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เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ส าหรับงวดงวดปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย มีผลการด าเนินงานส าหรับงวดปี สิน้สุด

วันที ่31 ธันวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีด ดังนี้  
 

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 948.73 962.18 -13.45 -1.40% 

รายไดร้วม 958.97 965.25  -6.28 -0.65% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด   76.30   64.54  11.77 18.23% 

ก าไรสทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่   64.80   51.03  13.77 26.98% 
 

โดยมผีลการด าเนนิงานแบง่ตามสว่นงานตามธรุกจิหลักได ้3 สว่นงาน ดังนี้ 
 

1. สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่ายเครือ่งมอืตัดเฉือนโลหะทีม่ลีักษณะเฉพาะ 
 

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 543.31 465.37 78.05 16.77% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด   53.14   17.50 35.64 203.63% 

 
2. สว่นงานธรุกจิน าเขา้และจ าหน่ายเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตัดโลหะ 

 

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 348.52 423.39 -74.87 -17.68% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด   20.76   33.92 -13.15 -38.79% 

 
3. สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์และชิน้สว่นโลหะขึน้รูปตา่ง ๆ 

 

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 56.80 73.42 -16.62 -22.64% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด   2.40 13.12 -10.72 -81.70% 

 

ในงวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม 958.97 ลา้นบาท ลดลง 

6.28 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.65 จากงวดเดียวกันในปี 2562 โดยเป็นรายไดจ้ากการขาย 948.73 ลา้นบาท 
ลดลง 13.45 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.40 จากงวดเดยีวกันในปี 2562  

 
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องมือที่ใชใ้นการตัดโลหะที่มีลักษณะเฉพาะ (Special 

Cutting Tools) ซึ่งประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากโรงงานของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ และ

เวยีดนาม รวมถงึรายไดจ้ากบรษัิทย่อยใหม่ Mastertech Diamond Products Company หรอื “MDP” ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาที่เพิง่ไดน้ าเขา้มารวมในงบการเงนิไตรมาส 2/2563 เป็นไตรมาสแรก จ านวน 83.19 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 15.44 ของรายไดจ้ากบุคคลภายนอกในส่วนงานนี้ ซึง่เป็นเหตุผลหลักที่ท าใหร้ายไดจ้ากส่วนงานนี้
ปรับตัวดขีึน้เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันในปีกอ่น  

 
 



นอกจากนี้ การเริม่ฟ้ืนตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมภายหลังการล็อคดาวน์ในประเทศต่างๆ จาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหม้ีค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากลูกคา้ใน
อุตสาหกรรมฮารด์ดสิกไ์ดรฟ (HDD) ในประเทศซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้หลักของบรษัิทใหญ่ สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษัิท

ใหญ่เตบิโตขึน้ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี และโดยรวมทัง้ปีมีรายไดจ้ากบุคคลภายนอกเตบิโตรอ้ยละ 0.06 หรือ
ใกลเ้คยีงกับปีกอ่น สว่นบรษัิทย่อยในประเทศเวยีดนาม (Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. หรอื “HV”) มี

รายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 20.14   

 
ทัง้นี้ บรษัิทย่อยในประเทศฟิลปิปินส ์(Halcyon Technology (Philippines) Inc. หรือ “HP” และบรษัิท

ย่อย) มีรายไดห้ดตัวลงรอ้ยละ 16.24 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2561 ที่ลูกคา้รายหลักของ HP ใน
อตุสาหกรรม HDD ไดเ้ริม่มกีารยา้ยฐานการผลติออกจากประเทศฟิลปิปินสก์ลับมายังประเทศไทย สง่ผลใหร้ายได ้

ในประเทศฟิลปิปินสล์ดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบจาก COVID-19 ช่วงตน้ปี 2563 ที่ผ่านมา ท าให ้

บรษัิทตัดสนิใจปรับโครงสรา้งธุรกจิจากโรงงานผลติเป็นบรษัิทซือ้มาขายไป เพื่อการจัดการบรหิารตน้ทุนที่ดขี ึน้ 
ในขณะทีย่ังสามารถเป็นตัวแทนจ าหน่ายสนิคา้ของบรษัิทใหญ่ต่อไปส าหรับลูกคา้ทีเ่หลอือยู่ โดยโรงงานที ่HP ได ้

ยตุกิารผลติอยา่งเป็นทางการในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2563 และไดท้ าการยา้ยส านักงานในชว่งตน้ปี 2564 นี้ 
 

รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิน าเขา้และจ าหน่ายเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตัดโลหะ ซึง่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้าก
บรษัิทย่อยในและต่างประเทศ 5 บรษัิท เมือ่หักรายไดร้ะหว่างกันแลว้ ส่วนงานนี้มรีายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกลดลง 

เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ท าใหม้ีการล็อคดาวน์ในหลายประเทศ ส่งผลใหบ้าง

บรษัิทในเครอืมคีวามจ าเป็นตอ้งหยุดด าเนนิกจิการเป็นการชัว่คราว รวมทัง้มลีกูคา้ลดค าสัง่ซือ้หรอืชะลอการสง่มอบ
สนิคา้ลง นอกจากนี้ เนื่องจากบรษัิทในส่วนงานนี้ทัง้หมดเป็นบรษัิทซื้อมาขายไป และมีลูกคา้หลักอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตซ์ึง่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ท าใหร้ายไดจ้ากส่วนงานนี้เห็นแนวโนม้การฟ้ืนตัวชา้กว่าในส่วน
งานแรก 

 

สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์และชิน้สว่นโลหะขึน้รูปต่างๆ ซึง่เป็นผลการด าเนนิงานของ บรษัิท 
แฮลเซีย่น เมทอล จ ากัด หรือ “HM” ในปี 2563 มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 56.80 ลา้นบาท ลดลง 16.62 ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.64 โดยรายไดท้ี่ลดลงของส่วนงานนี้ เป็นผลจากการลดค าสั่งซื้อของลูกคา้หลักใน
สหรัฐอเมรกิาซึง่เป็นผูผ้ลติชิน้สว่นเครือ่งบนิทีม่กีารผลติทีล่ดลงอย่างมากจากผลกระทบของ COVID-19 และสว่น

งานนี้ยังคงมีแนวโนม้ชะลอตัวต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับส่วนงานอื่นๆ ที่เร ิม่มีสัญญาณฟ้ืนตัวดีขึน้ในช่วงไตรมาส 
4/2563 

 

ในงวดปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมกี าไรสทุธสิ าหรับงวดจ านวน 76.30 ลา้น
บาท และก าไรสุทธสิ่วนของผูถ้ือหุน้บรษัิทใหญ่จ านวน 64.80 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราก าไรสุทธริอ้ยละ 7.69 และ 

6.69 ต่อรายไดร้วมตามล าดับ (เทยีบกับรอ้ยละ 6.69 และ 5.29 ในปีกอ่น) โดยมอัีตราก าไรแบ่งตามสว่นงานตาม
ธรุกจิหลัก ดังนี้ 

 

อตัราก าไรสุทธสิ าหรบังวด (ตอ่รายไดร้วม) ปี 2563 ปี 2562 

สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่าย Special Cutting Tools 9.67% 3.75% 

สว่นงานธรุกจิน าเขา้และจ าหน่ายเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตัดโลหะ 5.90% 7.98% 

สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์และชิน้สว่นโลหะขึน้รูปตา่งๆ 4.17% 17.78% 

รวม 7.69% 6.69% 

 
อัตราก าไรสทุธริวมส าหรับงวดปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 7.69 ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้

จากรอ้ยละ 6.69 ในปีก่อน โดยส่วนงานธุรกจิผลติและจ าหน่าย Special Cutting Tools มีอัตราก าไรดีขึน้อย่างมี
นัยส าคัญจากรอ้ยละ 3.75 เป็นรอ้ยละ 9.67 ของรายไดร้วม เนื่องจากบรษัิทใหญ่มสีดัสว่นตน้ทุนค่าแรงลดลงจากปี

กอ่นเนื่องจากการผลติที่ลดลงเทียบกับปีก่อน ท าใหม้ีการจ่ายค่าแรง และค่าล่วงเวลาลดลง รวมถงึมีการปรับลด
จ านวนพนักงานบางสว่นดว้ย และอกีปัจจัยทีท่ าใหอั้ตราก าไรในสว่นงานนี้เตบิโตขึน้เป็นผลมาจากการน างบการเงนิ

ของบรษัิทย่อย MDP ในประเทศสหรัฐอเมรกิาเขา้มารวมดว้ย นอกจากนี้ในส่วนงานนี้มกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่น

จ านวน 1.28 ลา้นบาท เทยีบกับปีกอ่นทีข่าดทนุ 7.03 ลา้นบาท 
 

อัตราก าไรของสว่นงานน าเขา้และจ าหน่ายเครือ่งมอืที่ใชใ้นการตัดโลหะลดลงจากรอ้ยละ 7.98 เป็นรอ้ย
ละ 5.90 เนื่องจากส่วนงานนี้มีรายไดล้ดลงค่อนขา้งมากจากผลกระทบของ COVID-19 และมีตัวเลขขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลีย่น 0.41 ลา้นบาท เทยีบกับปีกอ่น 0.34 ลา้นบาท ทัง้นี้ ถงึแมว้่าทุกบรษัิทในเครอืต่างมมีาตรการลด

ตน้ทุน และค่าใชจ่้ายที่ไม่จ าเป็นลงใหไ้ดม้ากที่สุด เพื่อใหส้อดคลอ้งกับรายไดท้ี่ลดลงต่อเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกจิในชว่งนี้ และส่วนงานนี้มคี่าใชจ่้ายลดลงเมื่อเทยีบกับปีก่อน แต่สัดสว่นค่าใชจ่้ายต่อรายไดยั้งคงเพิม่ขึน้

เล็กนอ้ย สง่ผลใหอั้ตราก าไรของสว่นงานนี้ลดลงดังทีก่ล่าวไป 
 

สว่นในสว่นงานธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์และชิน้ส่วนโลหะขึน้รูปต่างๆมอัีตราก าไรลดลงจากรอ้ยละ 
17.78 เป็นรอ้ยละ 4.17 ของรายไดร้วม เป็นผลหลักจากรายไดท้ีล่ดลงโดยเฉพาะในไตรมาส 3-4/2563 ในขณะที่

บรษัิทมสีัดสว่นตน้ทุนคงทีค่อ่นขา้งสงู ถงึแมว้่าจะมกีารปรับลดจ านวนพนักงานในไตรมาส 3 ทีผ่่านมา ทัง้นี้ บรษัิท

มกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.43 ลา้นบาท เทยีบกับปีกอ่นขาดทนุ 0.22 ลา้นบาท 



 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 

 
 

   นายพที รมิชลา 
  กรรมการผูจ้ัดการ 


