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เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ส าหรับงวดงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท แฮลเซีย่น เทคโนโลยี ่จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย   มผีลการด าเนินงานส าหรับงวดปี สิน้สดุ

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้ 
 

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2561 
เปลีย่นแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 962.18 1,113.20 -151.02 -13.57% 

รายไดร้วม 965.81 1,117.55 -151.74 -13.58% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด  64.54    208.53 -143.99 -69.05% 

ก าไรสทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่  51.03    174.29 -123.26 -70.72% 
 

โดยมผีลการด าเนนิงานแบง่ตามสว่นงานตามธรุกจิหลักได ้3 สว่นงาน ดงันี ้
 

1. สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่ายเครือ่งมอืตดัเฉือนโลหะทีม่ลีักษณะเฉพาะ 
 

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2561 
เปลีย่นแปลง 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 465.37 591.03 -125.67 -21.26% 

รายไดร้วม 467.03 594.71 -127.69 -21.47% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด  17.50 156.58 -139.08 -88.82% 

 
2. สว่นงานธรุกจิน าเขา้และจ าหน่ายเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตัดโลหะ 

 

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2561 
เปลีย่นแปลง 
(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 423.39 457.48 -34.09 -7.45% 

รายไดร้วม 424.98 457.24 -32.26 -7.05% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด  33.92  39.03  -5.12 -13.11% 

 

3. สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์และชิน้สว่นโลหะขึน้รูปตา่ง ๆ 
 

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2561 
เปลีย่นแปลง 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 73.42 64.69 8.73 13.50% 

รายไดร้วม 73.81 65.60 8.21 12.51% 

ก าไรสทุธสิ าหรับงวด 13.12 12.91 0.21 1.62% 

 
ในงวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม 965.81 ลา้นบาท ลดลง 

151.74 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.58 จากงวดเดยีวกันในปี 2561 รายไดท้ีล่ดลงเป็นผลหลักจากการหดตัวของ
รายไดใ้นสว่นงานธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตัดโลหะทีม่ลีักษณะเฉพาะ (Special Cutting Tools) 

ซึง่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากโรงงานของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยในประเทศฟิลปิปินส ์(Halcyon Technology 

Philippines Inc. หรอื “HP”) และบรษัิทยอ่ยในประเทศเวยีดนาม (Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. หรอื 
“HV”) โดยเมือ่หักรายไดร้ะหว่างกันแลว้ ส่วนงานนี้มีรายไดร้วมลดลง 127.69 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลหลักจากการ

ผลติทีล่ดลงในประเทศฟิลปิปินส ์และสว่นหนึง่จากการชะลอตวัของธรุกจิในประเทศไทย 
 

ลูกคา้หลักในส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่าย Special Cutting Tools จะเป็นผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม

ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ (HDD) เป็นหลกั โดยมฐีานการผลติอยู่ในประเทศไทยและฟิลปิปินส ์โดยตัง้แตช่ว่งปลายปี 2561 



อตุสาหกรรม HDD ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิโลก และแรงกดดันระหว่างประเทศสหรัฐอเมรกิาและจนี 

สง่ผลใหลู้กคา้รายหลักลดค าสั่งซือ้สนิคา้ และชะลอแผนการลงทุนขยายกจิการในประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อ
บรหิารตน้ทุนในชว่งไตรมาส 1-2/2562 โดยอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศก็ชะลอตัวเช่นกัน ทัง้นี้ ในช่วงไตร

มาสที ่3/2562 ไดเ้ห็นสญัญาณการฟ้ืนตัวในประเทศแลว้บางสว่น สง่ผลใหบ้รษัิทใหญ่มคี าสั่งซือ้ และมกีารผลติ
เพิม่ขึน้ แตใ่นชว่งปลายปีเกดิการสะดดุอกีครัง้ และเพิง่เริม่เห็นสญัญาณฟ้ืนตัวในชว่งปลายเดอืนกมุภาพันธ ์2563 

นี ้จงึคาดวา่จะมกีารทยอยเพิม่ก าลงัการผลติในชว่งไตรมาส 2-3 ทีจ่ะถงึนี้ สว่นในประเทศฟิลปิปินสไ์ดรั้บผลกระทบ

อย่างหนักจากการยา้ยฐานการผลติของลูกคา้รายใหญ่กลับมาในเมอืงไทย ท าใหร้ายไดห้ดตัวลงเยอะ จงึไดม้กีาร
ลดเวลาการท างานตัง้แตช่ว่งปลายปี 2562 และเดนิหนา้ท าการตลาดหาลกูคา้ใหม่เพิม่เพื่อชดเชยรายไดท้ีห่ายไป 

ในสว่นของ HV มแีนวโนม้เตบิโตขึน้ตามล าดับ เนื่องจากการผลติเริม่เขา้ทีแ่ละมคี าสั่งซือ้เขา้มาเพิม่มากขึน้ ทัง้นี ้
ลกูคา้ในประเทศเวยีดนามจะเป็นผูผ้ลติในอุตสาหกรรมยานยนตเ์กอืบทัง้หมด แต ่HV ยังมสีดัสว่นรายไดน้อ้ยเมือ่

เทยีบกบัรายไดข้องบรษัิทใหญ ่และ HP 

 
ส าหรับส่วนงานธุรกจิน าเขา้และจ าหน่ายเครื่องมือที่ใชใ้นการตัดโลหะ ในงวดปี 2562 มีรายไดร้วม 

424.98 ลา้นบาท ลดลง 32.26 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.05 จากงวดเดยีวกันในปี 2561 สว่นงานนี้มรีายไดจ้าก
บรษัิทซื้อมาขายไปในเครือทัง้ในประเทศและต่างประเทศทัง้หมด 5 บรษัิท โดยบริษัทย่อยในประเทศไทย 2 

บรษัิทในสว่นงานนี้มผีลประกอบการรวมทัง้ปีคงทีแ่ละดขีึน้ แตบ่รษัิทย่อยในตา่งประเทศมรีายไดล้ดลง ซึง่เป็นผล
หลักจากบรษัิทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยีทีย่อดขายตกลงเนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับเปลีย่นโครงสรา้งการ

บรหิารงานภายในครัง้ใหญ่และยา้ยส านักงานในชว่งปีทีผ่่านมา และบรษัิทย่อยในประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยีมี

ยอดขายตกลงจากลกูคา้หลกัในอตุสาหกรรม HDD นอกจากนี้บรษัิทย่อยในตา่งประเทศยังไดรั้บผลกระทบจากการ
แข็งคา่ของเงนิบาทในชว่งปีทีผ่า่นมา ท าใหก้ารแปลงคา่งบการเงนิมาเป็นเงนิบาทไทยแสดงผลการด าเนนิงานทีต่ า่

กวา่ตวัเลขจรงิในสกลุเงนิทอ้งถิน่ของแตล่ะประเทศ โดยรวมจงึท าใหร้ายไดแ้ละก าไรในสว่นงานนี้ลดลงจากปีกอ่น  
 

สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์และชิน้สว่นโลหะขึน้รูปตา่งๆ ซึง่เป็นผลการด าเนนิงานของ บรษัิท 

แฮลเซีย่น เมทอล จ ากัด หรอื “HM” ในงวดปี 2562 มรีายไดร้วม 73.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.21 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 12.51 จากงวดเดยีวกันในปี 2561 เนื่องจาก HM ผลติสนิคา้สว่นหนึ่งเพื่อ support บรษัิทใหญ่ เมือ่บรษัิท

ใหญ่มกีารผลติลดลงในชว่งครึง่ปีแรก จงึเป็นโอกาสที ่HM มกี าลังการผลติเหลอืเพียงพอส าหรับลูกคา้ภายนอก
เพิม่ขึน้ ในชว่งไตรมาส 3-4 ทีผ่่านมาจงึมคี าสัง่ซือ้มากขึน้หลังจากมสีนิคา้ผ่านการทดสอบของลกูคา้รายใหญ่ใน

ตา่งประเทศในชว่งไตรมาส 1-2 นอกจากนี้ยังมกีารสง่มอบสนิคา้ล็อตใหญ่ ท าให ้HM มรีายไดเ้พิม่ขึน้ในชว่งครึง่ปี
หลงั 

 

ทัง้นี้ ในงวดปี 2562 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีก าไรสทุธสิ าหรับงวดจ านวน 64.54 ลา้นบาท และก าไร
สทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่จ านวน 51.03 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราก าไรสทุธริอ้ยละ 6.68 และ 5.28 ตอ่รายได ้

รวมตามล าดับ (เทียบกับรอ้ยละ 18.66 และ 15.60 ในปีก่อน) โดยมอีัตราก าไรแบ่งตามสว่นงานตามธุรกจิหลัก 
ดงันี ้

 

อตัราก าไรสุทธสิ าหรบังวด (ตอ่รายไดร้วม) ปี 2562 ปี 2561 

สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่าย Special Cutting Tools   3.75% 26.33% 

สว่นงานธรุกจิน าเขา้และจ าหน่ายเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดัโลหะ   7.98%   8.54% 

สว่นงานธรุกจิผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์และชิน้สว่นโลหะขึน้รูปตา่งๆ 17.78% 19.68% 

รวม   6.68% 18.66% 

 
อัตราก าไรที่ลดลงเป็นผลหลักจากรายไดใ้นส่วนงาน Special Cutting Tools ทีล่ดลงจากงวดเดยีวกัน

ของปีก่อนจากการผลติทีล่ดลงมากของบรษัิทย่อยในประเทศฟิลปิปินส ์และของบรษัิทใหญ่เอง โดยโรงงานทัง้
สองแห่งมตีน้ทนุคงทีใ่นสดัสว่นทีส่งู จงึมผีลกระทบเยอะตอ่ยอดก าไรรวมของกลุม่บรษัิท ทัง้นี้เนื่องจากบรษัิทย่อย

ในฟิลปิปินสยั์งมคี าสัง่ซือ้ยังไม่เพียงพอจงึไดม้กีารทยอยปรับลดเวลาท างานและชัว่โมงการผลติเพือ่ลดตน้ทนุให ้
เหมาะสมกบัการผลติทีล่ดลง 

  

ในสว่นงานธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์และชิน้สว่นโลหะขึน้รูปต่างๆมอีัตราก าไรลดลง เนื่องจากสทิธิ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล BOI ของ HM หมดลงในเดอืนเมษายน 2562 ทีผ่่านมา ท าใหม้คี่าใชจ้่ายภาษี

เงนิไดเ้พิม่ขึน้ 2.58 ลา้นบาทจากชว่งเดยีวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ทกุสว่นงานไดรั้บผลกระทบจากค่าเงนิบาทที่
แข็งตัวในชว่งปีทีผ่่านมา ท าใหม้ยีอดขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น 7.59 ลา้นบาท ซึง่สง่ผลตอ่ภาพรวมอัตราก าไร

สทุธเิชน่กนั โดยเฉพาะในสว่นของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 
 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 
   นายพที รมิชลา 

  กรรมการผูจ้ัดการ 


