
เรื�อง คําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการสําหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

เรียน กรรมการผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ 1,152.33         1,366.88         (214.55)          (15.70)             
รายได้อื�น 17.10              27.09              (9.99)              (36.88)             
รายได้รวม 1,169.43       1,393.97       (224.54)         (16.11)           

ต้นทนุขายและบริการ 799.28            948.69            (149.41)          (15.75)             
ต้นทนุในการจดัจําหน่าย 107.33            117.56            (10.23)            (8.70)              
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 137.29            140.78            (3.49)              (2.48)              
ต้นทนุทางการเงิน 0.09                ;                 0.09               #DIV/0!
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,043.99       1,207.03       (163.04)         (13.51)           

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 125.44          186.94          (61.50)          (32.90)           

ภาษีเงินได้ 24.56              37.32              (12.76)            (34.19)             
กําไรสําหรับปี 100.88          149.62          (48.74)          (32.58)           

หกั ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (0.09)              ;                     (0.09)              #DIV/0!
กําไรสุทธิส่วนที3เป็นของบริษัทใหญ่ 100.97          149.62          (48.65)          (32.52)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื3น (0.40)            (1.64)            1.24             (75.61)           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 100.48          147.98          (47.50)          (32.10)           

หกั ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (0.09)              ;                     (0.09)              #DIV/0!
กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที3เป็นของบริษัทใหญ่ 100.57          147.98          (47.41)          (32.04)           

อัตรากําไรขั 8นต้น (%) 30.64% 30.59%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 8.63% 10.73%

ปี 2562

25 กมุภาพนัธ์ 2564

               บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลชูั�นส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ขอชี �แจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 

สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงันี �

เพิ�มขึ �น 

(ลดลง)
%เปลี�ยนแปลง

          ผลการดําเนินงานประจําปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 1,152.33 ล้านบาท ลดลง 214.55 ล้านบาท หรือ

คดิเป็นร้อยละ 15.70 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 1,366.88 ล้านบาท  เนื�องจากผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื �อไวรัสโคโรน่า (COVID;19) ส่งผลให้ลกูค้าชะลอการสั�งซื �อและ/หรือเลื�อนการส่งมอบ อย่างไรก็ตาม

บริษัทยงัคงมียอดคําสั�งซื �อค้างส่งในมลูคา่สงู คาดวา่จะส่งมอบในมลูคา่ที�เป็นสาระสําคญัภายในปี 2564 สําหรับรายได้อื�นลดลงจํานวน

9.99 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 36.88  จากรายได้คา่เช่าคลงัสินค้าที�ลดลงเนื�องจากแผนการรวมศนูย์คลงัสินค้าในพื �นที�ที�เป็นของบริษัท

เอง ทําให้การบริหารคลงัสินค้ามีประสิทธิภาพและสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานได้ในระยะยาว ประกอบกบัความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลี�ยนทําให้กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนลดลงจากปีที�ผ่านมา  ในปี 2563 บริษัทยงัคงสามารถรักษาอตัรากําไรขั �นต้นในภาพรวม

ไว้ได้ใกล้เคียงกนัเมื�อเทียบกบัปีก่อน ได้แก่ร้อยละ 30.64 และร้อยละ 30.59 ตามลําดบั   ดงัแสดงรายได้จากการขายและบริการ และ

กําไรขั �นต้น แบง่ตามส่วนงานได้ดงันี �

ปี 2563



หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภณัฑ์ระบบดบัเพลิงและงานโครงการ  534.18               644.12               (109.94)          (17.07)             
ผลิตภณัฑ์ระบบสขุาภิบาลและปรับอากาศ 63.82                 81.10                 (17.28)            (21.31)             
ผลิตภณัฑ์ระบบทําความเย็น 202.83               262.00               (59.17)            (22.58)             
ผลิตภณัฑ์ระบบพิมพ์ดจิิตอล 349.07               379.66               (30.59)            (8.06)              
ผลิตภณัฑ์ระบบไอโอทีโซลชูั�นส์สําหรับงานอาคาร 2.43                   ;                     2.43               #DIV/0!
รวม 1,152.33          1,366.88          (214.55)         (15.70)           

ล้านบาท GP (%) ล้านบาท GP (%)
ผลิตภณัฑ์ระบบดบัเพลิงและงานโครงการ                 136.91                  25.63                157.06                  24.38
ผลิตภณัฑ์ระบบสขุาภิบาลและปรับอากาศ                  19.95                  31.26                  22.40                  27.62
ผลิตภณัฑ์ระบบทําความเย็น                  64.71                  31.90                  87.89                  33.55
ผลิตภณัฑ์ระบบพิมพ์ดจิิตอล                131.12                  37.56                150.84                  39.73
ผลิตภณัฑ์ระบบไอโอทีโซลชูั�นส์สําหรับงานอาคาร                    0.36                  14.81                        ;   #DIV/0!
รวม              353.05               30.64             418.19               30.59

   

 

จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนบัถือ

…………………………………………

 (นายวรัิฐ สขุชยั)

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

รายได้จากการขายและบริการ

กําไรขั �นต้น

เพิ�มขึ �น 

(ลดลง)
%เปลี�ยนแปลง

               สําหรับปี 2563 บริษัทมีกําไรสทุธิ 100.88 ล้านบาท ลดลง 48.74 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 32.58 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มี

กําไรสทุธิ 149.62 ล้านบาท จากรายได้จากการขายและบริการที�ลดลง และมีคา่ใช้จ่ายที�เป็นลกัษณะคงที� เช่น เงินเดือนและสวสัดกิาร

พนกังาน คา่เช่าอาคารและคลงัสินค้า คา่เสื�อมราคา รวมทั �งมีการบนัทกึคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญูและการตดัจําหน่ายคา่ความสมัพนัธ์ลกูค้า

เพิ�มขึ �นตามหลกัเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และมีคา่ใช้จ่ายครั �งเดียวจากการรวมคลงัสินค้าและย้ายสํานกังานใหญ่แหง่

ใหม่ของบริษัทอีกจํานวนหนึ�ง ทําให้ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงในสดัส่วนที�น้อยกวา่การลดลงของรายได้

หรือลดลงเทา่กบัร้อยละ 8.70 และร้อยละ 2.48 ตามลําดบั และบริษัทมีอตัรากําไรสทุธิในปี 2563 เทา่กบัร้อยละ 8.63 เปรียบเทียบกบั

ร้อยละ 10.73 ในปีที�ผ่านมา
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