HARN Engineering Solutions Pcl.
Q1/2020 Opportunity Day: JUNE 10, 2020
ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2563 ของ HARN มี ร ายได้ อ ยู่ ที่ 310.66 ล้ า นบาท และมี
Backlog Order ณ สิ้นไตรมาสแรกอยู่ ที่ 408.41 ล้ า นบาท พร้ อมเตรียมเปิ ดตั ว “สานั ก งานแห่งใหม่ ”
ภายใต้ แนวคิด Eco Building ที่จ ะเป็ นอาคารสาหรั บ การเรี ย นรู้ เ กี่ ยวกั บ ระบบวิ ศ วกรรมยั่ งยื น ตาม
วิสัยทัศน์ของบริษัทด้านการให้บริการโซลูช่ันทีย่ ่งั ยืนของงานระบบวิศวกรรม
นายวิรฐั สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช่นั ส์ จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า รายได้รวมไตรมาส
แรกของปี 2563 อยู่ที่ 310.66 ล้าน โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
สูงสุดอยู่ที่ 47.35% รองลงมาคือธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทลั อยูท่ ี่ 27.32% ขณะที่ธุรกิจระบบทาความเย็นอยูท่ ี่ 18.11% ส่วนที่เหลือ
อีก 5.17% เป็ นรายได้จากธุรกิจระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล และรายได้อื่นๆ 2.05% ทัง้ นีใ้ นส่วนของ Backlog Order
ณ สิน้ ไตรมาสแรกอยูท่ ี่ 408.41 ล้านบาท
สาหรับ ปี นี ้ HARN พร้อ มเปิ ด ตัว “สานัก งานแห่งใหม่ ” ภายใต้แ นวคิด Better Workplace, Better Wellbeing ซึ่ง เป็ น
อาคารแบบ Eco Building มาตรฐานการรับรองระบบอาคารแบบยั่งยืนของเยอรมัน DGNB โดยสานักงานดังกล่าวจะเป็ นอาคาร
สาหรับการเรียนรู เ้ กี่ยวกับระบบวิศวกรรมยั่งยืน ตามวิสยั ทัศน์ของบริษัทด้านการให้บริการโซลูช่นั ที่ย่งั ยืนของงานระบบวิศวกรรม
โดยเชื่อว่า คุณภาพชีวิตในการทางานเป็ นเรือ่ งสาคัญ และมีลกั ษณะพิเศษที่สาคัญดังนี ้
-

การออกแบบ Chiller room ด้วยวิศวกรระบบทาความเย็นจาก HARN เพื่อให้ประหยัดพลังงานสูงสุด

-

ระบบ DOAS เป็ นระบบที่นาเอาอากาศภายนอกเข้ามา กรอง ฝุ่ นแล้วทาให้แห้งก่อนเต็มเข้าภายในห้องต่างๆ เพือ่
เพิ่มอากาศใหม่ที่สดชื่น ลดปริมาณ CO2 ภายในห้องต่างๆ จากการหายใจ และอากาศแห้งจะลดการเกิดเชือ้ รา
ภายในอาคาร

-

ระบบควบคุ ม อาคารผ่ านมื อถือ ผ่ า น HARN Application เช่น ระบบสแกนในหน้า ระบบเปิ ดปิ ดไฟ ระบบ
โทรศัพท์

-

Active Chilled Beam และ Radian Floor Cooling ระบบนา้ เย็นใต้พนื ้ โดยสามารถประหยัดงานได้ถึง 30 % และ
ไม่มีเสียงลมรบกวนจากเครือ่ งปรับอากาศ

-

การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ก ร ด้ว ยการออกแบบห้อ งท างานเป็ นมิ ต รต่ อ การท างานร่ ว มกั น แบบเป็ น ที ม
(Collaborative) ออกแบบบริเวณโถงกลาง เป็ นบันไดขึน้ ลง และรองรับการประชุมในบรรยากาศสบายๆ ได้ และ
กิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงาน (town hall meeting)

-

HARN LEARNING CENTER ศูนย์การเรียนรูอ้ าคารประหยัดพลังงาน และงานระบบวิศวกรรม

นอกจากนี ้ HARN Office Building ยังเปิ ดพืน้ ที่บางส่วนเป็ น ให้เช่นในรู ปแบบ “Office for rent” ซึ่งอยู่ในพืน้ ที่บริเวณ
พืน้ ที่ถนนพระรามเก้า ซอยศูนย์วิจยั ที่เป็ นพืน้ ที่คาดหมายว่าจะพัฒนาจากย่านการค้ากลายเป็ นอนาคตศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่
ของกรุ งเทพ หรือ New CDB (Central Business District) ในอนาคต และอยู่ในทาเลที่มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ เพิ่มความ
สะดวกในการเดินทางไปที่ตา่ งๆ มากขึน้
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