298,614,570  37.61 413,625,154      45.29  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธ ิ     419,670,311        62.17    442,888,318  55.79     416,002,401       45.55  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ          2,871,182          0.43      50,070,854  6.31       74,329,056          8.14  
เงินมัดจ าเพื่อซ้ือเครื่องจกัร          1,189,002          0.18                     -    -                          -                 -    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น             194,300          0.03        2,330,200  0.29          9,236,312          1.01  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     423,924,795        62.80   495,289,372  62.39     499,567,769       54.71  
รวมสินทรัพย์     674,999,333     100.00  793,903,942 100.00     913,192,923     100.00  

หน้ีสิน         
หน้ีสินหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       66,048,381          9.78      63,168,095        7.96        99,763,260       10.92  
เจ้าหน้ีการค้าและเช็คจ่ายล่วงหน้า       43,225,112  6.40      56,389,716        7.10        77,650,092          8.50  
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง - - - -          7,951,598          0.87  
เจ้าหน้ีจาการซื้อทรพัย์สิน       31,472,802          4.66        8,730,673        1.10        14,226,990          1.56  
หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดในหน่ึงปี             711,328          0.11        1,744,928        0.22           1,082,012          0.12  
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี       15,671,399          2.32      18,735,682        2.36        29,473,272          3.23  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น           
     ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย          2,296,571          0.34        4,393,047        0.55           3,175,359          0.35  
     เงินปันผลค้างจ่าย       -          -      3,582,967        0.45           3,011,600          0.33  
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น          2,902,806          0.43        1,730,322        0.22           1,624,999          0.18  

รวมหนี้สินหมุนเวียน    162,328,399      24.05   158,475,430     19.96      237,959,182  26.06 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
เจ้าหน้ีจากการซื้อธรุกิจ - - 9,322,000 1.17                          -                 -    
หน้ีสินภายใต้สัญญาทางการเงิน             185,514          0.03  712,635 0.09          1,827,299          0.20  
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี - - 5,576,668 0.70          4,515,506          0.49  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ          7,482,598          1.11  8,603,318 1.08          9,523,154          1.04  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       31,342,794          4.64  18,398,152 2.32          3,744,000          0.41  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน       39,010,906          5.78  42,612,773 5.37       19,609,959          2.15  
รวมหนี้สิน  201,33 ,305 2  83 201,088,202 25.33     257,569,141       28.21  

ส่วนของเจ้าของ             
ทุนจดทะเบียน     240,000,000       35.56  300,000,000 37.79     300,000,000       32.85  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว     240,000,000       35.56  256,209,000 32.27     260,804,340       28.56  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ       45,538,579          6.75  84,354,431 10.63       94,627,588       10.36  
ส ารองส่วนท่ียังไม่ไดใ้ช้ตามโครงการ ESOP - - 30,216 0.00                30,216          0.00  
ก าไรสะสม:         
   ส ารองตามกฎหมาย       15,362,606          2.28      18,762,606        2.36        20,862,606          2.28  
   ยังไม่ได้จัดสรร     157,704,528       23.36    189,826,784      23.91      214,347,846       23.47  
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น          (3,011,655)         

(0.45)  
823,339        0.10         (1,034,595)       (0.11) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่     455,594,058       67.50   555,006,376     69.98   589,638,001     64.57  
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม       18,065,970          2.68      42,809,364        5.39        65,985,781          7.23  
รวมส่วนของเจ้าของ  473,660,028     70.17   598,392,407     74.67   655,623,782     71.79  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     674,999,333     100.00   793,903,942   100.00      913,192,923     100.00  



                                                                                                                                                                บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี ่จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 

รายงานประจ าปี 2556 - หน้า 55 

  
งบก าไรขาดทุนงบก าไรขาดทุน  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25255544  ถึง ถึง 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25525566    

                          หน่วยหน่วย ::  บาทบาท  

ผลการด าเนินงาน 
งบการเงินรวม 

2554 2555 ปี 2556 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้              
 รายได้จากการขาย      412,470,690      98.09        528,581,495      99.05    566,585,259      98.42  
 ก าไร(ขาดทุน)จากส่วนที่จ่ายคืนใหแ้กผู่้เป็น
เจ้าของจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยกเลิก        -      -               (515,774)        (0.10)         -      -  
 รายได้อ่ืน          8,033,422        1.91            5,043,715        0.95        9,097,090        1.58  

รวมรายได้       420,504,112    100.00      533,10 ,436   100.00    575,682,349    100.00  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย                   
 ต้นทุนขาย      233,497,857      55.21        313,568,599      58.76    371,399,386      64.51  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        83,730,011  19.91        101,749,045      19.07    127,194,579      22.09  

รวมค่าใช้จ่าย      317,227,868      75.44      415,31 ,644     77.93    498,593,965      86.61  

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้      103,276,244      24.56      117,791,792     22.07      77,088,384      13.39  
ดอกเบี้ยจ่าย (8,607,611) (2.05)          (6,383,938)     (1.20) (6,921,117) (1.20) 

ภาษีเงินได ้ (6,165,187) (1.47)          (10,841,621)     (0.92) (5,900,148) (1.02) 
ก าไรสุทธิ        88,503,446      21.05      100, 26,233     18. 3      64,267,119      11.16  

 
 

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ       
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่        86,853,483  20.65 82,982,237 15.57     49,877,593  8.66 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม          1,649,963  0.39 17,943,996 3.37     14,389,526  2.50 
ก าไรสุทธ ิ        88,503,446  21.05 100,926,233 18.93     64,267,119  11.16 
        
        
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน       
ก าไรสุทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่                   

0.3619  
 0.3357  0.1928  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)      240,000   247,208  258,684  
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งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25255544  ถึง ถึง 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25525566    

                          หน่วยหน่วย ::  บาทบาท  

ผลการด าเนินงาน 

งบการเงินรวม 
2554 2555 ปี 2556 

จ านวนเงิน 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวนเงิน 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวนเงิน 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

ก าไรสุทธิส าหรับปี        88,503,446      21.05      100, 26,233     18  3      64,267,119      11.16  
ผลตา่งจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง (3,209,756) (0.76) 3,843,994 0.72 (1,857,934) (0.32) 
ค่าหน่วยงานต่างประเทศ        
ก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จส าหรับปี        85,293,6 0      20.28  104, 61,22  1  65     62,409,185      10.84  

 
 

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จท่ีเป็น
ของ 

      
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 86,449,233 20.56     86,817,231  16.29     48,019,659  8.34 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม (1,155,543) (0.27)     17,943,996  3.37     14,389,526  2.50 
ก าไรสุทธ ิ 85,293,690 20.28   104,761,227  19.65     62,409,185  10.84 
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งบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสด  
          ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25255544  ถึง ถึง 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25525566            
รายการ  

(หน่วยหน่วย::  บาทบาท)) 
 งบการเงินรวม  

2554 2555 2556 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
 ก าไรสุทธิก่อนภาษเีงินได้ 94,668,633 111,407,854       70,167,267  

  รายการปรับปรงุ:    
 (ก าไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,379,242) 349,023           (139,605) 
 ค่าเสื่อมราคา 55,887,265 58,471,240       63,331,920  
รายจ่ายตัดบัญชขีองสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - 3,260,328         6,785,503  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดบัญช ี - 1,000,000                    -    
 หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 267,310 (125,887)         1,506,095  
 (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ (230,101) 59,786        (1,060,197) 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดจากสินค้าล้าสมัย 1,341,783 5,543,173        (2,206,408) 
ขาดทุน (ก าไร) จากเงินท่ีจ่ายคืนให้แก่ผูเ้ปน็เจ้าของจากเงินลงทุนในบรษิัทย่อยท่ียกเลิก - 515,774                    -    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,209,756) 3,834,994        (1,857,934) 
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอาย ุ 1,100,888 1,120,720            919,836  
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP - 1,241,188            475,371  
ก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ  - (1,375)                    -    
 ต้นทุนการกู้ยืม 8,617,635 6,383,307         6,921,117  
  157,064,415 193,060,125      144,842,965  
 รายการปรับกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน:    
 ลูกหน้ีการค้า – กิจการอื่น 731,732 32,160,640      (49,892,261) 
 สินค้าคงเหลือ (31,251,559) (24,965,226)      (11,317,775) 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,501,060 (2,135,900)        (6,906,112) 
 เจ้าหน้ีการค้า – กิจการอื่น 3,072,493 (50,226,645)       21,098,601  
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (4,723,329) (4,808,731)           (105,322) 
 เงินสดรับจาการด าเนินงาน 128,394,812 143,084,263       97,720,096  
 จ่ายดอกเบีย้ (8,617,635) (6,383,307)        (6,921,117) 
 จ่ายภาษเีงินได้ (6,714,121) (5,951,384)        (8,178,998) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 113,063,056 130,749,572 82,61 , 81 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (148,067,748) (104,783,764)      (31,259,468) 
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน  - -        (9,322,000) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์ 3,936,086 9,074,677         1,178,710  
เงินสดรับจากส่วนท่ีจ่ายคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยกเลกิ (HC) - 7,430,769                    -    
เงินสดจ่ายช าระเพื่อลงทุนในบรษิัทย่อย FDM - (11,000,000)      (39,279,000) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (144,131,662) (99,278,318)     (78,681,758) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
 เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 24,087,811 (2,880,286)       36,595,165  
 เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกตามโครงการ ESOP - 2,353,880            924,024  
 เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง - -         7,951,598  
 เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 47,014,193 4,056,190       12,200,000  
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (5,000,000) (13,936,549)      (16,116,562) 
 เงินสดจ่ายปันผล (33,600,000) (47,459,981)      (23,256,531) 
 เงินสดรับช าระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  1,480,714 -       17,344,497  
เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 239,109        (9,128,973) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - -       13,469,102  
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (33, 82, 18) (57,627,637) 39,982,320 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น(ลดลง) สุทธิ 2,914,112 (26,156,383)       43,920,543  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 70,486,807  3,400,919       56,104,883  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอืในบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ - 16,047,125 

 
- 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอืในบริษัทย่อยท่ียกเลิก - (7,186,778) - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 73,400,919 56,104,883      100,025,426  



                                                                                                                                                                บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี ่จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 

รายงานประจ าปี 2556 - หน้า 58 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ   
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25255544  ถึง ถึง 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25255566  

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2554 2555 2556 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.55 1.88 1.74 
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.11 1.11 1.13 
 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.76 0.82 0.42 
 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.89 4.65 3.89 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 94 79 94 
 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.18 3.25 2.79 
 ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วัน) 87 112 131 
 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 6.57 6.30 5.54 
 ระยะเวลาช าระหนี ้ (วัน) 56 58 66 
 วงจรเงินสด (วัน) 125 133 159 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
 อัตราก าไรขั้นต้น (%) 43.39% 40.68% 34.45% 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 25.04% 22.28% 13.39% 
 อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 109.48% 111.00% 107.18% 
 อัตราส่วนก าไรสทุธิส าหรับป ี (%) 21.05% 18.93% 11.16% 
 อัตราส่วนก าไรสทุธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ (%) 20.65% 15.57% 8.66% 
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.18% 16.50% 8.75% 
 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน         
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.07% 11.30% 5.84% 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 38.39% 32.80% 39.98% 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.68 0.73 0.67 
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน        
 อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.37 0.44 
 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 14.90 22.42 14.12 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.61 0.73 0.64 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 44.21%** 52.39%*** 41.87% 
อัตราก าไรต่อหุ้นปรับลดเต็มที ่* (บาท) 0.36 0.32 0.19 

 
หมายเหตุ:    
* ค านวณที่ฐานทุนจดทะเบียน ณ สิ้นปี2554, 2555, 2556 เท่ากับ 240,000,000 หุ้น, 256,209,000, 260,804,340 หุ้น ตามล าดับ  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
** บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2554 เป็นจ านวน 38.40 ล้านบาท (จ่ายวันที่ 9 กันยายน 2554 จ านวน 21.60 ล้านบาท และจะจา่ยวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จ านวน 
16.80 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น 240 ล้านหุ้น) โดยเป็นการจ่ายจากผลประกอบการ ปี 2554  

*** บริษ้ทประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมดส าหรบัปี 2555 จ านวน 43.47 ล้านบาท (จ่ายวันที่ 3 กันยายน 2555 จ านวน 30.66 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น 255.50 ล้านหุ้น และ
จะจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 จ านวน 12.81 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น 256.209 ล้านหุ้น) โดยเป็นการจ่ายจากผลประกอบการ ปี 2555 

**** บริษ้ทประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมดส าหรับปี 2556 จ านวน  20.88 ล้านบาท (จ่ายวันที่ 9 กันยายน 2556 จ านวน 10.45 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น 256.3 ล้านหุ้น และ
จะจ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 จ านวน 10.43 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น 260.8 ล้านหุ้น) โดยเป็นการจ่ายจากผลประกอบการ ปี 2556 
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ค าอธิบายและค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 25525566    

รายได้รายได้  
รายได้หลักของบริษัทมาจากลุ่มลูกค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งตั้งแต่ปลายปี 2555 ความต้องการ

ในตลาดโลกมีการชะลอตัว ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทชะลอปริมาณค าสั่งซื้อไปด้วย แต่ด้วยนโยบายของบริษัทในการขยายฐานลูกค้าไป
ในต่างประเทศ โดยเจาะกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน  
(Aerospace) และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ท าให้ในปี 2556 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 575.68 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 7.99 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นรายได้จากการขายและบริการจ านวน 566.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2555 คิดเป็นร้อยละ 7.19 ท้ังน้ี บริษัทเริ่มมีการรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ Halcyon Technology 
(Singapore) Pte. Ltd. ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2/2556 และ Halcyon Technology (M) SDN BHD. ในไตรมาส 3/2556 ซึ่งส่งผลให้รายได้
จากการจัดจ าหน่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 100.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 359.53 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า  

ส่วนรายได้อื่นๆ ในปี 2556 เท่ากับ 9.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของรายได้รวม ประกอบด้วยก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายเศษเหล็ก และการตัดจ าหน่ายเจ้าหน้ีท่ีไม่มี
ตัวตน 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น  
ต้นทุนขายหลักของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา และค่าแรง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50, ร้อยละ 15 

และร้อยละ 14 ของต้นทุนขาย ตามล าดับ ท้ังน้ี บริษัทมีต้นทุนขายในปี 2556 เท่ากับ 371.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.44 จากปี 
2555 เนื่องจากต้นทุนหลักซึ่งได้แก่ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากการส ารองสินค้าไว้เพื่อขายของบริษัทย่อย รวมท้ังการท่ีบริษัทมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าให้สามารถรองรับการใช้งานท่ีแตกต่างกัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ ท าให้เกิดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 
40.68 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 34.45 ในปี 2556 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 เท่ากับ 127.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.01 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยส่วนใหญ่

เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะในส่วนของ เงินเดือน , ค่าคอมมิชชั่น, ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของกิจกรรมลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมท้ังการเพิ่มขึ้นของบุคลากรทางการตลาด จึง
ท าให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 22.09 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ท่ีมีสัดส่วนดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 
19.09  

ก าไรสุทธิก าไรสุทธิ  

บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 เท่ากับ 64.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 49.88 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 11.16 และร้อยละ 8.66 ตามล าดับ อัตราก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เน่ืองจากบริษัทมีภาระ
ต้นทุนขายในส่วนของต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ ประกอบกับค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่ มขึ้นจากกิจการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ตาม
นโยบายการขยายฐานลูกค้าและช่องทางการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ  

ท้ังน้ี ในปี 2556 บริษัทขาดทุนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวน 1.86 ล้านบาท 
ส่งผลให้บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2556 เทา่กับ 62.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 48.02 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราก าไรสุทธิร้อยละ 10.84 และร้อยละ 8.34 ตามล าดับ 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปี การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปี 25525566  

สินทรัพย์สินทรัพย์  

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 913.19 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 413.63 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 499.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ท่ี
ส าคัญประกอบด้วย 

(1) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 100.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.28 จาก ณ สิ้นปี 
2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมท้ังเงินสดรับช าระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
และเงินสดรับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(2) ลูกหน้ีการค้า (สุทธิ) ณ สิ้นปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 169.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.98 จาก ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียังไม่ครบก าหนดช าระ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 74 วันในปี 2555 เป็น 94 วันในปี 2556 
แต่ยังคงใกล้เคียงกับนโยบายของบริษัทในการให้เครดิตลูกหน้ีการค้า คือ ประมาณ 60-90 วัน ท้ังนี้ บริษัทมียอดลูกหน้ีเกินก าหนด 6 -12 
เดือน และมากกว่า 12 เดือน จ านวนรวม 3.44 ล้านบาท หรือ คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.18 ของลูกหน้ีรวม แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
ลูกหน้ีบริษัทว่ามีความเสี่ยงน้อยในการผิดนัดช าระหน้ี 

(3) สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี  2556 มีมูลค่าเท่ากับ  143.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.82 จาก ณ สิ้นปี 2555 เน่ืองจากการ
ส ารองสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มขึ้นส าหรับรองรับการจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทย่อยท้ังในและต่างประเทศ โดยสินค้าคงเหลือประกอบด้วย
วัตถุดิบ งานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 22.21 ร้อยละ 11.46 และ ร้อยละ 66.33 ตามล าดับ ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบาย
การตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยร้อยละ 100 ส าหรับสินค้าท่ีมีอายุเกิน 1 ปี โดยในปี 2556 บริษัทมีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 8.22 ล้านบาท 
ซึ่งสินค้าล้าสมัยดังกล่าวเป็นสินค้าท่ีท าส ารองไว้ส าหรับงานตามท่ีลูกค้าสั่ง เป็นงานในกลุ่ม Cutting tools ท้ังหมด โดยตอนน้ีได้น า
สินค้าเหล่าน้ีไป Modify เพื่อขายใหม่ 

(4) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ สิ้นปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 416.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.07 จาก ณ สิ้นปี 2555
เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ าหน่ายเครื่องจักรท่ีไม่ใช้แล้วออกไป โดยในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มีการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบด้วย เครื่องจักรส าหรับเจียรแท่งคาร์ไบด์ เพื่อท าเครื่องมือตัดท้ังประเภท Special Carbide และ 
PCD เครื่องเจียร CBN Tools เครื่องเจียร Carbide Tools และเครื่องวัดท่ีใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

(5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี 2556 คือ ส่วนแบ่งการตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้า มีมูลค่าเท่ากับ 74.33 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.45 จาก ณ สิ้นปี 2555 เน่ืองจากบริษัทย่อย HS และ HY เข้าซื้อกิจการ Atek Precision Toolings Pte Ltd. และ Atek 
Precision Toolings (M) Sdn.Bhd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามล าดับ โดยได้บันทึกการรับโอนสินค้าคงเหลือและฐาน
ลูกค้าท้ังหมดในส่วนของธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ ท้ังน้ี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวตัดจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์เป็นเวลา 10 ปี  

การซื้อกิจการดังกล่าวจะท าให้กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องตัดเฉือนโลหะเพิ่มขึ้นจากการขยาย
ตลาดไปยังฐานลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้เกิดการกระจายฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทจากเดิมท่ีพึ่งพิงอยู่กับ
ลูกค้าในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ มาเป็นฐานลูกค้าจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ันการซื้อ
กิจการดังกล่าวท าให้กลุ่มบริษัทสามารถจ าหน่ายสินค้าบางชนิดได้ในราคาสูงขึ้นเน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายไปยังผู้รับซื้อโดยตรงโดยไม่
ต้องผ่านตัวแทน อีกท้ังยังท าให้บริษัทมีบุคคลากรทางการตลาดท่ีมีความรู้ความสามารถมากย่ิงขึ้น 

(6) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2556 มีมูลค่า 9.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 6.91 ล้านบาท จากสิ้นปี 2555 เน่ืองจาก
การขยายการลงทุนในบริษัทย่อย โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าวประกอบด้วย ค่ามัดจ าเครื่องจักร ค่ามัดจ าสินค้า เป็นต้น 
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หน้ีสิน หน้ีสิน   
หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของหน้ีสินหมุนเวียน โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียน มูลค่าเท่ากับ 237.96 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 79.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.16 จาก ณ สิ้นปี 2555 อันเป็นผลมาจากบริษัทมีการเบิกใช้เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ลงทุนในการขยายฐานลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ  รวมถึงเจ้าหน้ีจากการซื้อ
ทรัพย์สินท่ีเพิ่มขึ้นจากการซื้อเครื่องจักรใหม่ ท้ังน้ี บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
ประมาณ 7.95 ล้านบาท ส าหรับหน้ีสินระยะยาว ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 19.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53.98 จาก ณ สิ้นปี 2555 จาก
การจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 589.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 จาก ณ สิ้นปี 2555 เป็นผล

มาจาก (1) ก าไรสุทธิของบริษัทใหญ่ปี 2556 จ านวน 49.88 ล้านบาท และ (2) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปี 2556 จ านวน 84.35 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 10.27 ล้านบาทจากปี 2555 ซึ่งเกิดจากบริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 4.32 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุน 2 
ราย และการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจ านวน 0.28 ล้านหุ้น ในโครงการ ESOP ในราคาหุ้นละ 3.32 บาท ท้ังน้ี ในปี 2555 บริษัทมีส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 17.94 ล้านบาท เกิดจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 

บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 0.44 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 ท่ีระดับ 0.37 เท่า 
เนื่องจากเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น   อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถือว่าอยู่ใน
ระดับที่ต่ า แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของบริษัท 

สภาพคล่องสภาพคล่อง  
((11))  สภาพคล่องกระแสเงินสดสภาพคล่องกระแสเงินสด  
บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานปี 2556 จ านวน 82.62 ล้านบาท โดยมาจากก าไรสุทธิเป็นหลัก และบริษัทมี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2556 เท่ากับ 39.98 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
36.60 ล้านบาท เงินสดรับช าระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 17.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินท่ีผู้ถือหุ้นอื่นจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย และเงินสด
รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด 13.47 ล้านบาท ท้ังน้ี กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนปี 2556 มี
จ านวน (78.68) ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวนรวม 48.60 ล้านบาท และเงินสด
จ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกณ์จ านวน 31.26 ล้านบาท  

((22))  อัตราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสดอัตราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด   
ในปี 2556 บริษัทมีวงจรเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 133 วันในปี 2555 เป็น 159 วันในปี 2556 เน่ืองจากระยะเวลาเก็บหน้ีและ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ท าให้บริษัทต้องใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อน ามาใช้เป็นเงิน
หมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.74 เท่า ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.88 เท่า  

การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ส าคัญหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ส าคัญหลังจากวันที่   31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25525566  
บริษัทจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 23 เมษายน 2557 และจะปิดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุ้นในวันท่ี 24 เมษายน 2557 เพื่อก าหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 เป็น
จ านวนเงินรวม 10.43 ล้านบาท ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อก าไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น และมูลค่าตามบัญชีของ
บริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้

 

  
  
  
  

 
 

31 ธันวาคม 2556 
ภายหลังการจ่ายเงินปันผล
ในเดือนพฤษภาคม 2557 

ก าไรสะสม (ลา้นบาท) 214.35 ประมาณ 203.92 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลา้นบาท) 589.64 ประมาณ 579.21 
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.26 ประมาณ 2.22 
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รำยงำนรำยงำนควำมรับผิดชอบควำมรับผิดชอบ  

ของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน  
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปอย่างโปร่งใส 

 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน รวมท้ังสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ าปี และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดในงบการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน
ของบริษัท ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
                                                 

                                                                                            
  

           (พลโทปรีชา วรรณรัตน์)               (นายพีท ริมชลา) 
                          ประธานกรรมการ                กรรมการผู้จัดการ   

  



                                                                                                                                                                บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี ่จ ากัด (มหาชน)  
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รำยงำนรำยงำนของของคณะกรรมกำรตรวจสอบคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย 
 1.  พลโทปรีชา วรรณรัตน ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2. นายณรงค์ รัตนะ   กรรมการตรวจสอบ 
 3. นางชลลดา ฟูวัฒนศลิป ์  กรรมการตรวจสอบ  
 

นางชลลดา ฟูวัฒนศลิป์เป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านบัญชี โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสยีในการเป็นผู้ถือหุ้น ผูบ้ริหาร 
พนักงาน หรือลูกค้าจ้างของบริษัททั้งสิน้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่ส าคัญไดแ้ก่การสอบทานให้
บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลให้บริษทัมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ี โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

1. ความถูกต้องของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานและใหค้วามเห็นต่องบการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตร
มาส และงบการเงินประจ าปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยได้ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท เพ่ือรับฟังค าชี้แจง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณา
รายงานข้อเสนอแนะของผูส้อบบัญชีทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสม 

3. การก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัตติามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลบริษัท
ให้ด าเนินตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ให้มีความเท่าเทียมกัน 

4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกๆไตรมาส และมีความเห็นวา่รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556 ได้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท 

5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความ
เหมาะสม และความสมเหตสุมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ
น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีรับรองต่อไป    

 

                     
 

                (พลโทปรีชา วรรณรัตน์)  
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 



                                                                                                                                                                บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี ่จ ากัด (มหาชน)  
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เอกสำรแนบเอกสำรแนบ  

งบกำรเงินประจ ำปี งบกำรเงินประจ ำปี 25562556  
 



 
 

 

 

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย 
  
 

งบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บพีีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



   

 

 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)   
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุอื่นๆ และได
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความ
เสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควร
ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอ           
งบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 



2 

 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท  แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของ
บริษัท  แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี เน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได ที่มีผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ ทั้งน้ี ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีน้ีแตอยางใด 
 

เรื่องอื่น 

งบการเงินรวมของบริษัท  แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท         
แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (กอนปรับปรุง) ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่ง
แสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 
 
 
 
 
(นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4165 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
20 กุมภาพันธ 2557 
 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 100,025,426      56,104,883            73,400,919        30,844,811            15,400,508          37,853,868       
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 , 6 3,546,340          7,180,538              6,760,197          25,999,300            34,465,904          36,092,566       
บริษัทอ่ืน 6 166,161,949      113,197,188          100,161,278      48,651,806            42,887,850          41,454,093       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 -                     -                         -                     19,818,813            -                       15,639,949       
สินคาคงเหลือ 7 143,891,439      122,131,961          70,752,144        77,456,841            75,417,499          46,364,604       
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 413,625,154      298,614,570          251,074,538      202,771,571          168,171,761        177,405,080     

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                     -                         -                     153,487,160          121,614,800        83,260,000       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 9 416,002,401      442,888,318          419,670,311      262,425,346          276,756,924        244,212,176     
สินทรัพยไมมีตัวตน 10 74,329,056        50,070,854            2,871,182          22,534,036            25,175,309          -                    
เงินมัดจําเพื่อซื้อเครื่องจักร -                     -                         1,189,002          -                        -                       -                    
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 9,236,312          2,330,200              194,300             1,752,006              330,200               194,300            
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 499,567,769      495,289,372          423,924,795      440,198,548          423,877,233        327,666,476     

รวมสินทรัพย ####### 913,192,923      793,903,942          674,999,333      642,970,119          592,048,994        505,071,556     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11 99,763,260        63,168,095            66,048,381        59,000,000            35,895,921          29,500,000       

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 , 12 19,619,604        39,087                   6,351,240          5,228,589              5,467,942            13,465,982       
บริษัทอ่ืน 12 58,030,488        56,350,629            36,873,872        23,853,794            31,569,387          17,814,508       

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางจาย
จากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 7,951,598          -                         -                     -                        -                       -                    

เจาหน้ีจากการซื้อทรัพยสิน 5 14,226,990        8,730,673              31,472,802        12,563,675            9,305,263            21,189,055       
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาซื้อ
สวนท่ีครบกําหนดชําระในหน่ึงป 13 1,082,012          1,744,928              711,328             524,292                 1,420,788            501,578            

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีครบกําหนดชําระในหน่ึงป 16 29,473,272        18,735,682            15,671,399        6,342,000              -                       -                    
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 3,175,359          4,393,047              2,296,571          305,902                 20,335                 338,601            
เงินปนผลคางจาย 3,011,600          3,582,967              -                     -                        -                       -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 1,624,999          1,730,321              2,902,806          619,161                 466,089               440,536            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 237,959,182      158,475,429          162,328,399      108,437,413          84,145,725          83,250,260       

หน้ีสินไมหมุนเวียน 
เจาหน้ีจากการซื้อธุรกิจ -                     9,322,000              -                     -                        9,322,000            -                    
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาซื้อ 13 1,827,299          712,635                 185,514             188,344                 712,635               63,163              
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3 , 21 4,515,506          5,576,668              -                     -                        -                       -                    
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 15 9,523,154          8,603,318              7,482,598          5,674,597              4,999,602            4,233,086         
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 3,744,000          18,398,152            31,342,794        3,744,000              -                       -                    
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 19,609,959        42,612,773            39,010,906        9,606,941              15,034,237          4,296,249         

รวมหน้ีสิน 257,569,141      201,088,202          201,339,305      118,044,354          99,179,962          87,546,509       

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2556 2555 2554 2556 2555 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท 17
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 240,000,000 หุน มลูคาหุนละ 1 บาท ในป 2554
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2555
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2556 300,000,000      300,000,000          240,000,000      300,000,000          300,000,000        240,000,000     

ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ 240,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2554
หุนสามัญ 256,209,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2555
หุนสามัญ 260,804,340 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2556 260,804,340      256,209,000          240,000,000      260,804,340          256,209,000        240,000,000     

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 94,627,588        84,354,431            45,538,579        94,627,588            84,354,431          45,538,579       

สํารองใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสวนท่ียังไมไดใชตาม
โครงการ ESOP 30,216               30,216                   -                     30,216                   30,216                 -                    

กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 18 , 19 20,862,606        18,762,606            15,362,606        20,862,606            18,762,606          15,362,606       
ยังไมไดจัดสรร 214,347,846      189,826,784          157,704,528      148,601,015          133,512,779        116,623,862     

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (1,034,595)         823,339                 (3,011,655)         -                        -                       -                    

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 589,638,001      550,006,376          455,594,058      524,925,765          492,869,032        417,525,047     
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 65,985,781        42,809,364            18,065,970        -                        -                       -                    
รวมสวนของผูถือหุน 655,623,782      592,815,740          473,660,028      524,925,765          492,869,032        417,525,047     

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 913,192,923      793,903,942          674,999,333      642,970,119          592,048,994        505,071,556     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"

รายได

รายไดจากการขายและใหบริการ 566,585,259       528,581,495       240,085,534       256,957,005       

รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                      -                      16,471,269         20,450,392         

รายไดอ่ืน 9,097,090           4,527,941           7,858,465           3,961,898           

รวมรายได 575,682,349       533,109,436       264,415,268       281,369,295       

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 371,399,386       313,568,599       167,175,734       160,950,466       

คาใชจายในการขาย 29,713,430         22,977,605         18,201,500         14,243,416         

คาใชจายในการบริหาร 85,027,811         59,156,598         26,166,036         25,765,619         

คาตอบแทนผูบริหาร 12,453,338         19,614,842         8,248,398           9,462,150           

ตนทุนทางการเงิน 6,921,117           6,383,938           3,608,232           2,291,301           

รวมคาใชจาย 505,515,082       421,701,582       223,399,900       212,712,952       

กําไรกอนภาษีเงินได 70,167,267         111,407,854       41,015,368         68,656,343         

คาใชจายภาษีเงินได 21 (5,900,148)          (10,481,621)        (570,601)             (907,445)             

กําไรสําหรับป 64,267,119         100,926,233       40,444,767         67,748,898         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,857,934)          3,834,994           -                      -                      

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 62,409,185         104,761,227       40,444,767         67,748,898         

การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 49,877,593         82,982,237         40,444,767         67,748,898         
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 14,389,526         17,943,996         -                      -                      

64,267,119         100,926,233       40,444,767         67,748,898         

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 48,019,659         86,817,231         40,444,767         67,748,898         
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 14,389,526         17,943,996         -                      -                      

62,409,185         104,761,227       40,444,767         67,748,898         

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 22

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 0.1928                0.3357                0.1563                0.2741                

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 22

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 0.1928                0.3346                0.1563                0.2731                

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 6



บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 หมายเหตุ

 จัดสรรเพื่อ

สํารองตาม

กฎหมาย  ยังไมไดจัดสรร

 ผลตางจากการ

แปลงคางบการเงิน

 รวมองคประกอบ

  อื่นของสวนของ 

  ผูถือหุน

 รวมสวนของผูถือ

หุนบริษัทใหญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 240,000,000     45,538,579       -                        15,362,606      157,704,528     1,308,714             (4,320,369)              (3,011,655)           455,594,058              18,065,970        473,660,028    

หุนเพิ่มทุนที่ออกใหสําหรับการซื้อธุรกิจ 17 15,500,000       35,960,000       -                        -                   -                    -                        -                          -                       51,460,000                -                     51,460,000      

หุนเพิ่มทุนที่ออกใหตามโครงการ ESOP 14, 17 709,000            2,855,852         (1,210,972)            -                   -                    -                        -                          -                       2,353,880                  -                     2,353,880        

ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่รับรูเปนคาใชจาย 14 -                    -                    1,241,188             -                   -                    -                        -                          -                       1,241,188                  -                     1,241,188        

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ -                    -                    -                        -                   -                    -                        -                          -                       -                             13,548,917        13,548,917      

ลดลงจากการยกเลิกการดําเนินงานของบริษัทยอย -                    -                    -                        -                   -                    -                        -                          -                       -                             (3,405,661)         (3,405,661)       

 สวนเกินทุนจาก

การรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุม

เดียวกัน

 สวนไดเสียที่

ไมมีอํานาจ

ควบคุม

 รวมสวนของ

ผูถือหุน

บาท

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

 สํารองใบสําคัญ

แสดงสิทธิการซื้อ

หุนสวนที่ยังไมได

ใชตามโครงการ 

ESOP

 กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

 ทุนที่ออกและ

ชําระแลว

 สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7

( , , ) ( , , )

เงินปนผลจายจากบริษัทยอย - สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                        -                   -                    -                        -                          -                       -                             (3,343,858)         (3,343,858)       

สํารองตามกฏหมาย 18 , 19 -                    -                    -                        3,400,000        (3,400,000)        -                        -                          -                       -                             -                     -                   

เงินปนผลจาย 19 -                    -                    -                        -                   (47,459,981)      -                        -                          -                       (47,459,981)               -                     (47,459,981)     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม) -                    -                    -                        -                   82,982,237       -                        3,834,994               3,834,994             86,817,231                17,943,996        104,761,227    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 256,209,000     84,354,431       30,216                  18,762,606      189,826,784     1,308,714             (485,375)                 823,339                550,006,376              42,809,364        592,815,740    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานไว 256,209,000     84,354,431       30,216                  18,762,606      195,403,452     1,308,714             (485,375)                 823,339                555,583,044              42,809,364        598,392,408    

ผลกระทบจากการใชนโยบายการบัญชีใหม 3 -                    -                    -                        -                   (5,576,668)        -                        -                          -                       (5,576,668)                 -                     (5,576,668)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง 256,209,000     84,354,431       30,216                  18,762,606      189,826,784     1,308,714             (485,375)                 823,339                550,006,376              42,809,364        592,815,740    

หุนเพิ่มทุนที่ออกระหวางป 17 4,317,020         9,152,082         -                        -                   -                    -                        -                          -                       13,469,102                -                     13,469,102      

หุนเพิ่มทุนที่ออกใหตามโครงการ ESOP 14, 17 278,320            1,121,075         (475,371)               -                   -                    -                        -                          -                       924,024                     -                     924,024           

ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่รับรูเปนคาใชจาย 14 -                    -                    475,371                -                   -                    -                        -                          -                       475,371                     -                     475,371           

เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มและการซื้อธุรกิจ -                    -                    -                        -                   -                    -                        -                          -                       -                             17,344,497        17,344,497      

เงินปนผลจายจากบริษัทยอย - สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                        -                   -                    -                        -                          -                       -                             (8,557,606)         (8,557,606)       

สํารองตามกฏหมาย 18 , 19 -                    -                    -                        2,100,000        (2,100,000)        -                        -                          -                       -                             -                     -                   

เงินปนผลจาย 19 -                    -                    -                        -                   (23,256,531)      -                        -                          -                       (23,256,531)               -                     (23,256,531)     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                    -                    -                        -                   49,877,593       -                        (1,857,934)              (1,857,934)           48,019,659                14,389,526        62,409,185      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 260,804,340     94,627,588       30,216                  20,862,606      214,347,846     1,308,714             (2,343,309)              (1,034,595)           589,638,001              65,985,781        655,623,782    
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บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

 หมายเหตุ

 จัดสรรเพื่อ

สํารองตาม

กฎหมาย  ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 240,000,000      45,538,579        -                                 15,362,606          116,623,862        417,525,047        

หุนเพิ่มทุนที่ออกใหสําหรับการซื้อธุรกิจ 17 15,500,000        35,960,000        -                                 -                       -                       51,460,000          

หุนเพิ่มทุนที่ออกใหตามโครงการ ESOP 14 , 17 709,000             2,855,852          (1,210,972)                     -                       -                       2,353,880            

ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่รับรูเปนคาใชจาย 14 -                     -                     1,241,188                      -                       -                       1,241,188            

สํารองตามกฎหมาย 18 , 19 -                     -                     -                                 3,400,000            (3,400,000)           -                      

เงินปนผลจาย 19 -                     -                     -                                 -                       (47,459,981)         (47,459,981)        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                     -                                 -                       67,748,898          67,748,898          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 256,209,000      84,354,431        30,216                           18,762,606          133,512,779        492,869,032        

หุนเพิ่มทุนที่ออกระหวางป 17 4,317,020          9,152,082          -                                 -                       -                       13,469,102          

หุนเพิ่มทุนที่ออกใหตามโครงการ ESOP 14 , 17 278,320             1,121,075          (475,371)                        -                       -                       924,024               

ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่รับรูเปนคาใชจาย 14 -                     -                     475,371                         -                       -                       475,371               

สํารองตามกฎหมาย 18 , 19 -                     -                     -                                 2,100,000            (2,100,000)           -                      

เงินปนผลจาย 19 -                     -                     -                                 -                       (23,256,531)         (23,256,531)        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                     -                                 -                       40,444,767          40,444,767          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 260,804,340      94,627,588        30,216                           20,862,606          148,601,015        524,925,765        

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนที่ออกและ  

 ชําระแลว

 สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ

 สํารองใบสําคัญแสดง

สิทธิการซื้อหุนสามัญ

สวนที่ยังไมไดใชตาม

โครงการ ESOP

 กําไรสะสม

 รวม
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บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555
"จัดประเภทใหม" "จัดประเภทใหม"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 70,167,267      111,407,854         41,015,368      68,656,343          
รายการปรับปรุง
ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (139,605)          349,023                (139,605)          331,324               
คาเสื่อมราคา 63,331,920      58,471,240           43,752,950      39,321,310          
รายจายตัดบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน 6,785,503        3,260,328             2,641,273        1,251,891            
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดบัญชี -                  1,000,000             -                  -                      
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,506,095        (125,887)               443,742           (107,802)             

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ (1,060,197)       59,786                  (765,754)          (993,870)             

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากคาเผ่ือสินคาลาสมัย (กลับรายการ) (2,206,408)       5,543,173             (778,987)          4,115,751            

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                  -                       -                  639,949               

ขาดทุน (กําไร) จากสวนที่จายคืนใหแกผูเปนเจาของ

จากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ยกเลิก -                  515,774                -                  (430,769)             

รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                  -                       (16,471,269)     (20,450,392)        
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,857,934)       3,834,994             -                  -                      
ผลประโยชนพนักงาน 919,836           1,120,720             674,995           766,516               
คาใชจายผลประโยชนพนักงานภายใตโครงการ ESOP 475,371           1,241,188             475,371           1,241,188            
กําไรจากการตอรองราคาซื้อ -                  (1,375)                  -                  -                      
ดอกเบี้ยจาย 6,921,117        6,383,307             3,483,468        1,883,719            
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 144,842,965    193,060,125         74,331,552      96,225,158          
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4,414,962        (420,341)               9,247,368        4,673,439            
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น (54,307,223)     32,580,981           (6,044,065)       (33,168,646)        
สินคาคงเหลือ (11,317,775)     (24,965,226)          (1,260,355)       (1,370,028)          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (6,906,112)       (2,135,900)            (1,421,806)       (135,900)             
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 19,576,521      (55,800,162)          (243,349)          2,293,332            
เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น - บริษัทอื่น 1,522,080        5,573,517             (7,873,372)       3,461,050            
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (105,322)          (4,808,731)            153,072           25,554                 
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 97,720,096      143,084,263         66,889,045      72,003,959          
จายดอกเบี้ย (6,921,117)       (6,383,307)            (3,483,468)       (1,883,719)          
จายภาษีเงินได (8,178,998)       (5,951,384)            (285,034)          (1,225,711)          
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 82,619,981      130,749,572         63,120,543      68,894,529          

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555
"จัดประเภทใหม" "จัดประเภทใหม"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                  -                       (19,818,813)     15,000,000          
เงินสดจายเพ่ือลงทุนในบริษัทยอย -                  -                       (31,872,360)     -                      
เงินสดจายเพ่ือซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 23) (39,279,000)     (11,000,000)          -                  -                      
เงินสดจายชําระเจาหนี้จากการซื้อธุรกิจ (9,322,000)       -                       (9,322,000)       -                      
เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (31,259,468)     (104,783,764)        (28,232,267)     (84,240,119)        
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,178,710        9,074,677             771,257           3,021,162            
เงินสดรับจากสวนที่จายคืนใหแกผูเปนเจาของ

จากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ยกเลิก -                  7,430,769             -                  7,430,769            

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                  -                       16,471,269      17,150,479          
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่ไดมาโดยการชําระเปนเงินสด -                  -                       -                  (11,000,000)        
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (78,681,758)     (99,278,318)          (72,002,914)     (52,637,709)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 36,595,165      (2,880,286)            23,104,079      6,395,921            
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น 7,951,598        -                       -                  -                      
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 13,469,102      -                       13,469,102      -                      
เงินสดรับจากหุนเพ่ิมทุนที่ออกตามโครงการ ESOP 924,024           2,353,880             924,024           2,353,880            
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12,200,000      4,056,190             12,200,000      -                      
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (16,116,562)     (13,936,549)          (2,114,000)       -                      
เงินสดรับชําระคาหุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 17,344,497      -                       -                  -                      
เงินปนผลจายจากบริษัทยอยใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (9,128,973)       239,109                -                  -                      
เงินปนผลจาย (23,256,531)     (47,459,981)          (23,256,531)     (47,459,981)        
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน        39,982,320      (57,627,637)          24,326,674      (38,710,180)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 43,920,543      (26,156,383)          15,444,303      (22,453,360)        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 56,104,883      73,400,919           15,400,508      37,853,868          
บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ

ในบริษัทยอย ณ วันซื้อกิจการ -                  16,047,125           -                  -                      
หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก

ที่ถือไวเพ่ือจายคืนใหแกผูเปนเจาของ -                  (7,186,778)            -                  -                      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 100,025,426    56,104,883           30,844,811      15,400,508          

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี จํากัด (มหาชน) จัดต้ังขึ้นและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไว เลขท่ี 41 หมูที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน      
ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะ อุปกรณ และช้ินสวนตางๆ บริษัทไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2552 โดยหลักทรัพยทําการซื้อขายในสวนของตลาดหลักทรัพยใหม (MAI : Market for Alternative Investment)  

 

 “บริษัท” หมายถึง บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)  “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัทยอย 
 

2.  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
ไดจัดทําขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ   
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น 

 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย         
การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใต
สภาวการณแวดลอมน้ัน ดังน้ันผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไป
จากที่ประมาณไว 
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2.  เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 
 

งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  ซึ่งบริษัทมีอํานาจในการ
ควบคุมหรือถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอย ดังน้ี 
 

 ประเทศท่ีจด
ทะเบียน 

 วันที่เร่ิมมี อัตรารอยละของการถือหุน 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ อํานาจควบคุม 2556 2555 

กลุมท่ีบริษัทถือหุนทางตรง      
1.  บจก. แฮลเซี่ยน เมทอล ประเทศไทย ผลิตอุปกรณและ  

ชิ้นสวนโลหะ  
กอนป 2549 100 100 

2.  บจก. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
(ฟลิปปนส) 

ประเทศ
ฟลิปปนส 

ผลิตเคร่ืองตัดโลหะ
สําหรับตลาดใน           
ประเทศฟลิปปนส  

ไตรมาส 3 ป 2553 65 65 

3.  บจก. เอฟดีเอ็ม เทคโนโลยี   ประเทศไทย ตัวแทนจําหนาย           
เคร่ืองตัดโลหะ 

ไตรมาส 3 ป 2555 60 60 

4.  บจก. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
(สิงคโปร) * 

ประเทศ
สิงคโปร 

ตัวแทนจําหนายเคร่ือง
ตัดโลหะในประเทศ

สิงคโปร 

ไตรมาส 2 ป 2556 70 - 

5.  บจก.แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
(มาเลเซีย) ** 

ประเทศ
มาเลเซีย  

ตัวแทนจําหนายเคร่ือง
ตัดโลหะในประเทศ

มาเลเซีย 

ไตรมาส 3 ป 2556 60 - 

กลุมท่ีบริษัทถือหุนทางออมผาน บจก. แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี (ฟลิปปนส)    
6.  ATEK PRECISION TOOL INC.  ประเทศ

ฟลิปปนส 
จําหนายเคร่ืองตัดโลหะ

สําหรับตลาดใน           
ประเทศฟลิปปนส  

ไตรมาส 2 ป 2554 65 65 

*  ในไตรมาสท่ี 2 ป 2556 บริษัทไดรวมลงทุนในบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (สิงคโปร) จํากัด (Halcyon Technology (Singapore) Pte.Ltd) ในสัดสวน
รอยละ 70 สงผลใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอย (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 ) 

**  ในไตรมาสท่ี 3 ป 2556 บริษัทไดรวมลงทุนในบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (มาเลเซีย) จํากัด (Halcyon Technology (M) SDN.LHD) ในสัดสวนรอย
ละ 60 สงผลใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอย (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 ) 
 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแลว 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง
บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชดังตอไปน้ี 
 

ก) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน 

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ เน่ืองจากกลุมบริษัทนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ผล
สะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบตองบการเงินรวม แสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 
  

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม มีดังน้ี  
 

 พันบาท 

 2556 2555 2554 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 4,516 5,577 - 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรลดลง (4,516) (5,577) - 
 

 พันบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 

กําไรหรือขาดทุน :ภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (1,061) 5,577 
กําไรตอหุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.0041 (0.0226) 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

ก) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 (ตอ) 
 

การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได ไมไดสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เน่ืองจากในชวงระยะเวลาดังกลาวบริษัทยังอยูระหวางการไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม ในปดังตอไปน้ี 

  วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่

ยกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 
 

  วันที่มีผลบังคับใช 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

 

ฝายบริหารของกลุมบริษัท ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 
 

4.     สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งถึงกําหนดจาย
คืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ กลุมบริษัทต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีที่
คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหน้ีแตละรายประกอบ ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบ
วาเปนหน้ีสูญ 
 

กลุมบริษัทประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝายบริหารเก่ียวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากยอด
ลูกหน้ีที่คงคางอยู ณ วันสิ้นป การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการชําระเงินในอดีต  และปจจัยอยางอื่นซึ่งรวมทั้ง
การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบและปริมาณของลูกหน้ี ความสัมพันธของยอดคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอยอดลูกหน้ี ตลอดจน
สภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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4.     สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีเขากอนออก
กอน ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรงที่เก่ียวของกับการซื้อสินคาน้ัน เชน คาภาษีอากร คาขนสงหัก
ดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซ้ือสินคา  ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรง
ทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาใชจายในการผลิต ซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ มูลคาที่จะไดรับประมาณจาก
ราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพ่ือใหสินคาน้ันสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย 
 

กลุมบริษัทมีการพิจารณาคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย และเสื่อมคุณภาพ 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

บริษัทยอยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัท มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวาก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออก
เสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมใน
การจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มต้ังแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทยอยดังกลาวไดถูกขายออกไป รายการและ
ยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว  นโยบายการบัญชีสําหรับ
บริษัทยอยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใชนโยบายการบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทฯในการจัดทํางบการเงินรวม ขอมูลเก่ียวกับสวนของผูถือ
หุนสวนนอยไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนรวม 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอยคา (ถามี) 

 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 

บริษัทรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่บริษัทจายซื้อ ซึ่งสูงกวาราคาจายซื้อเปนสวนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยบริษัทแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินและจะทยอยโอน
เขาบัญชีกําไรสะสมเมื่อจําหนายเงินลงทุนดังกลาวออกไป 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  รับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)   

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง  เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยดังตอไปน้ี  ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใหประโยชนไมจํากัด 
 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 20 ป 
สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง 5 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 5 - 10 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 และ5 ป 
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4.     สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคต
จากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยน้ัน 
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 

กําไรขาดทุนจากการขายอุปกรณกําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน  
 

การดอยคาของสินทรัพย 
 

สินทรัพยที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่ง
หมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุม
ที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาไดเพ่ือวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินซึ่งรับรูรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สิทธิในการใชช่ือและดําเนินธุรกิจ (สิทธิแฟรนไชส) 
สิทธิในการใชช่ือและดําเนินธุรกิจ หมายถึง คาธรรมเนียมในการใชสิทธิที่บริษัทจายไปเพ่ือใหกิจการสามารถใชช่ือและเครื่องหมาย
การคาของผูใหสิทธิ รวมถึงการไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคและดานการตลาดที่จําเปนสําหรับการริเริ่มตลาดผลิตภัณฑชนิด
ใหมในประเทศไทยและประเทศฟลิปปนส ซึ่งสินทรัพยดังกลาวตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
เปนเวลา 3 ป  
 

สวนแบงทางการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา  
สวนแบงทางการตลาดและความสัมพันธกับลูกคาซึ่งไดมาจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 23) แสดงตามมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ 
ซึ่งประมาณขึ้นโดยใชวิธีรายได (INCOME APPROACH) การประมาณมูลคายุติธรรมดังกลาวใชอัตราการคิดลดท่ีเทากับตนทุน
ทางการเงินถัวเฉล่ียของบริษัทที่ถูกซื้อที่รอยละ 34 และคาดการณวารายไดของกิจการที่ซื้อในอนาคตจะเติบโตขึ้นในชวงระหวาง
รอยละ 0 ถึง รอยละ 30 เมื่อเทียบกับรายไดของปฐานกอนที่มีการซื้อธุรกิจ 
 

สวนแบงทางการตลาดและความสัมพันธกับลูกคาที่ไดมาตัดจําหนายตามวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชนที่แตกตางกัน
ดังตอไปน้ี  

- สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา - ธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะประเภท PCD ในประเทศไทย 10 ป 
- สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา- ธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะประเภท CARBIDEในประเทศไทย 15 ป 
- สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา - ธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะในประเทศสิงคโปร 10 ป 
- สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา - ธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะในประเทศมาเลเซีย 10 ป 
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4.     สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

ผลประโยชนของพนักงาน 
 

ผลประโยชนพนักงานของกลุมบริษัทประกอบดวยผลประโยชนหลังออกจากงานทั้งที่เปนโครงการผลประโยชน และโครงการ
สมทบเงิน โครงการสมทบเงินเปนโครงการที่กลุมบริษัทจายเงินสมทบใหกับกองทุนที่แยกตางหาก โดยกลุมบริษัทไมมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายชําระเพ่ิมเติมจากที่ไดสมทบไวแลวหากกองทุนไมมีสินทรัพย
เพียงพอที่จะจายชําระภาระผูกพันจากการใหบริการของพนักงานทั้งในงวดปจจุบันและงวดกอน สวนโครงการผลประโยชนเปน
โครงการท่ีไมใชโครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชนจะกําหนดจํานวนผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อ
เกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อายุพนักงาน อายุการทํางาน และคาตอบแทน เปนตน นโยบายการบัญชีที่เก่ียวของกับ
โครงการผลประโยชนของพนักงานสามารถสรุปไดดังน้ี  
 

โครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนแผนการจายสมทบตามที่กําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไป
จากสินทรัพยของกลุมบริษัท และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรับเงินสะสมเขากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากกลุมบรษิัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดรายการน้ัน 
 

โครงการผลประโยชนหลังการเลิกจางหรือเกษียณอาย ุ 
กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางเพ่ือจายใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลคาปจจุบัน
ของหน้ีสินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ภายใตสมมติฐานเก่ียวกับเหตุการณในอนาคตที่
บริษัทกําหนดขึ้นอยางเหมาะสม สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนพนักงานสุทธิประจําปไดรวมถึงอัตรา
สวนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลาน้ีมี
ผลตอประมาณการคาใชจายที่เก่ียวของกับผลประโยชนพนักงานสุทธิในทุกป บริษัทไดมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสมซึ่ง
สะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับ
พนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่
ไดรับประโยชน 
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ผลประโยชนของพนักงาน (ตอ) 
 

สมมุติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณ สรุปไดดังน้ี  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

อัตราคิดลด  รอยละ 4.1 ตอป รอยละ 4.1 ตอป 
   

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต ผันแปรตามอายุพนักงานและประเภท        
การจางงาน ต้ังแตรอยละ 3 - 13 

ผันแปรตามอายุพนักงานและประเภท       
การจางงาน ต้ังแตรอยละ 3 - 13 

   

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน
พนักงาน 

ผันแปรตามอายุพนักงานและประเภทการ
จางงานต้ังแตรอยละ  0-30 

ผันแปรตามอายุพนักงานและประเภท
การจางงานต้ังแตรอยละ  0-30 

   

อัตราการตาย  อัตราตามตารางมรณะไทยป 2540 แยก
เกณฑตามเพศชายและหญิง 

อัตราตามตารางมรณะไทยป 2540 แยก
เกณฑตามเพศชายและหญิง 

 

โครงการผลประโยชน EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนตามโครงการ Employee Stock Ownership Program 
จํานวน 5 ลานหนวยใหกับพนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุน มีมูลคายุติธรรม ณ วันที่
ใหสิทธิคิดเปนมูลคา 1.708 บาทตอหน่ึงหนวย มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชวิธีแบบจําลองทางการเงินแบบทวินาม (Binomial 
Option-Pricing Model) ขอมูลนําเขาแบบจําลองไดแก ราคาหุน ณ วันใหสิทธิ (25 กรกฎาคม 2555) ในราคาหุนละ 4.08 บาท  ราคา
ใชสิทธิ (Strike Price) หุนละ 3.32 บาท  ความผันผวนที่คาดหวัง (Expected volatility) ซึ่งคํานวณจากขอมูลยอนหลังของหุนเปน
เวลาหน่ึงปกอนวันที่ใหสิทธิในอัตรารอยละ 43.77 ภายใตอายุการใชสิทธิเปนเวลา 3 ป และอัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (Risk-
free Interest rate) รอยละ 3.78 ตอป 
 

มูลคายุติธรรมของโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนที่ใหแกพนักงานไดทยอยรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุ
ของโครงการเปนเวลา 3 ปโดยพิจารณารวมกับความเปนไปไดในการใชสิทธิ์ของพนักงาน 
 

การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว 
 

สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา
เชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา โดย
จํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยู ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเชา สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยน้ัน 
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การรับรูรายได 
 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายและบริการเมื่อสงมอบสินคาและลูกคายอมรับสินคาน้ัน หรือเมื่อไดใหบริการ แกลูกคาแลว  
รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด รายการขายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัท ไดตัดบัญชีแลวเพ่ือจัดทํางบ
การเงินรวม   

 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณา
จากจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมบริษัท รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับ เงิน
ปนผลน้ันเกิดขึ้น 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปนโดย
ทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน   บริษัทยอยและกิจการที่เปน
บริษัทยอยในเครือเดียวกัน  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออก
เสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทผูบริหารสําคัญ  กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

 

ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมานอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพ่ือ
จายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยก
ตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลว 
 

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและ
แปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ณ  วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงคา
สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน 
 

รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียใน
ระหวางป รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลตาง
จากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลงคาของเงินลงทุนในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปอยูในสวนของผูถือหุน 
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4.     สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น
และเงินใหกูยืม หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น หน้ีสินภายใตสัญญา
เชาซื้อและเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ  
 

กลุมบริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินอื่นเพ่ือลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย 
 

สวนงานดําเนินงาน  
 

ผลการดําเนินงานตามสวนงานซึ่งรายงานใหคณะกรรมการบริหารของบริษัท (คณะกรรมการ) ซึ่งถือวาเปน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน
การดําเนินงานของบริษัท ประกอบไปดวยรายการที่เก่ียวของโดยตรงกับผลการดําเนินงานของสวนงานน้ัน รวมไปถึงรายการท่ีไดรับการ
ปนสวนภายใตสมมุติฐานที่สมเหตุสมผล รายการที่ไมไดรับการปนสวนเพ่ือนําเสนอในสวนงานดําเนินงานประกอบดวย สินทรัพยอื่นๆ
ที่ไมใชลูกหน้ีการคา รายไดอื่นและคาใชจายสวนกลางของสํานักงาน และคาใชจายภาษีเงินได  คณะกรรมการจะทําการสอบทานผลการ
ดําเนินงานของสวนงานดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยขอมูลทางการเงินซึ่งแยกตามสวนงานอยางเหมาะสม 

 

ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เก่ียวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแน
วาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่
เก่ียวของไดรับประโยชน หรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ 
 

กลุมบริษัทรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปได
คอนขางแนที่กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชน้ัน 
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4.     สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลด
มูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเก่ียวของกับรายการท่ีไดบันทึก
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อบริษัท มีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของปปจจุบัน และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเก่ียวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน โดยการเรียก
เก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันซึ่งต้ังใจจะจายหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันดวยยอดสทุธิ  
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5. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

สินทรัพย หน้ีสิน รายได ตนทุน และคาใชจาย สวนหน่ึงของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวของกัน บุคคลหรือกิจการ
ที่เก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางออม 
หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท 
 

ลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม เปนดังน้ี 
 ลักษณะความสัมพันธ 

 2556 2555 

บริษัทยอย    
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด  ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท 
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด ถือหุนรอยละ 60 และกรรมการรวมกัน ถือหุนรอยละ 60 และกรรมการรวมกัน 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟลิปปนส) จํากัด ถือหุนรอยละ 65 และกรรมการรวมกัน ถือหุนรอยละ 65 และกรรมการรวมกัน 

Atek  Precision Tools Inc. ถือหุนทางออมรอยละ 65 และ
กรรมการรวมกัน 

ถือหุนทางออมรอยละ 65 และ
กรรมการรวมกัน 

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (สิงคโปร) จํากัด ถือหุนรอยละ 70 และกรรมการรวมกัน - 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (มาเลเซีย) จํากัด ถือหุนรอยละ 60 และกรรมการรวมกัน - 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

Atek  Precision  Tools PTE LTD กรรมการรวมกันกับบริษัทยอย กรรมการรวมกันกับบริษัทยอย  
 

กลุมบริษัทไดมีมติยกเลิกการดําเนินงานในบริษัท แฮลเทค จํากัด โดยไดมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทและทําการชําระบัญชีเปนที่แลว
เสร็จในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 สงผลใหบริษัทดังกลาวไมมีสถานะเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทต้ังแตวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เปน
ตนไป 
 

รายการระหวางบริษัท และ บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกัน มีนโยบายการคิดราคาดังน้ี 
 

• การขายสินคาและบริการระหวางบริษัท บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกันคิดในราคาใกลเคียงกับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก 

• การขายทรัพยสินระหวางบริษัท บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน คิดราคาใกลเคียงกับราคาตลาดของสินทรัพย ณ 
วันที่ขาย 

• บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ไมมีการคิดดอกเบี้ย และไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 

• กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยและบุคคลที่เก่ียวของกัน โดยเงินกูยืมจากบริษัทยอยมีการจายดอกเบี้ยใน
อัตราใกลเคียงกับตนทุนการกูยืมของผูใหกู เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 
ไมมีการจายดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 
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5. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

รายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดจากการขายสินคา     
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 1,636 951 
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด - - 10,674 11,789 
บริษัท แฮลเทค จํากัด - - - 3,994 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่  (ฟลิปปนส) จํากัด - - 12,091 15,738 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (สิงคโปร) จํากัด - - 16,361 - 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (มาเลเซีย) จํากัด - - 2,756 - 
Atek  Precision Tools PTE LTD 23,467 24,483 6,635 24,483 
 23,467 24,483 50,153 56,955 
รายไดอ่ืน     
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - - 104 
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด - - 535 127 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟลิปปนส) จํากัด - - 2,026 1,451 
 - - 2,561 1,682 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย     
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่  (ฟลิปปนส) จํากัด - - - 2,840 
เงินปนผลรับ     
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 2,650 14,000 
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด - - 8,700 - 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่  (ฟลิปปนส) จํากัด - - 5,121 6,450 
 - - 16,471 20,450 
ซื้อสินคาและบริการ     
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 16,839 19,124 
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด - - 1,558 607 
บริษัท แฮลเทค จํากัด - - - 5,733 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่  (ฟลิปปนส) จํากัด - - - 363 
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (สิงคโปร) จํากัด - - 435 - 
Atek  Precision Tools PTE LTD 36,905 146 9,581 146 
 36,905 146 28,413 25,973 
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5. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

รายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
     

ซื้อทรัพยสิน     
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 5,500 830 
บริษัท แฮลเทค จํากัด - - - 806 
 - - 5,500 1,636 
 

คาเชาและบริการอ่ืน     
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 13,790 11,824 
 

ดอกเบี้ยจาย     
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 193 - 

 

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การคา        
บริษัท แฮลเซ่ียน เมทอล จํากัด -  -  133  233 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี (ฟลิปปนส) จํากัด -  -  5,664  26,877 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี (สิงคโปร) จํากัด -  -  14,289  - 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี (มาเลเซีย) จํากัด -  -  2,784  - 
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด -  -  3,129  443 
Atek  Precision Tools PTE LTD 3,546  7,181  -  6,913 
รวม 3,546  7,181  25,999  34,466 
        

เงินใหกูยืมระยะส้ัน        
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี   (สิงคโปร) จํากัด -  -  8,977  - 

บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี (มาเลเซีย) จํากัด -  -  10,842  - 

รวม -  -  19,819  - 
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5. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
        

เจาหนี้การคา       
บริษัท แฮลเซ่ียน เมทอล จํากัด -  -  4,723  5,132 
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด -  -  352  297 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี (สิงคโปร) จํากัด -  -  154  - 
Atek  Precision Tools PTE LTD 19,620  39  -  39 
รวม  19,620  39  5,229  5,468 
       

เงินกูยืมระยะส้ัน       
ผูถือหุนของบริษัทยอย  7,952  -  -  - 
        

เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน        
บริษัท แฮลเซ่ียน เมทอล จํากัด -  -  -  589 
        

คาใชจายคางจาย        
บริษัท แฮลเซ่ียน เมทอล จํากัด -  -  1,103  639 
 

ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่               31 
ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 พันบาท 
 1 มกราคม 2556  ใหกูเพ่ิม  รับชําระเงินตน  31 ธันวาคม 2556 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย        
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี   (สิงคโปร) จํากัด -  8,977  -  8,977 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี (มาเลเซีย) จํากัด -  13,904  (3,062)  10,842 
รวม -  22,881  (3,062)  19,819 
 

ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกันในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่                 31 
ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 พันบาท 
 1 มกราคม 2556  กูเพ่ิม  จายชําระเงินตน  31 ธันวาคม 2556 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน        
ผูถือหุนของบริษัทยอย -  7,952  -  7,952 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
 

27 

6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน        
ลูกหน้ีการคา (หมายเหตุ 5) 3,546  7,181  25,999  34,466 

บริษัทอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา 156,364  100,939  47,030  38,008 
รายไดคางรับ  198  290  22  115 
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 1,119  3,163  855  474 
รวม 157,681  104,392  47,907  38,597 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,935)  (1,429)  (1,563)  (1,119) 
สุทธิ 154,746  102,963  46,344  37,478 
ลูกหน้ีอื่น 11,416  10,234  2,308  5,410 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 166,162  113,197  48,652  42,888 
 

ลูกหน้ีการคา แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 3,546  3,540  15,738  4,600 
เกินกําหนดชําระ        
ไมเกิน 3 เดือน -  3,641  8,004  4,299 
3 - 6 เดือน -  -  2,257  7,794 
6 - 12 เดือน -  -  -  13,484 
เกินกวา 12 เดือน -  -  -  4,289 
รวม 3,546  7,181  25,999  34,466 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (ตอ) 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
บริษัทอ่ืน        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 120,035  77,382  29,537  23,592 
เกินกําหนดชําระ        
ไมเกิน 3 เดือน 33,115  25,140  15,728  13,637 
3 - 6 เดือน 1,094  437  799  250 
6 - 12 เดือน 1,005  12  560  - 
เกินกวา 12 เดือน 2,432  1,421  1,283  1,118 
รวม 157,681  104,392  47,907  38,597 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,935)  (1,429)  (1,563)  (1,119) 
สุทธิ 154,746  102,963  46,344  37,478 

 

 พันบาท 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,506  (126)  444  (108) 

 

7. สินคาคงเหลือ  
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
        

สินคาสําเร็จรูป 100,904  71,049  38,332  35,087 
งานระหวางทํา 17,425  9,739  15,576  9,152 
วัตถุดิบ 33,786  51,774  31,773  40,180 
รวม  152,115  132,562  85,681  84,419 
หัก คาเผ่ือสินคาลาสมัย (8,224)  (10,430)  (8,224)  (9,002) 
สุทธิ 143,891  122,132  77,457  75,417 

 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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8.  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 ทุนที่ออกและชําระแลว           
(พันบาท) 

สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

มูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
(พันบาท) 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

บริษัท แฮลเซ่ียน เมทอล จํากัด 50,000 50,000 100.00 100.00 50,000 50,000 
บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด 10,000 1,000 60.00 60.00 50,755 45,355 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี           

     (ฟลิปปนส) จํากัด 40,400 40,400 65.00 65.00 26,260 26,260 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี       
  (สิงคโปร) จํากัด SGD 825,000 - 70.00 - 14,278 - 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลย่ี       
  (มาเลเซีย) จํากัด MYR 2,021,250 - 60.00 - 12,194 - 

รวม     153,487 121,615 

บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายอุปกรณและช้ินสวนโลหะตางๆ 

บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองมือตัดโลหะประเภท PCD และ Carbide 

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟลิปปนส) จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตเคร่ีองมือตัดโลหะเพื่อจําหนายในประเทศฟลิปปนส 

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (สิงคโปร) จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักเปนตัวแทนจําหนายเคร่ีองมือตัดโลหะในประเทศสิงคโปร 

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (มาเลเซีย) จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักเปนตัวแทนจําหนายเคร่ีองมือตัดโลหะในประเทศมาเลเซีย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังตอไปน้ี 
 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -  83,260 
ซื้อเงินลงทุนเพ่ิมในระหวางป (หมายเหตุ 23) -  45,355 
ยกเลิกการดําเนินงานในบริษัทยอย -  (7,000) 
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -  121,615 
รวมลงทุนในบริษัทยอยในสิงคโปร -  14,278 
รวมลงทุนในบริษัทยอยในมาเลเซีย -  12,194 
ลงทุนในหุนเพ่ิมทุนบริษัทยอย -  5,400 
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -  153,487 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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8.  เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ)  
 

ตามสัญญาลงทุนฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 บริษัทไดรวมลงทุนในบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (สิงคโปร) จํากัด (Halcyon Technology 
Singapore Pte Ltd) ซึ่งเปนบริษัทจํากัดจดทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายฐานลูกคาและชองทาง
การจัดจําหนายสินคาไปยังลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆในประเทศสิงคโปร บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนเงินจํานวน 577,500 
ดอลลารสิงคโปร (เทียบเทา 14.28 ลานบาท) คิดเปนหุนสามัญจํานวน 577,500 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลารสิงคโปร คิดเปนสัดสวน
รอยละ 70 ของหุนสามัญทั้งหมด การลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไดดําเนินการเปนที่แลวเสร็จในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 
 

ตามสัญญาลงทุนฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 บริษัทไดรวมลงทุนในบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (มาเลเซีย) จํากัด (Halcyon 
Technology (M) SDN.LHD) ซึ่งเปนบริษัทจํากัดจดทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายฐานลูกคา
และชองทางการจัดจําหนายสินคาไปยังลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆในประเทศมาเลเซีย บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนเงินจํานวน 
1,212,748 มาเลเซียริงกิต (เทียบเทา 12.19 ลานบาท) คิดเปนหุนสามัญจํานวน 1,212,748 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลารมาเลเซียริงกิต 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของหุนสามัญทั้งหมด การลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไดดําเนินการเปนที่แลวเสร็จในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 
 

ในระหวางป บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนจากเดิมจํานวน 1 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 
100,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท) เปนจํานวน 10 ลานบาท (แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท) บริษัทไดลงทุน
เพ่ิมในหุนสามัญเพ่ิมทุนในบริษัทยอยเปนจํานวนทั้งสิ้น 5.4 ลานบาท สัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวไมเปล่ียนแปลงโดยคงที่อยูที่   
รอยละ 60 
 



บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 งบการเงินรวม (พันบาท) 

  อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องจักรและ  เครื่องตกแตงและ งานระหวาง  

 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง สิ่งปลูกสราง อุปกรณโรงงาน ยานพาหนะ เครื่องใชสํานักงาน กอสราง รวม 

ราคาทุน          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 25,920 65,934 12,582 546,597 13,192 15,765 3,639 683,629 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 605 3,895 - - 1,682 833 - 7,015 
ซื้อสินทรัพย - 380 984 36,904 5,788 1,872 37,879 83,807 
รับโอน (โอนออก) - - 677 33,176 - - (33,853) - 
จําหนายสินทรัพย  (605) (3,895) (168) (9,254) (5,809) (419) - (20,150) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 25,920 66,314 14,075 607,423 14,853 18,051 7,665 754,301 
ซื้อสินทรัพย - - 458 24,131 4,078 3,431 4,466 36,564 
รับโอน (โอนออก) - - - 10,324 - - (10,324) - 
จําหนายสินทรัพย  - - - (16,159) (579) (113) - (16,851) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 25,920 66,314 14,533 625,719 18,352 21,369 1,807 774,014 
         

คาเสื่อมราคาสะสม          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 28,784 4,558 212,043 8,314 10,260 - 263,959 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,313 718 49,351 2,478 2,611 - 58,471 
จําหนายสินทรัพย  - - (20) (6,446) (4,267) (284) - (11,017) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 32,097 5,256 254,948 6,525 12,587 - 311,413 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,314 806 52,829 3,466 2,917 - 63,332 
จําหนายสินทรัพย  - - - (16,052) (579) (102) - (16,733) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 35,411 6,062 291,725 9,412 15,402 - 358,012 

 



บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 งบการเงินรวม (พันบาท) 

  อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องจักรและ  เครื่องตกแตงและ งานระหวาง  

 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง สิ่งปลูกสราง อุปกรณโรงงาน ยานพาหนะ เครื่องใชสํานักงาน กอสราง รวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี          
         

31 ธันวาคม 2555 25,920 34,217 8,819 352,475 8,328 5,464 7,665 442,888 
         

31 ธันวาคม 2556 25,920 30,903 8,471 333,994 8,940 5,967 1,807 416,002 
         

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
         

2555        58,471 
         

2556        63,332 

 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

    เคร่ืองตกแตง   

 

สวนตอเติม
อาคาร 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณโรงงาน ยานพาหนะ 

และเครื่องใช
สํานักงาน 

งานระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 4,823 342,189 5,262 7,436 3,639 363,349 
ซื้อสินทรัพย 450 29,623 5,085 855 37,879 73,892 
รับโอน (โอนออก) 677 33,176 - - (33,853) - 

จําหนายสินทรัพย  - (4,919) - - - (4,919) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 5,950 400,069 10,347 8,291 7,665 432,322 
ซื้อสินทรัพย 489 24,123 - 1,889 2,926 29,427 
รับโอน (โอนออก) - 10,324 - - (10,324) - 

จําหนายสินทรัพย  - (11,163) - (12) - (11,175) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 6,439 423,353 10,347 10,168 267 450,574 
       

คาเส่ือมราคาสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 378 110,545 3,055 5,159 - 119,137 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 281 36,516 1,457 1,066 - 39,320 

จําหนายสินทรัพย  - (2,892) - - - (2,892) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 659 144,169 4,512 6,225 - 155,565 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 400 40,392 1,858 1,103 - 43,753 

จําหนายสินทรัพย  - (11,162) - (7) - (11,169) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,059 173,399 6,370 7,321 - 188,149 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2555 5,291 255,900 5,835 2,066 7,665 276,757 

31 ธันวาคม 2556 5,380 249,954 3,977 2,847 267 262,425 
       

คาเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
       

2555      39,320 

2556      43,753 

กลุมบริษัทใชที่ดิน อาคารและอุปกรณมูลคา 57.80 ลานบาท เปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และ 16) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทและบริษัทมีอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยู ราคาทุน
กอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 125.43 ลานบาทและจํานวน 32.08 ลานบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2555: จํานวน 102.40 ลาน
บาทในงบการเงินรวมและ 42.50 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 

ที่ดินของกลุมบริษัทไดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน อยางไรก็ตามในระหวางป 2553 บริษัทไดทําการวาจางบริษัทประเมินราคา
ทรัพยสินซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระมาทําการประเมินมูลคาที่ดินของกลุมบริษัทโดยใชวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) ตามรายงานของผูประเมินราคา ที่ดินดังกลาวมีมูลคายุติธรรมจํานวน 64.8 ลานบาทโดยมูลคายุติธรรมของ
ที่ดินดังกลาวสูงกวามูลคาตามวิธีราคาทุนจํานวน 38.88 ลานบาท  
 

10.  สินทรัพยไมมีตัวตน  
 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 

สิทธิการใชชื่อ
และดําเนินธุรกิจ 

สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา  

 

ธุรกิจเคร่ืองตัด
เฉือนโลหะ
ประเภท PCD 

ธุรกิจเคร่ืองตัด
เฉือนโลหะ
ประเภท 

CARBIDE 

ธุรกิจเคร่ืองตัด
เฉือนโลหะใน
ประเทศสิงคโปร 

ธุรกิจเคร่ืองตัด
เฉือนโลหะใน

ประเทศ
มาเลเซีย รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 2,922 - - - - 2,922 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 23) - 26,427 25,033 - - 51,460 

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดบัญชี (1,000) - - - - (1,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,922 26,427 25,033 - - 53,382 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 23) - - - 16,553 14,490 31,043 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,922 26,427 25,033 16,553 14,490 84,425 
       

คาตัดจําหนายสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 51 - - - - 51 

คาตัดจําหนายสําหรับป  1,222 1,252 786 - - 3,260 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,273 1,252 786 - - 3,311 

คาตัดจําหนายสําหรับป 649 2,641 1,669 834 992 6,785 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,922 3,893 2,455 834 992 10,096 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
       

31 ธันวาคม 2555 649 25,175 24,247 - - 50,071 
       

31 ธันวาคม 2556 - 22,534 22,578 15,719 13,498 74,329 
       

คาตัดจําหนายซ่ึงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
       

2555      3,260 
       

2556      6,785 
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10.  สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)  

 

สวนแบงการตลาดและความสัมพันธ
กับลูกคาธุรกิจเคร่ืองตัดเฉือนโลหะ

ประเภท PCD 
ราคาทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 

เพ่ิมขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 26,427 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 26,427 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 26,427 

  
คาตัดจําหนายสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 

คาตัดจําหนายสําหรับป  1,252 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,252 

คาตัดจําหนายสําหรับป 2,641 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,893 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   
  

31 ธันวาคม 2555 25,175 
  

31 ธันวาคม 2556 22,534 
  

คาตัดจําหนายซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

2555 1,252 
  

2556 2,641 

 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  896  -  896 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 99,763  62,272  59,000  35,000 
รวม 99,763  63,168  59,000  35,896 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นเพ่ือการคาจากสถาบันการเงินในรูปสกุลเงินบาทและสกุลเงิน
ตางประเทศ จํานวน 126.58 ลานบาท, 1.65 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 12 ลานเปโซฟลิปปนสในงบการเงินรวมและจํานวน 84.72 ลาน
บาท และ 1.50 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ วงเงินสินเช่ือเพ่ือการคา ดังกลาวประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี ต๋ัว
สัญญาใชเงิน เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท และหนังสือค้ําประกันธนาคาร โดยวงเงินสินเช่ือดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR 
ตอปสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี  และวงเงินสินเช่ืออื่นมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.5 ตอป 
 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกลาว ค้ําประกันโดยการจดจํานอง ที่ดิน สิ่งปลูกสรางบนที่ดินของบริษัทยอย และ
เครื่องจักรเปนหลักทรัพยค้ําประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9)  

12. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน      

เจาหน้ีการคา (หมายเหตุ 5) 19,620 39 5,229 5,468 

บริษัทอ่ืน     
เจาหน้ีการคา 42,082 38,442 14,695 20,708 
คาใชจายคางจาย 15,948 17,909 9,159 10,861 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 58,030 56,351 23,854 31,569 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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13.  หน้ีสินภายใตสัญญาเชาซื้อ 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
     

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาซื้อ 2,909 2,458 712 2,134 
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป (1,082) (1,745) (524) (1,421) 

สุทธิ 1,827 713 188 713 
 

14.  โครงการผลประโยชน EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท (ESOP WARRANT-1) จํานวน 5,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ออก และมีระยะเวลาการใชสิทธิไดทุกวัน   ทําการแรก
ของเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม  บริษัทไดกําหนดราคาการใชสิทธิในราคา 3.32 บาทตอหุน ภายใตอัตราการใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน สิทธิ์ซื้อหุนสามัญสามารถใชสิทธิ์ไดภายใตเง่ือนไขการใชสิทธิดังน้ี ;  

 

ปที่ อัตราการใชสิทธิแปลงสภาพ 

1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 40 ของสวนที่ไดรับการจัดสรร 

2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 70 ของสวนที่ไดรับการจัดสรร 

3 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 100 ของสวนที่ไดรับการจัดสรร 

บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และมีกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่               1 
ตุลาคม 2555 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคายุติธรรมของโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนที่จัดสรรใหแกพนักงานมีมูลคาคงเหลือทั้งสิ้น 
6.85 ลานบาท (คิดเปนจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจํานวน 4.01 ลานหนวยในมูลคายุติธรรมหนวยละ 1.708 บาท) รายการ
เคล่ือนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี  
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14.  โครงการผลประโยชน EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) (ตอ) 

 หนวย :   1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 2556 2555 

ใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุนตนป 4,291,000 - 
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุนท่ีอออกใหระหวางป - 5,000,000 
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุนท่ีมีการใชสิทธิระหวางป (278,320) (709,000) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุนปลายป 4,012,680 4,291,000 
   

คาใชจายผลตอบแทนพนักงานตามโครงการ ESOP (พันบาท) 475 1,241 

มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีการใชระหวางป (พันบาท) 475 1,211 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผูใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนจํานวน 278,320 หนวย เพ่ือซื้อ
หุนสามัญของบริษัทจํานวน 278,320 หุนในราคาหุนละ 3.32 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 0.92 ลานบาท (2555: ซื้อหุนสามัญจํานวน 
709,000 หุนในราคาหุนละ 3.32 บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 2.35 ลานบาท)  

15.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี  
 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
     

ภาระผูกพัน ณ วันตนป  8,603 7,483 5,000 4,233 
สวนที่เปนคาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ;     

- ตนทุนบริการปจจุบัน 722 890 550 632 
- ตนทุนดอกเบี้ย  198 230 125 135 

                            รวม  920 1,120 675 767 
ผลประโยชนที่จายในระหวางป - - - - 

ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นป 9,523 8,603 5,675 5,000 
 

16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 33,217 37,134 10,086 - 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (29,473) (18,736) (6,342) - 

สุทธิ 3,744 18,398 3,744 - 
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16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ตอ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตนป 37,134 - 
กูเพ่ิมระหวางป 12,200 12,200 
จายชําระคืนระหวางป (16,117) (2,114) 

ยอดคงเหลือปลายป 33,217 10,086 
 

เงินกูยืมที่แสดงอยูในงบการเงินรวม เปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 3 สัญญาซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

สัญญาท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 8 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 มียอดคงเหลือจํานวน 4.91 ลานบาท มีกําหนดจายชําระคืนเปนราย
เดือน เดือนละ 222,500 บาท โดยเริ่มจายชําระต้ังแตเดือน กันยายน 2556 เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.5 ตอป  

สัญญาท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 11 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 มียอดคงเหลือจํานวน 5.18 ลานบาท มีกําหนดจายชําระคืนเปนราย
เดือน เดือนละ 306,000 บาท โดยเริ่มจายชําระต้ังแตเดือน กันยายน 2556 เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.5 ตอป 

สัญญาท่ี 3 วงเงินกูจํานวน 1.68 ลานดอลลารสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดคงเหลือจํานวน 0.70 ลานดอลลารสหรัฐฯ (เทียบเทา  
23.13 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2555: 1.19 ลาน ดอลลารสหรัฐฯ) มีกําหนดจายชําระคืนเปนรายไตรมาส ไตรมาสละ 140,733 ดอลลารสหรัฐฯ 
โดยเริ่มจายชําระต้ังแตเดือน มีนาคม 2555 เปนตนไป เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย ต้ังแตรอยละ 3.87 - 4.10 ตอป 
 

เงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาที่ 1 และ 2 เปนเงินกูยืมของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการ
จดจํานองที่ดิน อาคารและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทยอยเปนหลักทรัพยค้ําประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9) 
 

เงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาที่ 3 เปนเงินกูยืมของบริษัทยอยคือ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟลิปปนส) จํากัด เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกัน
โดยบริษัทแม (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 ค) 

 

สัญญาเงินกูระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และขอจํากัด ในการ
จายเงินปนผล  
 

17.    ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 240 ลานบาท 
เปน 300 ลานบาท (แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน 60 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2555 โดยใหจัดสรรเสนอขาย และ/หรือ สํารองหุนสามัญใหมดังกลาวดังน้ี 

หุนสามัญกลุมท่ี 1 จํานวน 15.50 ลานหุน จัดสรรและเสนอขายใหแก ผูถือหุนและกรรมการเดิมของบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ในราคาเสนอขายหุนละ 3.32 บาท เพ่ือเปนไปตามขอตกลงการเขาลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เอฟ ดี เอ็ม 
เทคโนโลยี จํากัด โดยมีมูลคายุติธรรมของหุนที่ออกทั้งสิ้น 51.46 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนหุนสามัญดังกลาวเขาเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI : Market for Alternative Investment) แลวเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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17.    ทุนเรือนหุน (ตอ) 

หุนสามัญกลุมท่ี 2 จํานวน 39.50 ลานหุน จัดสรรและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (PRIVATE PLACEMENT) จํานวนไมเกิน 
39.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัท ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทเมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2556 ไดพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนกลุมดังกลาวจํานวน 4,317,020 หุน ใหแกผู
ลงทุนจากตางประเทศจํานวน 2 ราย ในราคาหุนละ 3.12 บาท คิดเปนจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายหุนทั้งสิ้น 13.47 ลาน
บาท หุนเพ่ิมทุนดังกลาวไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม  ต้ังแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป สําหรับ
หุนสวนที่เหลือจํานวน 35,182,980 หุน บริษัทจะไมจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดและจะพิจารณาลดทุนจดทะเบียนสําหรับหุนสวนที่
เหลือน้ีในโอกาสตอไป 

หุนสามัญกลุมท่ี 3 จํานวน 5.00 ลานหุน จัดสรรและสํารองเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทตามที่อธิบายไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ซึ่งออกและเสนอขายใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
 

18. สํารองตามกฎหมาย 
 

บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองตามกฎหมายไม
สามารถนํามาจายปนผลได 
 

19. จัดสรรเงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยจายใหแกผูถือหุนจํานวน 256.3 ลานหุนซึ่งมีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 28 
สิงหาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 10.45 ลานบาท โดยไดจายไปแลวในวันที่ 3 กันยายน 2556 
 

ตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2555 ใหแกผูถือหุนของบริษัทเปน
จํานวนรวมท้ังสิ้น 43.46 ลานบาท โดยกําหนดจายใหแกผูถือหุนจํานวน 256 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.17 บาท โดยไดทยอยจายเปนเงินปน
ผลระหวางกาลแลวเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ใหกับผูถือหุนจํานวน 255 ลานหุนในอัตราหุนละ 0.12 บาท เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 30.66 ลาน
บาท เงินปนผลสวนที่เหลือจํานวนรวมท้ังสิ้น 12.8 ลานบาท ไดจายใหแกผูถือหุนจํานวน 256 ลานหุนซึ่งมีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท โดยไดจายไปแลวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ที่ประชุมไดมีมติ
อนุมัติจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2555 จํานวน 3.4 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สํารองตามกฎหมาย
มีจํานวน 20.86 ลานบาท 
 

ตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2554 ใหแกผูถือหุนของบริษัทเปน
จํานวนรวมท้ังสิ้น 38.40 ลานบาท โดยกําหนดจายใหแกผูถือหุนจํานวน 240 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.16 บาท โดยไดทยอยจายเปนเงินปน
ผลระหวางกาลแลวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ใหกับผูถือหุนจํานวน 240 ลานหุนในอัตราหุนละ 0.09 บาท เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 21.6 ลาน
บาท เงินปนผลสวนที่เหลือจํานวนรวมท้ังสิ้น 16.8 ลานบาท ไดจายใหแกผูถือหุนจํานวน 240 ลานหุนซึ่งมีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันที่ 18 เมษายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.07 บาท โดยไดจายไปแลวในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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20.  คาใชจายตามลักษณะ 
  

รายการที่มีสาระสําคัญที่รวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถนํามาแยกตาม
ลักษณะไดดังน้ี 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2556  2555  2556  2555 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป        
และงานระหวางทํา (37,541)  (45,667)  (9,669)  (24,145) 

ซื้อสินคาสําเร็จรูป 201,483  95,520  9,216  5,763 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 122,200  114,305  72,819  83,118 
ตนทุนจางผลิตภายนอก 10,807  13,323  9,234  10,287 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  70,117  61,732  46,394  40,573 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,506  (126)  444  (108) 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 120,732  106,108  52,933  50,241 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากคาเผ่ือสินคาลาสมัย

(กลับรายการ) (2,206)  5,543 
 

(779)  4,116 
 

21.     ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี  
 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  "ปรับปรุงใหม"   

ภาษีเงินไดปจจุบัน :     
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน (6,961) (4,905) (571) (907) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับ     
    ผลแตกตางช่ัวคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 1,061 (5,577) - - 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (5,900) (10,482) (571) (907) 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
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21.     ภาษีเงินได (ตอ) 
 

สวนประกอบของหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 
 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  "ปรับปรุงใหม"   

สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา     

ธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะประเภท CARBIDE 4,516 5,577 - - 
 

22. กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในระหวางป 
 

 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี  
 

 พันบาท/ พันหุน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  "ปรับปรุงใหม"   

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (พันบาท) 49,878 82,982 40,445 67,749 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 258,684 247,208 258,684 247,208 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน)  0.1928 0.3357 0.1563 0.2741 
 

กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญ
เทียบเทาปรับลดโดยสมมติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดอันไดแก 
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนที่ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14) บริษัทคํานวณจํานวน
หุนเทียบเทาปรับลดโดยพิจารณาจากมูลคายุติธรรมซึ่งขึ้นอยูกับมูลคาที่เปนตัวเงินของราคาตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาพรอมกับสิทธิ
เลือกซื้อหุน (กําหนดจากราคาถัวเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทในระหวางป) การคํานวณน้ีทําขึ้นเพ่ือกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตองบวก
เพ่ิมกับหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด โดยไมมีการปรับปรุงกําไรแตอยางใด 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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22. กําไรตอหุน (ตอ) 
 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี  
 พันบาท/พันหุน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  "ปรับปรุงใหม"   

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (พันบาท) 49,878 82,982 40,445 67,749 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 258,684 247,208 258,684 247,208 
การปรับปรุงสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุน - 824 - 824 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณ 
       กําไรตอหุนปรับลด 258,684 248,032 258,684 248,032 

กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน)  0.1928 0.3346 0.1563 0.2731 
 

23. การซื้อกิจการ 
 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินการซื้อกิจการในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศ
มาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังน้ี ;  
 

การซื้อธุรกิจในประเทศไทย (ป 2555) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการเขาซื้อธุรกิจของ บริษัท เอฟ ดี เอ็ม 
เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (CUTTING TOOLS) ประเภท PCD และ 
CARBIDE เพ่ือรองรับงานดานอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต โดยบริษัททําการเขาซื้อหุน
สามัญของบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด จํานวน 6,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของหุนสามัญ
ทั้งหมด รวมกับการทําบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ใหบริษัทดังกลาวโอนธุรกิจและฐานลูกคาในสวนธุรกิจจัดจําหนาย
เครื่องมือตัดเฉือนโลหะประเภท PCD ทั้งหมดใหกับบริษัท บริษัทตกลงจายชําระผลตอบแทนจากการซ้ือโดยการออกหุนสามัญใหมของ
บริษัทจํานวน 15,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3.32 บาท รวมเปนราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัท
ทั้งสิ้นประมาณ 51.46 ลานบาท รวมกับการจายชําระเปนเงินสด จํานวนประมาณ 20.32 ลานบาท  กระบวนการซ้ือกิจการดังกลาวไดแลว
เสร็จและบริษัทไดมาซึ่งอํานาจควบคุมในบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  
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23. การซื้อกิจการ (ตอ) 
 

ขอมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนใหและมูลคาที่รับรู ณ วันที่ซื้อสําหรับสินทรัพยที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาแตละประเภทที่สําคัญ
มีดังน้ี ; 
สิ่งตอบแทนที่โอนให (ประกอบดวย)  

 มูลคายุติธรรม (บาท) 

เงินสด  20,322,000 

ตราสารหุนสามัญที่ออก * (หุนสามัญ 15.5 ลานหุน)  51,460,000 

       รวมท้ังสิ้น 71,782,000 

*  การออกตราสารทุน การวัดมูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่ออกนั้นคํานวณโดยอางอิงกับราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของ
บริษัทยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกหุน (คํานวณจากราคาตลาดระหวางวันที่ 17 เมษายน 
2555 ถึง 9 พฤษภาคม 2555 ไดราคาหุนละ 3.68 บาท) หักดวยสวนลดรอยละ 9.78  
 
สิ่งตอบแทนที่โอนให (จายไปเพ่ือ) 

 มูลคายุติธรรม (บาท) 

เงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 60  45,354,800 

สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคาสําหรับธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะประเภท PCD 26,427,200 

       รวมท้ังสิ้น 71,782,000 

สินทรัพยที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาซึ่งแสดงตามมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555   
 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 16,047,125 

ลูกหน้ีการคา  50,235,947 

สินคาคงเหลือ 32,108,736 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 7,015,642 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุได* :  

- สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคาสําหรับธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะประเภท PCD 26,427,200 

- สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคาสําหรับธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะประเภท CARBIDE 25,032,800 

สินทรัพยอื่นๆ 392,055 

เจาหน้ีการคา (63,539,639) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ (951,631) 

คาใชจายคางจายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น (7,435,943) 

       รวมสินทรัพยสุทธิที่ระบุได 85,332,292 
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23. การซื้อกิจการ (ตอ) 
 

*  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทสวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา ถูกประมาณข้ึนโดยใชวิธีรายได 
(INCOME APPROACH) การประมาณมูลคายุติธรรมดังกลาวใชอัตราการคิดลดที่เทากับตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียของบริษัทผูซื้อที่
รอยละ 34 และคาดการณวารายไดของกิจการที่ซื้อในอนาคตจะเติบโตขึ้นในชวงระหวางรอยละ  0 ถึงรอยละ 30 เมื่อเทียบกับรายได
ของป 2554 สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนเปนเวลา 10-15 ป โดยเริ่มตัดจําหนายใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 

 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ  
  มูลคายุติธรรม (บาท) 

รวมสิ่งตอบแทนที่โอนให  71,782,000 

หัก : รวมสินทรัพยสุทธิที่ระบุได  (85,332,292)  

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ*  13,548,917 (71,783,375) 

       กําไรจากการตอรองราคาซื้อ  (1,375) 

*มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แสดงดวยมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมน้ัน 
 

การซื้อธุรกิจในประเทศสิงคโปร (ป 2556)  
 

ตามสัญญาโอนธุรกิจลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ระหวางบริษัทยอย คือ Halcyon Technology (Singapore) Pte Ltd. (ผูซื้อ) และ Atek Precision 
Toolings Pte Ltd. (ผูขาย) ผูซื้อไดตกลงเขาซื้อธุรกิจตัวแทนจําหนายสินคาประเภทเคร่ืองมือตัดเฉือนโลหะในประเทศสิงคโปร โดยใหบริษัท
ผูขายโอนสินคาคงเหลือและฐานลูกคาทั้งหมดในสวนธุรกิจจัดจําหนายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะมาจําหนายภายใตบริษัทผูซื้อ ทั้งน้ีบริษัทผู
ซื้อตกลงจายชําระผลตอบแทนจากการซื้อเปนเงินมูลคาทั้งสิ้น 825,000 ดอลลารสิงคโปร (เทียบเทา 20.10 ลานบาท) กระบวนการซื้อกิจการ
ดังกลาวไดแลวเสร็จในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 

ขอมูลของสิ่งตอบแทนที่โอนใหและมูลคายุติธรรมที่รับรู ณ วันที่ซื้อสําหรับสินทรัพยที่ไดมาแตละประเภทที่สําคัญมีดังน้ี ; 
 

 พันบาท 

สินคาคงเหลือ 3,549 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุได* :  

- สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคาสําหรับธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะในประเทศสิงคโปร 16,553 

รวมมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได 20,102 

หัก สิ่งตอบแทนที่โอนให  (20,102) 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ - 
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23. การซื้อกิจการ (ตอ) 
 

*  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทสวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา ถูกประมาณข้ึนโดยใชวิธีรายได 
(INCOME APPROACH) การประมาณมูลคายุติธรรมดังกลาวใชอัตราการคิดลดที่เทากับตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียของบริษัทผูซื้อที่
รอยละ 34 และคาดการณวารายไดของกิจการที่ซื้อในอนาคตจะเติบโตขึ้นในชวงระหวางรอยละ  0 ถึงรอยละ 15 เมื่อเทียบกับรายได
ของป 2555  สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนเปนเวลา 10 ป โดยเริ่มตัดจําหนายใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
 

การซื้อธุรกิจในประเทศมาเลเซีย (ป 2556)  
 

ตามสัญญาโอนธุรกิจลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ระหวางบริษัทยอย คือ Halcyon Technology (M) SDN.BHD. (ผูซื้อ) และ Atek Precision 
Toolings (M) SDN.BHD. (ผูขาย) ผูซื้อไดตกลงเขาซื้อธุรกิจตัวแทนจําหนายสินคาประเภทเคร่ืองมือตัดเฉือนโลหะในประเทศมาเลเซีย โดย
ใหบริษัทผูขายโอนสินคาคงเหลือและฐานลูกคาทั้งหมดในสวนธุรกิจจัดจําหนายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะมาจําหนายภายใตบริษัทผูซื้อ ทั้งน้ี
บริษัทผูซื้อตกลงจายชําระผลตอบแทนจากการซื้อเปนเงินมูลคาทั้งสิ้น 2,021,248 มาเลเซียริงกิต (เทียบเทา 19.18 ลานบาท) กระบวนการซื้อ
กิจการดังกลาวไดแลวเสร็จในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 

ขอมูลของสิ่งตอบแทนที่โอนใหและมูลคายุติธรรมที่รับรู ณ วันที่ซื้อสาํหรับสินทรัพยที่ไดมาแตละประเภทที่สําคัญมีดังน้ี ; 
 

 พันบาท 

สินคาคงเหลือ 4,687 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุได* :  

- สวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคาสําหรับธุรกิจเครื่องตัดเฉือนโลหะในประเทศมาเลเซีย 14,490 

รวมมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได 19,177 

หัก สิ่งตอบแทนที่โอนให  (19,177) 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ - 
 

*  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทสวนแบงการตลาดและความสัมพันธกับลูกคา ถูกประมาณข้ึนโดยใชวิธีรายได 
(INCOME APPROACH) การประมาณมูลคายุติธรรมดังกลาวใชอัตราการคิดลดที่เทากับตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียของบริษัทผูซื้อที่
รอยละ 34 และคาดการณวารายไดของกิจการที่ซื้อในอนาคตจะเติบโตขึ้นในชวงระหวางรอยละ  0 ถึงรอยละ 15 เมื่อเทียบกับรายได
ของป 2555  สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนเปนเวลา 10 ป โดยเริ่มตัดจําหนายใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 

การซื้อกิจการดังกลาวจะทําใหกลุมบริษัทมีสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องตัดเฉือนโลหะเพ่ิมขึ้นจากการขยายตลาดไปยัง
ฐานลูกคาของผูถูกซื้อในประเทศไทย ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย สงผลใหเกิดการกระจายฐานลูกคาของกลุมบริษัทจาก
เดิมที่พ่ึงพิงอยูกับลูกคาในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส มาเปนฐานลูกคาจากหลายกลุมอุตสาหกรรมที่มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ันการซื้อกิจการดังกลาวทําใหกลุมบริษัทสามารถจําหนายสินคาบางชนิดไดในราคาสูงขึ้นเน่ืองจากเปนการจําหนายไปยัง
ผูรับซื้อโดยตรงโดยไมตองผานตัวแทน อีกทั้งยังทําใหบริษัทมีบุคคลากรทางการตลาดที่มีความรูความสามารถมากยิ่งขึ้น  



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน จะแสดงขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการประเภทตางๆ ของกลุมบริษัท 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับ
และสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน 

ผลการดําเนินงานและสินทรัพยและหน้ีสินตามสวนงานเปนรายการที่เก่ียวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวนใหสวน
งานไดอยางสมเหตุสมผล 

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตสวนงานดําเนินงานจํานวน 3 สวนงาน ดังน้ี  
 

ก) สวนงานธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะประเภท  PCD  และ  Carbide  ที่มีลักษณะเฉพาะตามท่ีกําหนด  ซึ่งใชใน
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส [บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)  บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟลิปปนส) จํากัด ATEK 

PRECISION TOOL INC บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (สิงคโปร) จํากัด และบริษัทแฮลเซียน เทคโนโลยี่ (มาเลเซีย) จํากัด ] 
ข) สวนงานธุรกิจ นําเขาและจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะประเภท Carbide ที่มีลักษณะเปนมาตรฐาน ซึ่งใชใน

อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต [บริษัทยอย : บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จาํกัด] 
ค) สวนงานธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณและช้ินสวนโลหะขึ้นรูปตางๆ [บริษัทยอย : บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด] 

 

รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังน้ี   
  พันบาท  

 เครื่องมือท่ีใช เครื่องมือท่ีใชในการ   
 ในการตัดโลหะ ตัดโลหะท่ีมีลักษณะ อุปกรณและ  
 ท่ีมีลักษณะเฉพาะ เปนมาตรฐาน ช้ินสวนโลหะ รวม 

     

รายไดจากลูกคาภายนอก 391,467 131,064 44,054 566,585 

รายไดระหวางสวนงาน 12,548 1,910 31,379 45,837 

รวมรายได 404,015 132,974 75,433 612,422 
     

กําไรขั้นตน 136,098 43,557 15,531 195,186 
คาใชจายในการขายและบริหาร (95,165) (19,202) (12,828) (127,195) 

รายไดอื่น 6,527 395 2,175 9,097 

กําไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 47,460 24,750 4,878 77,088 
ตนทุนทางการเงิน (5,742) (60) (1,119) (6,921) 

ภาษีเงินได (999) (4,310) (591) (5,900) 

กําไรสุทธิ 40,719 20,380 3,168 64,267 
     

 
 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (คอ) 
 

  พันบาท  

 เครื่องมือท่ีใช เครื่องมือท่ีใชในการ   
 ในการตัดโลหะ ตัดโลหะท่ีมีลักษณะ อุปกรณและ  
 ท่ีมีลักษณะเฉพาะ เปนมาตรฐาน ช้ินสวนโลหะ รวม 

สินทรัพยรวม     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  334,785 2,446 78,771 416,002 
สินทรัพยอื่น  368,716 95,010 33,465 497,191 
รวมสินทรัพย  703,501 97,456 112,236 913,193 

 

รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังน้ี   
 พันบาท 

 เครื่องมือที่ใช เครื่องมือที่ใชในการ   
 ในการตัดโลหะ ตัดโลหะที่มีลักษณะ อุปกรณและ  
 ที่มีลักษณะเฉพาะ เปนมาตรฐาน ช้ินสวนโลหะ รวม 

     

รายไดจากลูกคาภายนอก 353,988 105,892 68,702 528,582 

รายไดระหวางสวนงาน 16,735 7,247 33,715 57,697 

รวมรายได 370,723 113,139 102,417 586,279 
     

กําไรข้ันตน 158,955 28,951 27,107 215,013 
คาใชจายในการขายและบริหาร (73,194) (14,686) (13,869) (101,749) 

รายไดอื่น 2,698 780 1,050 4,528 

กําไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 88,459 15,045 14,288 117,792 
ตนทุนทางการเงิน (4,770) (237) (1,378) (6,385) 

ภาษีเงินได (6,484) (3,232) (765) (10,481) 

กําไรสุทธิ 77,205 11,576 12,145 100,926 
     

สินทรัพยรวม     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  357,752 1,517 83,619 442,888 

สินทรัพยอื่น  255,009 57,165 38,842 351,016 

รวมสินทรัพย  612,761 58,682 122,461 793,904 
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (คอ) 
 

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร 
 

บริษัทดําเนินงาน 4 เขตภูมิศาสตรหลัก ดังน้ี 
 

ก. หนวยงานในประเทศไทย เปนประเทศแมที่บริษัทใหญต้ังอยูและดําเนินงานทางธุรกิจเปนหลักของบริษัท ขอบเขตการ
ดําเนินงานหลักที่อยูในเขตภูมิศาสตรน้ี ประกอบดวยสวนงานธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะประเภท PCD และ 
Carbide ทั้งที่มีลักษณะเฉพาะตามท่ีกําหนดและที่มีลักษณะเปนมาตรฐาน รวมท้ังสวนงานธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน
โลหะขึ้นรูปตางๆ [บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน), บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัดและบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี 
จํากัด] 
ข. หนวยงานในประเทศฟลิปปนสขอบเขตการดําเนินงานหลัก คือ การผลิตและจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะสําหรับ
ลูกคาในประเทศฟลิปปนส [บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟลิปปนส) จํากัด และ ATEK PRECISION TOOL INC] 
ค. หนวยงานในประเทศสิงคโปร ขอบเขตการดําเนินงานหลัก คือ การเปนตัวแทนจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะสําหรับ
ลูกคาในประเทศสิงคโปร (เริ่มดําเนินงานในไตรมาส 2 ป 2556) [บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (สิงคโปร) จํากัด] 
ง. หนวยงานในประเทศมาเลเซีย ขอบเขตการดําเนินงานหลักคือการเปนตัวแทนจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะสําหรับ
ลูกคาในประเทศมาเลเซีย (เริ่มดําเนินงานในไตรมาส 3 ป 2556) [บริษัทแฮลเซียน เทคโนโลยี่ (มาเลเซีย) จํากัด ] 
 

รายละเอียดขอมูลทางการเงินเก่ียวกับเขตภูมิศาสตรสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังน้ี 
 พันบาท 

 ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย รวม 

      
รายไดจากลูกคาภายนอก 371,251 110,264 49,990 35,080 566,585 

รายไดระหวางสวนงาน 32,417 2,638 20,729 290 56,074 

รวมรายได 403,668 112,902 70,719 35,370 622,659 
      

กําไรข้ันตน 130,675 41,218 16,760 6,533 195,186 
คาใชจายในการขายและบริหาร (80,762) (27,550) (10,302) (8,581) (127,195) 

รายไดอื่น 7,868 207 - 1,022 9,097 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 57,781 13,875 6,458 (1,026) 77,088 
ตนทุนทางการเงิน (4,787) (2,123) - (11) (6,921) 

ภาษีเงินได (5,471) - (429) - (5,900) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 47,523 11,752 6,029 (1,037) 64,267 
      

สินทรัพยรวม      
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  343,643 70,162 144 2,053 416,002 

สินทรัพยอื่น  308,611 71,276 68,584 48,720 497,191 

รวมสินทรัพย  652,254 141,438 68,728 50,773 913,193 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

รายละเอียดขอมูลทางการเงินเก่ียวกับเขตภูมิศาสตรสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังน้ี 
 พันบาท 

 ประเทศไทย ฟลิปปนส รวม 
    

รายไดจากลูกคาภายนอก 399,079 129,503 528,582 

รายไดระหวางสวนงาน 17,709 363 18,072 

รวมรายได 416,788 129,866 546,654 
    

กําไรข้ันตน 150,862 64,151 215,013 
คาใชจายในการขายและบริหาร (75,245) (26,504) (101,749) 

รายไดอื่น 3,164 1,364 4,528 

กําไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 78,781 39,011 117,792 
ตนทุนทางการเงิน (3,802) (2,583) (6,385) 

ภาษีเงินได (10,481) - (10,481) 

กําไรสุทธิ 64,498 36,428 100,926 
    

สินทรัพยรวม    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  361,893 80,995 442,888 

สินทรัพยอื่น  278,219 72,797 351,016 

รวมสินทรัพย  640,112 153,792 793,904 
 

 

ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญหน่ึงรายเปนจํานวนเงิน 41.12 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 7 และรอยละ 17 ของยอดขายในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ (2555 : จํานวนเงิน 80 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 15 และรอยละ 31 ของยอดขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ)  
 



บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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25. สิทธิประโยชนท่ีไดจากการสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 
1784(2)/2551 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เพ่ือกิจการผลิตผลิตภัณฑประเภทเครื่องมือในการตัดโลหะ (CUTTING TOOLS) สิทธิพิเศษ
จากการไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยสังเขปไดแก ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขาเพ่ือใชใน
การผลิตเพ่ือการสงออก เปนเวลา 1 ป นับแตวันนําเขามาครั้งแรก และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการ บริษัทเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน ดังน้ี 
 

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ วันที่เริ่มมีรายได 
เลขท่ี 1784(2)/2551 5 สิงหาคม 2551 

 

ในฐานะที่เปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทดังกลาวตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการ
ลงทุน 
 

ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกําหนดวิธีการรายงานรายไดสําหรับผูไดรับการสงเสริม ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2541 กําหนดใหบริษัทแสดงยอดรายไดจากการจําหนายในประเทศและตางประเทศแยกจากกัน พรอมทั้งแยกเปนสวนที่
ไดรับการสงเสริมและไมไดรับการสงเสริม  
 

รายการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทมีดังน้ี 
 บาท 

 สวนที่ไดรับ  สวนที่ไมไดรับ   
 การสงเสริม  การสงเสริม  รวม 

รายได      
รายไดจากการขายในประเทศ 163,843 10,139  173,982 
รายไดจากการขายตางประเทศ 59,677 6,427  66,104 

รวมรายไดจากการขาย 223,520  16,566  240,086 
รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย 16,471  -  16,471 
รายไดอื่น 6,583  1,275  7,858 

รวมรายได 246,574  17,841  264,415 
 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ  
 

กลุมบริษัทไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินบริหารความเสี่ยงดังกลาว  
 

กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน  
 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทมีธุรกรรมท้ังดานซื้อและขายเปนสกุลเงินตราตางประเทศ การขายและสงออกจะไดรับเงินเปนเหรียญดอล
ลารสหรัฐฯ ดอลลารสิงคโปรและยูโร สวนการซื้อและนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรจะตองจายเงินเปนเหรียญดอลลารสหรัฐฯดอลลาร
สิงคโปร เยน ยูโร ปอนดสเตอรลิงอังกฤษและ ฟรังกสวิส โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เปนบางสวน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัดสวนยอดขายในงบการเงินเฉพาะ
บริษัทที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.53 ของยอดขายรวม ในขณะท่ีสัดสวนยอดซื้อวัตถุดิบที่เปนสกุล
เงินตราตางประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.80 ของตนทุนขาย นอกจากน้ันบริษัทยอยยังมีเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวที่เปนเงิน
เหรียญดอลลารสหรัฐฯ กลุมบริษัทมิไดใชอนุพันธทางการเงินอื่นเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

ค)  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยน้ีเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเงินกู
ยืมระยะสั้นและระยะยาว อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุมบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ผันแปรกับอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาด ซึ่งกลุมบริษัทเช่ือวาความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุมบริษัทมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินอื่นเพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
 

ง) ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกคา อยางไรก็ตามเน่ืองจากฐานลูกคาของกลุมบริษัท สวนใหญเปนบริษัท
ใหญที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ี
เหลาน้ัน กลุมบริษัทไดประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลของฝายบริหารเก่ียวกับความสามารถในการจายชําระ
หน้ีของลูกหน้ีที่คงคางอยู ณ วันสิ้นป 
 

จ) มูลคายุติธรรม 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน อันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นเจาหน้ี
การคาและเจาหน้ีอื่น เงินใหกูยืมและเงินกูยืมมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
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27. ภาระผูกพัน 
 

ก)  หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร เพ่ือค้ําประกันการจายชําระคาใชไฟฟาและระบบ
สาธารณูปโภคเปนจํานวน 3.28 ลานบาท  
 

ข) ภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิต 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันจากการเปดเลตเตอรออฟเครดิต เพ่ือสั่งซื้อสินคาจํานวนเงิน 15.17 ลานเยน (31 ธันวาคม 2555 
: 2.96 ลานบาท) 
 

ค)  ภาระการคํ้าประกันแกบริษัทยอย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) มีภาระการคํ้าประกันหน้ีสินใหกับ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี 
(ฟลิปปนส) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ในวงเงินจํานวน 1.68 ลานดอลลารสหรัฐ 
 

ง) ภาระผูกพันจากการลงทุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับการชําระเงินลงทุนใน บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ฟลิปปนส) จํากัด สวนที่ยัง
ไมเรียกชําระจํานวน 38.74 ลานบาท  
 

28.  การบริหารจัดการทุน  
 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการ
ดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.39:1 และ 0.33:1 ตามลําดับ และบริษัทมีอัตราสวน
หน้ีสินตอทุนเทากับ 0.22:1 และ 0.20:1 ตามลําดับ 
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29. การจัดประเภทบัญชีใหม 
 

รายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 1 มกราคม 2555 ไดถูกจัดประเภทบัญชีใหมเพ่ือให
สอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีการจัดประเภทบัญชีใหม ดังตอไปน้ี 
 

 31 ธันวาคม 2555 (พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

กอนจัด
ประเภทใหม 

จัดประเภท
ใหม 

หลังจัด
ประเภทใหม 

กอนจัด
ประเภทใหม 

จัดประเภท
ใหม 

หลังจัด
ประเภทใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น – บริษัทอื่น 102,963 10,234 113,197 37,478 5,410 42,888 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10,234 (10,234) - 5,410 (5,410) - 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น – บริษัทอื่น 38,442 17,909 56,351 20,708 10,861 31,569 
เจาหน้ีอื่น 17,909 (17,909) - 10,861 (10,861) - 
 

 1 มกราคม 2555 (พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

กอนจัด
ประเภทใหม 

จัดประเภท
ใหม 

หลังจัด
ประเภทใหม 

กอนจัด
ประเภทใหม 

จัดประเภท
ใหม 

หลังจัด
ประเภทใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น – บริษัทอื่น 90,717 9,444 100,161 40,714 740 41,454 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,444 (9,444) - 740 (740) - 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น – บริษัทอื่น 24,539 12,335 36,874 10,415 7,400 17,815 
เจาหน้ีอื่น 12,335 (12,335) - 7,400 (7,400) - 
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