
บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD.  
41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. (66)2-9063242-50   อีเมล ์info@halcyon.co.th 

 

 
ท ีCS-2563/015 

16 พฤศจกิายน 2563 
 
เรอืง คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) สําหรับงวดงวดเกา้เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2563 
 
เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท แฮลเซยีน เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มผีลการดําเนินงานสําหรับงวดเกา้เดอืน 
สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2563 โดยมรีายละเอยีด ดังนี  

 

ผลการดําเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลยีนแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลยีนแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 673.24 726.29 -53.05   -7.30% 
รายไดร้วม 680.51 728.60 -48.09   -6.60% 
กําไรสทุธสิําหรับงวด   50.89   58.12   -7.23 -12.44% 
กําไรสทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่   47.26   45.00    2.26   5.02% 

 

โดยมผีลการดําเนนิงานแบง่ตามสว่นงานตามธุรกจิหลักได ้3 สว่นงาน ดังนี 
 
1. สว่นงานธุรกจิผลติและจําหน่ายเครอืงมอืตัดเฉอืนโลหะทมีลีักษณะเฉพาะ 
 

ผลการดําเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลยีนแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลยีนแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 368.01 358.48 9.53   2.66% 
กําไรสทุธสิําหรับงวด   32.51  19.02 13.49 70.91% 
 
2. สว่นงานธุรกจินําเขา้และจําหน่ายเครอืงมอืทใีชใ้นการตัดโลหะ 

 

ผลการดําเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลยีนแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลยีนแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 255.15 315.74 -60.59 -19.19% 
กําไรสทุธสิําหรับงวด   15.28   29.74 -14.46 -48.63% 

 
3. สว่นงานธุรกจิผลติและจําหน่ายอปุกรณ์และชนิสว่นโลหะขนึรูปตา่ง ๆ 
 

ผลการดําเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 เปลยีนแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลยีนแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 50.08 52.07 -1.99   -3.81% 
กําไรสทุธสิําหรับงวด   3.10   9.36 -6.26 -66.86% 

 
ในงวดเกา้เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีายไดร้วม 680.51 ลา้นบาท 

ลดลง 48.09 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.60 จากงวดเดยีวกันในปี 2562 โดยเป็นรายไดจ้ากการขาย 673.24 ลา้น
บาท ลดลง 53.05 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.30 จากงวดเดยีวกันในปี 2562  

 
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิผลติและจําหน่ายเครืองมือทีใชใ้นการตัดโลหะทีมลีักษณะเฉพาะ (Special 

Cutting Tools) ซงึประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากโรงงานของบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อยในประเทศฟิลปิปินส์ และ
เวยีดนาม รวมถงึรายไดจ้ากบรษัิทย่อยใหม ่Mastertech Diamond Products Company หรือ “MDP” ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาทีเพงิไดนํ้าเขา้มารวมในงบการเงนิไตรมาส 2/2563 เป็นไตรมาสแรก ซงึเป็นเหตุผลหลักทีทําให ้
รายไดจ้ากสว่นงานนีปรับตัวดขีนึเมอืเทยีบกับชว่งเดยีวกันในปีก่อน นอกจากนี ยังมคีําสังซอืเพมิขนึจากลกูคา้ใน
อตุสาหกรรมฮารด์ดสิกไ์ดรฟ (HDD) ในประเทศซงึเป็นกลุ่มลกูคา้หลักของบรษัิทใหญ่ รวมถงึการเรมิฟืนตัวของ
ภาคอตุสาหกรรมโดยรวมภายหลังการล็อคดาวนใ์นประเทศตา่งๆ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชอืไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในชว่งไตรมาสทผี่านมา  

 



รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจินําเขา้และจําหน่ายเครอืงมอืทใีชใ้นการตัดโลหะ ซงึประกอบไปดว้ยรายไดจ้าก
บรษัิทยอ่ยในและต่างประเทศ 5 บรษัิท เมอืหักรายไดร้ะหวา่งกันแลว้ ส่วนงานนีมรีายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกลดลง 
เนืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ททํีาใหม้กีารล็อคดาวน์ในหลายประเทศ ส่งผลใหบ้าง
บรษัิทในเครอืมคีวามจําเป็นตอ้งหยุดดําเนนิกจิการเป็นการชวัคราวในไตรมาส 2/2563 ทผี่านมา รวมทังมลีกูคา้ลด
คําสังซอืหรอืชะลอการสง่มอบสนิคา้ลง นอกจากนี เนืองจากบรษัิทในส่วนงานนีทังหมดเป็นบรษัิทซอืมาขายไป 
และมลีกูคา้หลักอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตซ์งึยังคงชะลอตัวตอ่เนือง ทําใหร้ายไดจ้ากสว่นงานนีเห็นแนวโนม้
การฟืนตัวชา้กวา่ในสว่นงานแรก 
 

สว่นงานธุรกจิผลติและจําหน่ายอปุกรณ์และชนิสว่นโลหะขนึรูปตา่งๆ ซงึเป็นผลการดําเนนิงานของ บรษัิท 
แฮลเซยีน เมทอล จํากัด หรอื “HM” ในงวดเกา้เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2563 มรีายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 
50.08 ลา้นบาท ลดลง 1.99 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.81 โดยรายไดท้ลีดลงของสว่นงานนี เป็นผลจากการลด
คําสังซอืของลกูคา้ตา่งประเทศรายหลกัในไตรมาส 3/2563 เนืองจากการผลติทลีดลงอยา่งมากจากผลกระทบของ 
COVID-19 และส่วนงานนียังคงมแีนวโนม้ชะลอตัวตอ่เนือง เทยีบกับสว่นงานอนืๆ ทเีรมิมสีัญญาณฟืนตัวดขีนึใน
ไตรมาส 4/2563 

 
ในงวดเกา้เดอืน สนิสุดวันที 30 กันยายน 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีําไรสุทธสิําหรับงวดจํานวน 

50.89 ลา้นบาท และกําไรสทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่จํานวน 47.26 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธริอ้ยละ 
7.48 และ 6.94 ต่อรายไดร้วมตามลําดับ (เทยีบกับรอ้ยละ 7.98 และ 6.18 ในปีก่อน) โดยมอีัตรากําไรแบ่งตาม
สว่นงานตามธุรกจิหลัก ดังนี 

 
อตัรากําไรสทุธสิําหรบังวด (ตอ่รายไดร้วม) ปี 2563 ปี 2562 
สว่นงานธุรกจิผลติและจําหน่าย Special Cutting Tools 8.75%   5.29% 
สว่นงานธุรกจินําเขา้และจําหน่ายเครอืงมอืทใีชใ้นการตัดโลหะ 5.97%   9.38% 
สว่นงานธุรกจิผลติและจําหน่ายอปุกรณแ์ละชนิสว่นโลหะขนึรูปตา่งๆ 6.17% 17.87% 
รวม 7.48%   7.98% 
 
กําไรสุทธริวมสําหรับงวดเกา้เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2563 มอีัตราใกลเ้คยีงกับอัตรากําไรในชว่ง

เดียวกันของปีก่อน แต่มีความแตกต่างกันตามส่วนงานธุรก ิจ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลยีนในงวดเกา้เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2563 อยูท่ ี3.18 ลา้นบาท เทยีบกับงวดเดยีวกันในปีก่อนที
ขาดทุน 3.54 ลา้นบาท ซงึเป็นกําไรจากอัตราแลกเปลยีนจากส่วนงานธุรกจิผลติและจําหน่าย Special Cutting 
Tools ของบรษัิทใหญ่เป็นหลัก ทําใหส้่วนงานนีมีอัตรากําไรดขีนึอย่างมนัียสําคัญจากรอ้ยละ 5.29 เป็นรอ้ยละ 
8.75 ของรายไดร้วม นอกจากนีในปีนี บรษัิทใหญ่มสีัดสว่นตน้ทนุคา่แรงลดลงจากปีกอ่นเนืองจากอัตราการผลติที
ลดลงเทยีบกับปีก่อน ทําใหม้กีารจา่ยค่าแรง และค่าล่วงเวลาลดลง รวมถงึมกีารปรับลดจํานวนพนักงานบางส่วน
ดว้ย และอกีปัจจัยททํีาใหอ้ัตรากําไรในสว่นงานนีเตบิโตขนึเป็นผลมาจากการนํางบการเงนิของบรษัิทยอ่ย MDP ใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาเขา้มารวมดว้ย 

 
อัตรากําไรของส่วนงานนําเขา้และจําหน่ายเครอืงมอืทใีชใ้นการตัดโลหะลดลงจากรอ้ยละ 9.38 เป็นรอ้ย

ละ 5.97 เนืองจากสว่นงานนีมรีายไดล้ดลงค่อนขา้งมากจากผลกระทบของ COVID-19 และมตีัวเลขขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลียน 0.72 ลา้นบาท เทียบกับปีก่อนเพียง 0.08 ลา้นบาท ทังนี ถึงแมว้่าทุกบรษัิทในเครือต่างมี
มาตรการลดตน้ทุน และคา่ใชจ้่ายทไีมจํ่าเป็นลงใหไ้ดม้ากทสีุด เพือใหส้อดคลอ้งกับรายไดท้ลีดลงต่อเนืองจาก
สภาวะเศรษฐกจิในชว่งนี และส่วนงานนีมคี่าใชจ้า่ยลดลงเมอืเทยีบกับปีก่อน แต่สัดส่วนคา่ใชจ้่ายต่อรายไดยั้งคง
เพมิขนึเล็กนอ้ย สง่ผลใหอ้ัตรากําไรของสว่นงานนีลดลงดังทกีลา่วไป 

 
สว่นในสว่นงานธุรกจิผลติและจําหน่ายอุปกรณ์และชนิสว่นโลหะขนึรูปต่างๆมอีัตรากําไรลดลงจากรอ้ยละ 

17.98 เป็นรอ้ยละ 7.98 ของรายไดร้วม เป็นผลหลักจากรายไดท้ีลดลง ในขณะทีบรษัิทมสีัดส่วนตน้ทุนคงที
คอ่นขา้งสงู ถงึแมว้า่จะมกีารปรับลดจํานวนพนักงานในไตรมาส 3 ทผี่านมานอกจากนี เนืองจากสทิธไิดรั้บยกเวน้
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล BOI ของ HM หมดลงในเดอืนเมษายน 2562 ทําใหใ้นงวดเกา้เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 
2563 มคีา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดเ้พมิขนึ 1.28 ลา้นบาทจากงวดเดยีวกันของปีกอ่น  

 
 

จงึเรยีนมาเพอืทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

   นายพที รมิชลา 
  กรรมการผูจั้ดการ 


