
เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563
(ปรับปรุงใหม่) (ทแีสดงไว้เดิม) ล้านบาท %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,025.98        1,152.33        1,152.33        (126.35)    (10.96)      
รายไดอ้นื 20.15             17.10             17.10             3.05          17.84       
รายได้รวม 1,046.13      1,169.43      1,169.43      (123.30)    (10.54)     
ตน้ทนุขายและบรกิาร 713.71           799.83           799.28           (86.12)      (10.77)      
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 107.57           108.69           107.33           (1.12)        (1.03)        
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 132.50           139.11           137.29           (6.61)        (4.75)        
ตน้ทนุทางการเงิน 2.31               0.09               0.09               2.22          2,466.67  
รวมต้นทนุและค่าใช้จ่าย 956.09         1,047.72      1,043.99      (91.63)     (8.75)       
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 90.04           121.71         125.44         (31.67)     (26.02)     
ภาษีเงินได ้ 17.81             23.82             24.56             (6.01)        (25.23)      
กาํไรสาํหรับปี 72.23           97.89           100.88         (25.66)     (26.21)     
หกั ส่วนทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมม่อีาํนาจควบคมุ (0.04)              (0.09)              (0.09)              0.05          (55.56)      
กาํไรสุทธิสว่นทเีป็นของบริษัทใหญ่ 72.27           97.98           100.97         (25.71)     (26.24)     

อัตรากาํไรขันต้น (%) 30.44% 30.59% 30.64%
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 6.90% 8.37% 8.63%

25 กมุภาพนัธ ์2565

              บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริง โซลชูนัส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) และบรษัิทย่อย ขอชีแจงผลการดาํเนินงานของบรษัิทสาํหรบัปี สินสดุวนัที
31 ธนัวาคม 2564 ซงึผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ดงันี

              ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 1,025.98 ลา้นบาท ลดลง 126.35 ลา้นบาท  หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 10.96  เมือเทียบกบัปี 2563  ทีมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 1,152.33 ลา้นบาท เนืองจากผลกระทบจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และการปิดหน่วยงานก่อสรา้ง  ส่งผลใหล้กูคา้ชะลอการสงัซือและ/หรอืเลือนการสง่มอบ อย่างไรก็
ตาม บริษัทมียอดคาํสงัซือคา้งส่งในมลูค่าสงู ซงึคาดว่าจะส่งมอบเป็นส่วนใหญ่ในปี 2565 รายไดอ้ืนเพิมขึนจาํนวน 3.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 17.84  จากรายไดเ้งินปันผล, กาํไรจากการลงทนุในกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย,์ กาํไรจากอตัราแลกเปลียน   และจากมาตรการช่วยเหลือ
จากภาครฐัเพือเยียวยาและลดผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID-19)  ตน้ทนุขายและบรกิาร ลดลง 86.12 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 10.77 สดัสว่นการลดลงเป็นอตัราเดียวกบัการลดลงของรายไดข้ายและบริการ ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร ลดลง
 1.03% และ 4.75% ตามลาํดบั  ตน้ทนุทางการเงินเพิมขึน จาํนวน 2.22 ลา้นบาท จากหนีสินตามสญัญาเช่า

งบกาํไรขาดทุนรวม
(หน่วย : ล้านบาท)

เปลียนแปลง



ปี 2564 ปี 2563
ล้านบาท %

ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ  423.94              534.18              (110.24)          (20.64)      
ผลิตภณัฑร์ะบบสขุาภิบาลและปรบัอากาศ 47.85                63.82                (15.97)            (25.02)      
ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเย็น 197.35              202.83              (5.48)              (2.70)        
ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 351.90              349.06              2.84               0.81          
ผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลชูนัสส์าํหรบังานอาคาร 4.94                  2.44                  2.50               102.46      
รวม 1,025.98         1,152.33         (126.35)        (10.96)     

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563
(ปรับปรุงใหม่) (ทแีสดงไว้เดิม)

ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ  26.55             25.61             25.63             
ผลิตภณัฑร์ะบบสขุาภิบาลและปรบัอากาศ 29.48             31.26             31.26             
ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเย็น 27.45             31.90             31.90             
ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 36.90             37.43             37.56             
ผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลชูนัสส์าํหรบังานอาคาร 31.78             14.87             14.87             
รวม 30.44           30.59           30.64           

                จึงเรยีนมาเพือโปรดทราบ

ทังนีในปี 2564 บริษัทยังคงสามารถรกัษาอตัรากาํไรขนัตน้ในภาพรวมไวไ้ดใ้กลเ้คียงกันเมือเทียบกับปี 2563 ไดแ้ก่รอ้ยละ 30.44 และรอ้ยละ
30.59 ตามลาํดบั ดงัแสดงรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และอตัรากาํไรขนัตน้ แบ่งตามส่วนงานไดด้งันี

               ปี 2564 บรษัิทมีกาํไรสทุธิ 72.27 ลา้นบาท ลดลง 25.71 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 26.24 เมอืเทียบกบัปี 2563 ทีมีกาํไรสทุธิ 97.98
ลา้นบาท จากรายไดจ้ากการขายและบรกิารทีลดลง และมีค่าใชจ้่ายทีเป็นลกัษณะคงที เช่น เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าเสือมราคาสิทธิ
การใชอ้าคารและคลงัสินคา้ ทงันีบรษัิทมีอตัรากาํไรสทุธิในปี 2564 และปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 6.90 และรอ้ยละ 8.37 ตามลาํดบั

 (นายวิรฐั สขุชยั)
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร

 ขอแสดงความนบัถือ

…………………………………………

               บรษัิทไดป้รบัปรุงงบการเงินปี 2563 เกียวกบัการรบัรูต้น้ทุนขายและบริการ ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารสาํหรบั
โครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน (EJIP) ครงัที 2 ระยะเวลาโครงการเรมิตน้เดือนพฤษภาคม 2563 สินสดุเดือน เมษายน 2568  และรายจ่ายภาษี
เงินไดน้ิติบคุคลทีเกียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 เรอืงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(TFRS 2) มี
ผลทาํใหก้าํไรขนัตน้ และกาํไรสทุธิ สาํหรบัปี 2563 ลดลงเท่ากบั 0.55 ลา้นบาท และ 2.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตรากาํไรขันต้น (%)

เปลียนแปลงรายได้จากการขายและบริการ


