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วิสัยทัศน 
และ   

พันธกิจ

ขอมูล
บริษัท

สรุปผล
ประกอบการ 

ป 2559

ปจจัย 
ความเส่ียง

กลยุทธและ
ทิศทางธุรกิจ 

ป 2560

หัวขอนําเสนอ
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วิสัยทัศน และพันธกิจ
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วิสัยทัศน และพันธกิจ
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ขอมูลบริษัท

จดทะเบียนในตลาด mai
เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557

จํานวนหุนท่ีออกจําหนาย
และเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 
584,500,000 หุน

ทุนจดทะเบียน 292.25 ลานบาท

ราคาตามมูลคาหุน 0.50 บาท 
ตอหุน

นโยบายการจายเงินปนผล
ไมนอยกวา 40% ของกําไรสุทธิ

การจายเงินปนผล 0.10 บาท
อตัราผลตอบแทนเงนิปนผล 4.03%
เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2559
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ช่ือบริษัท บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)  
ช่ือยอหลักทรัพย HARN (มีผลตั้งแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559)
ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบ

ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น รวมท้ังใหคําปรึกษา
และออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมสําหรับระบบ
พิมพดิจิทัล

ทุนจดทะเบียน 292,250,000 บาท (จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559)
จํานวนหุนจดทะเบียน 584,500,000 หุน 

ทุนชําระแลว 292,250,000 บาท (ทุนชําระแลวเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559)
มูลคาท่ีตราไว 0.50 บาท ตอหุน

ขอมูลบริษัท
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ขอมูลบริษัท
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 กลุม มีรายละเอียดดังน้ี

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 
และงานโครงการติดตั้ง

ระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑ

ระบบทําความเย็น 
ผลิตภัณฑ

ระบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภิบาล

ผลิตภัณฑ
ระบบพิมพดิจิทัล

1 2 3 4

• ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปน
อุปกรณในระบบอาคารสําหรับ
การปองกัน เตือนภัย และเพื่อ
ควบคุมเพลิงและควันไฟ

• ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปน
อุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบ
ขนสงสินคาเพื่อทําการแชแข็งหรือ 
ลดอุณหภูมิของสินคาซึ่งตองการ
การควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ 

• โดยทั่วไประบบทําความเย็น
สามารถลดอุณหภูมิไดต้ังแต -
30°C ถึง +25°C เปนตน 

• ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปน
อุปกรณในระบบอาคารสําหรับการ
ปรับท้ังอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศ
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยทั่วไป 
ต้ังแต 22°C ถึง 25°C

• ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปน
อุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบ
ประปา ระบบทอระบายนํ้าทิ้ง และ
ระบบทอระบายอากาศ เปนตน

• ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล 
• ไดแก เครื่องพิมพวันหมดอายุ 

เครื่องพิมพขอความบนบรรจุ
ภัณฑ เครื่องปอนชิ้นงาน อุปกรณ
การพิมพ และวัสดุสิ้นเปลือง
ประเภทตางๆ เปนตน 
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ขอมูลบริษัท
กลุมผลิตภัณฑ : 1 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และ งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ระบบตรวจจับควันไฟ (ASD) และกลองตรวจจับความรอน

ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler)

ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน

สวิตชแจงสัญญาณ (Switch)

• ระบบโฟมดับเพลิง
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส
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ขอมูลบริษัท
กลุมผลิตภัณฑ : 2 ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

วาลวเปดปดนํ้า

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร 
(Thermometer)

Flow Switch 

ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting)

ทอทองแดง

แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)

นํ้ายาสารทําความเย็น 
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ขอมูลบริษัท
กลุมผลิตภัณฑ : 3 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

คอมเพรสเซอร  (Compressor) 

ชุดคอนเดนซ่ิงยูนิต (Condensing units) 

คอยลเย็น (Evaporator) คอยลรอน (Condenser) 

วาลวควบคุมระบบทําความเย็น 

อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) อุปกรณประหยัดพลังงาน ( INVERTER ) 
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ขอมูลบริษัท
กลุมผลิตภัณฑ : 4 ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล
เคร่ืองพิมพระบบ Ink Jet 
(CIJ - Continuous Ink Jet) 

เคร่ืองพิมพแบบสามมิติ (3D Printer) 

เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร 
(laser printer) 

เคร่ืองพิมพระบบดิจิทัล 

อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ ไดแก 
• นํ้าหมึกพิมพ นํ้ายาผสมหมึก นํ้ายาลางหมึก 
• ริบบอนหมึก 
• นํ้ายาเรซ่ิน 
• ชุดกรอง และอะไหลเคร่ืองอุปกรณเคร่ืองตัดกระดาษกาวนํ้า

อัตโนมัติ เคร่ืองพิมพแบบ Manual ชุดลูกกลิ้งและเคร่ืองฉลุ
อักษรฟอยลพิมพวันท่ีผลิต เปนตน 12



ขอมูลบริษัท
 บริษัทจําหนายสินคาท่ีมีความหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 60 ตราสินคา 
 ปจจุบันบริษัทไดรับแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา

Sole
Distributor วาลวและอุปกรณดับเพลิง

สหรัฐอเมริกา
เกจวัดความดัน
สหรัฐอเมริกา

คอยลเย็น
เยอรมัน

อุปกรณเคร่ืองเย็น
เยอรมัน

อุปกรณประหยัดพลังงาน
เยอรมัน

ตราสินคา
ของบริษัทเอง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาล

และปรับอากาศ
สายฉีดน้ํา
ดับเพลิง

เคร่ืองดับเพลิงบรรจุ
ชนิดผงเคมีแหง อุปกรณเคร่ืองเย็น

ทอทองแดง น้ํายา
สารทําความเย็น

คาปาซิเตอร

ตราสินคาท่ีไดรับ
แตงตั้งใหเปน
ตัวแทนจําหนาย

ผูผลิตขอตออันดับ 1 ของโลก
สหรัฐอเมริกา

ผูผลิตวาลวระดับโลก
สหรัฐอเมริกา

Balancing Valve
เยอรมนี

Aluminum Filter
เบลเยียม

วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

อิตาลี
สหรัฐอเมริกา อุปกรณแจงเหตุ

เพลิงไหมเยอรมนี จีน มาเลเซีย ไอรแลนด ไตหวัน

อุปกรณดับเพลิง
กาซธรรมชาติ

คอมเพรสเซอร 
เยอรมันนี

พัดลม
เยอรมันนี

อังกฤษ

ญ่ีปุน

ฮอลแลนด

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
เยอรมัน

เดนมารก
เบลเย่ียม

เกาหลี
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ขอมูลบริษัท
ชองทางการขาย

เจาของโครงการ ผูรับเหมางานหลัก ผูรับเหมางานระบบ HARN

เจาของโครงการ ผูรับเหมางานหลัก 
หรือ ผูรับเหมางานระบบ

รานคา
หรือผูจําหนายสินคา

HARN

เจาของโครงการ/
ผูใชงานโดยตรงทั่วไป

HARN

พรอมทั้งใหบรกิารงานโครงการตดิตั้งระบบ

1

2

3

ผานผูรับเหมา
65.84%

ผานรานคาหรอื
ผูจําหนายสินคา
17.04%

ใหแกผูใชงานโดยตรง
17.12%

คิดเปนสัดสวนของรายไดจากการขายและบริการ สําหรับป 2559

14



ขอมูลบริษัท
กลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาหลักเปน
ลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกคาทางตรงซึ่งเปน
เจาของโครงการ

ผูรับเหมาโครงการ
ท่ีซื้อสินคาจากบริษัท

รานคา หรือ
ตัวแทนจําหนายสินคา

กลุมลูกคาท่ีส่ังซื้อ
สินคาเปนประจํา

ผูรับเหมา
งานหองเย็นโรงงาน
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ขอมูลบริษัท
โครงสรางรายได หลัง การรับโอนกิจการ ตามงบการเงิน ป 2559* ของ HARN

หมายเหตุ : * อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซ่ึงเปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับโอนกิจการจาก บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
3.62%

ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจทัิล
4.06%

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 
และงานโครงการ

ติดตั้งระบบดับเพลิง
82.40%

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภิบาล
7.32%

รายไดอื่น 2.60%

HARN

2559
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ขอมูลบริษัท
กลุมลูกคาเปาหมาย

IRPC PCL.

การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยอุปกรณ

ดับเพลิง และ
งานโครงการ

ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา

โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา

โรงพยาบาล
แมฟาหลวง

RIKEN Thailand)
Co., Ltd,

ICON SIAM

ธนาคารยูโอบี
จํากัด (มหาชน)

Aspire Erawan

TPIPL PCL. Dole Thailand Ltd.
PTT

EGAT
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ขอมูลบริษัท
กลุมลูกคาเปาหมาย

Central East Ville
ธนาคารยูโอบี 

จํากัด (มหาชน)

G Land Tower

FYI Center 
Office Building

บริษัท อมตะ 
คอรปอเรชัน จํากัด

โรงพยาบาลสถาบัน
โรคไตภูมิราชนครินทร

โรงพยาบาลราชวิถี

ระบบ
ปรับอากาศ

และสุขาภิบาล
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ขอมูลบริษัท
กลุมลูกคาเปาหมาย

ระบบ
ทําความเย็น

ซีพี ออลล
จํากัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร
เซ็นเตอร จํากัด

เทสโก โลตัส

ซีพีเอฟ จํากัด 
(มหาชน)

ทอปส
ซุปเปอรมารเก็ต

บริษัท เพรซิเดนทเบเกอร่ี 
จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร
จํากัด

บริษัท ฟูดแลนด 
ซุปเปอรมารเก็ต จํากัดกลุมบริษัทแหลมทองสหการ
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ขอมูลบริษัท
กลุมลูกคาเปาหมาย

ระบบ
พิมพดิจิทัล
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วิสัยทัศน 
และ   

พันธกิจ

ขอมูล
บริษัท

สรุปผล
ประกอบการ 

ป 2559

ปจจัย 
ความเส่ียง

กลยุทธและ
ทิศทางธุรกิจ 

ป 2560

หัวขอนําเสนอ
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สรุปผลประกอบการ ป 2559
รายไดจากการขายและบริการ

572.04 567.53

645.52

60.61 46.20 40.53

0

100

200

300

400

500

600

700

ป 2557 ป 2558 ป 2559*

รายไดจาการขายและบริการ กําไรสุทธิ

ลานบาท

หมายเหตุ : * อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซ่ึงเปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับโอนกิจการจาก บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 22



สรุปผลประกอบการ ป 2559

หมายเหตุ : * อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซ่ึงเปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับโอนกิจการจาก บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559

กําไรข้ันตน (ลานบาท) อัตรากําไรข้ันตน (%)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (%) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) (%)

26.22
24.98 24.46

ป 2557 ป 2558 ป 2559*

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

หนวย : % หนวย : %

149.99

141.74

157.91

ป 2557 ป 2558 ป 2559*

19.05

9.60
5.72

ป 2557 ป 2558 ป 2559*

14.20

7.67
4.67

ป 2557 ป 2558 ป 2559*

(ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ) (ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ)
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สรุปผลประกอบการ ป 2559
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

สําหรับป 2559* ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน้ีสิน
242.21

สวนของผูถือหุน 
1,137.64

D/E = 0.21

หมายเหตุ : * อางอิงขอมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) ซ่ึงเปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับโอนกิจการจาก บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 24



วิสัยทัศน 
และ   

พันธกิจ

ขอมูล
บริษัท

สรุปผล
ประกอบการ 

ป 2559

ปจจัย 
ความเส่ียง

กลยุทธและ
ทิศทางธุรกิจ 

ป 2560

หัวขอนําเสนอ
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ปจจัยความเส่ียง

การสูญเสียการเปน
ตัวแทนจําหนาย

บริษัทเจาของตราสินคา
เขามาทําตลาดเอง

ระบบการจัดซื้อและ
บริหารสินคาคงคลังของบริษัท

อัตรากําลังคนและ
ความสามารถของบุคคลากร
ไมเพียงพอตอความตองการ
ทางธุรกิจ

อัตราแลกเปล่ียน
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วิสัยทัศน 
และ   

พันธกิจ

ขอมูล
บริษัท

สรุปผล
ประกอบการ 

ป 2559

ปจจัย 
ความเส่ียง

กลยุทธและ
ทิศทางธุรกิจ 

ป 2560

หัวขอนําเสนอ

27



กลยุทธและทิศทางธุรกิจ ป 2560
จําหนายสินคาท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ  
และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ

มีสต็อคสินคาเพียงพอ
ตอความตองการของลูกคา 
ไมทําใหลูกคาตองรอ
สินคานาน

มีช่ือเสียง 
เปนท่ีรูจักในตลาด

สินคามีความหลากหลาย
ครบวงจร

มีความเช่ียวชาญในการ
ใหบริการออกแบบติดตั้ง
ตามมาตรฐานสากล

จุดแข็ง
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กลยุทธและทิศทางธุรกิจ ป 2560

เพ่ิมการจําหนายสินคา
นวัตกรรมใหม

ขยายกลุมลูกคาเพ่ิมเติม
ในแตละหนวยธุรกิจ

ขยายงานดานออกแบบ 
และตดิตั้งระบบวิศวกรรม

ขยายงานสวนการใหบริการ

ลงทุนในกิจการอื่นท่ีเกี่ยวของ
กับระบบงานวิศวกรรม

ลงทุนขยายกิจการ
ไปยังประเทศใกลเคียง

เพ่ิมการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
ใหมากข้ึนอยางตอเน่ือง

29



กลยุทธและทิศทางธุรกิจ ป 2560
Oventrop PICV Vicflex

ระบบตรวจจับควันไฟ (ASD) และกลองตรวจจับความรอน ทอทองแดง

30



กลยุทธและทิศทางธุรกิจ ป 2560
ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing units) 

เคร่ืองพิมพแบบสามมิติ (3D Printer)
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กลยุทธและทิศทางธุรกิจ ป 2560
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กลยุทธและทิศทางธุรกิจ ป 2560
บริษัท

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
~24%

ผลิตภัณฑ
ระบบพิมพดิจิตอล
~24%

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 
และงานโครงการติดตั้ง
ระบบดับเพลิง
~44%

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภิบาล
~6%

รายไดอื่น 2%

เปาหมายโครงสรางการขาย ป 2560 ของ HARN

HARN

2560

หมายเหตุ : * เปนเปาหมายโครงสรางการขาย หลังจากไดรับโอนกิจการจาก บจก.ชิลแมทช และ บจก.คิว ทู เอส เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 33
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)
19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร :  0-2203-0868
แฟกซ :  0-2203-0245
Email :  wirat.s@harn.co.th , varinkan.t@harn.co.th
Website :  www.harn.co.th
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