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HARN : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากัด (มหาชน) YE/2564 (ม.ค. - ธ.ค. 2564)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทประกอบธุรกิจนาํเข้า และจัดจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง
ระบบปรบัอากาศและสขุาภิบาล ระบบทําความเยน็ ระบบการพิมพ์ดิจิทัล
ใหบ้รกิารพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมทั�งให้คําปรึกษา
และออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการใหบ้รกิารโซลูชั�นด้าน
วิศวกรรมครบวงจร

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

บรษัิทมี Backlog order หรือยอดสั�งซื�อจากลูกค้าค้างสง่มอบ ณ 31
ธนัวาคม 2564 จํานวน 397.36 ล้านบาท

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

ดับเพลิงและงานโครงการ 40.53%

ปรับอากาศและระบบสขุาภิบาล 4.57%

ทําความเยน็ 18.86%

การพิมพ์ดิจิทัล 33.64%

ไอโอที 0.47%

อื�นๆ 1.93%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / SERVICE
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ณ วันที� 31/12/64 HARN SERVICE mai

P/E (เท่า) 19.00 52.86 58.21

P/BV (เท่า) 1.08 4.75 3.42

Dividend yield (%) 5.46 1.43 1.18

31/12/64 31/12/63 31/12/62

Market Cap (ลบ.) 1,391.11 1,274.21 1,332.66

ราคา (บาท/หุ้น) 2.38 2.18 2.28

P/E (เท่า) 19.00 10.19 9.54

P/BV (เท่า) 1.08 0.98 1.04

CG Report:

Company Rating:

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงบป� 2564

2564 2563 2562 2561

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 1,046.13 1,169.43 1,393.97 1,356.02

ค่าใช้จ่าย 953.78 1,047.62 1,207.03 1,188.51

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 72.27 97.98 149.62 134.36

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 1,685.72 1,658.20 1,596.30 1,548.59

หนี�สนิ 367.19 339.83 274.64 281.38

สว่นผูถื้อหุน้ 1,317.97 1,317.77 1,321.66 1,267.21

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 68.25 184.44 151.00 163.44

กิจกรรมลงทนุ -45.69 100.10 40.37 -94.26

กิจกรรมจัดหาเงิน -86.76 -105.25 -93.52 -81.83

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.12 0.17 0.26 0.23

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 30.44 30.59 30.59 30.73

อัตรากําไรสทุธิ (%) 6.90 8.37 10.73 9.91

D/E Ratio (เท่า) 0.28 0.26 0.21 0.22

ROE (%) 5.49 7.65 11.56 10.83

ROA (%) 5.52 7.72 11.89 11.15

สรุปผลการดําเนินงาน

รายได้รวมลดลง 123.30 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 10.54 เมื�อเทียบ
กับป� 2563 เนื�องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19) และการป�ดหนว่ยงานก่อสร้าง สง่ผลให้ลูกค้า
ชะลอการสั�งซื�อและ/หรือเลื�อนการสง่มอบ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทมียอดคํา
สั�งซื�อค้างสง่ในมูลค่าสูง ซึ�งคาดว่าจะสง่มอบเป�นสว่นใหญใ่นป� 2565
ต้นทุนขายและบรกิารลดลงเป�นอัตราเดียวกับการลดลงของรายได้ขาย
และบรกิาร ต้นทุนในการจัดจําหนา่ยและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ลดลง
1.03% และ 4.75% ตามลําดับ กําไรสุทธิลดลง 25.71 ล้านบาท หรือ
26.24% จากโครงสร้างค่าใช้จ่ายคงที�บางสว่น เชน่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่า
เสื�อมราคา เป�นต้น

พัฒนาการที่สําคัญ

2019 ได้จดทะเบียนจัดตั�งบริษัทยอ่ย โดยถือหุ้น 100% ที�ประเทศ
เวียดนาม โดยดําเนินธุรกิจเริ�มแรกด้านระบบพิมพ์ดิจิทัล
2020 ได้จดทะเบียนจัดตั�งบริษัทยอ่ยรว่มกับกลุ่มไอยราฟ�นส์ โดยถือหุ้น
65% ที�ประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจเพื�อพัฒนาระบบ IT Products and
Solutions สําหรบัอาคารอัจฉริยะ หรือ Smart Building
2021 เป�ด Showroom “Digital Centre of Excellence”

แผนธุรกิจ

• สาํหรบัป� 2564 บรษัิทฯ ได้ปรับแผนธุรกิจของบรษัิทฯ ให้สามารถเติบโต
ได้อยา่งต่อเนื�องอัน ได้แก่ การขยายกลุ่มลกูค้าเพิ�มเติมในอุตสาหกรรม
ป�โตรเคมี, การขยายงานด้านออกแบบและติดตั�งรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบดับเพลิง, โดยการประมวลผลฐานข้อมูลลูกค้าที�ได้รับมาจากการ
EBT, การเพิ�มการเป�นตัวแทนจําหนา่ยสนิค้าให้มากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง,
ศึกษาแผนการลงทนุในกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกับระบบงานวิศวกรรมและ
การจัดตั�งตัวแทนจําหนา่ยในประเทศเพื�อนบ้าน
• ใหบ้รกิารลกูค้าด้วยสนิค้าและบรกิารที�มีคุณภาพ โดยรว่มกับผู้ผลิตสินค้า
ที�มีเทคโนโลยทีี�ล�าสมัย รวดเรว็ ตรงต่อเวลาและคุ้มค่าซึ�งเป�นเครื�องมือใน
การสรา้งความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แขง่ขันรายอื�นและความสามารถ
ในการใหบ้รกิารที�รวดเรว็นี�ยงัทําใหลู้กค้ามีความประทับใจและขยาย
กิจการไปด้วยกันในฐานะหุน้สว่นทางธุรกิจอันจะเพิ�มมูลค่าและความมั�งคั�ง
ใหกั้บบรษัิทฯ ในระยะยาว และมุง่เนน้ในการทําวิจัยและพัฒนา (R&D) ใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ
ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย บริษัท ฯ มุง่เนน้การนําสนิค้า
นวัตกรรมใหมเ่พื�อตอบสนองความรวดเรว็และสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ตลอดจนการเลือกจําหนา่ยสนิค้าที�เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม
ธุรกิจระบบทําความเยน็ บริษัท ฯ มุง่เนน้การพัฒนาด้านความยั�งยืนด้วย
การพัฒนาโซลชูั�นประหยดัพลังงานด้วยผลิตภัณฑ์ที�มีเทคโนโลยีขั�นสูงเพื�อ
ต่อสูกั้บภาวะโลกรอ้น
ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล บริษัท ฯ เริ�มลงทุนและขยายฐานการให้บรกิาร
โซลชูั�นด้านการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ทั�งในลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์
และภาคการศึกษา โดยมีความสนใจพิเศษในการพัฒนาการพิมพ์สามมิติ
ด้านการแพทย์
ธุรกิจระบบไอโอทีโซลชูั�นส์สาํหรบังานอาคาร บรษัิท ฯ มุง่เน้นใหบ้รกิาร
โซลชูั�นสด้์านอาคารอัจฉริยะ หรือ Smart Building

แนวทางการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน บรษัิทฯ มีวงเงินซื�อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้ากว่า 780 ลบ. และเป�ดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
เพื�อป�องกันความเสี�ยงเพื�อซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสอดคล้อง
กับสถานะความเสี�ยงที�เป�นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงติดตามความ
เคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนอยา่งสม�าเสมอ และหากอัตราแลกเปลี�ยน
มีการเปลี�ยนแปลงจนมีผลทําใหต้้นทุนสินค้าเพิ�มขึ�น บริษัทฯ จะปรับราคา
สินค้าไปตามสภาพตลาด โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
การด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมที�ได้มาจากการซื�อและรับโอน
ธุรกิจ (EBT) ถือเป�นสินทรัพย์ไมม่ีตัวตนตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน โดยจะต้องผา่นการทดสอบการด้อยค่าเป�นรายป� แต่เนื�องจากผู้บริหาร
ทีมงานขายและบรกิารเดิมของธุรกิจระบบทําความเย็นและระบบพิมพ์
ดิจิทัลยังคงปฏิบติังานอยูแ่ละใหบ้ริการลูกค้าอยา่งต่อเนื�อง อีกทั�งการเพิ�ม
สายธุรกิจดังกล่าวยังเพิ�มโอกาสในการสร้างยอดขายในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน
แบบครบวงจร ทําให้บรษัิท ฯ มีความมั�นใจว่าจะสามารถสร้างธุรกิจให้
เติบโตและมีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) อยา่งเพียงพอที�จะไม่
เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

ในป� 2562 สําเรจ็โครงการ "3D Med' แบบจําลองอวัยวะ ด้วยเทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติขั�นสูงที�ได้รบัทุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ (NIA)
เพื�อชว่ยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และได้รับการ
รบัรองต่ออายุเป�นสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต รอบไตรมาส 2/2564 ประกาศเมื�อวันที� 30 ก.ย. 2564

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 15/03/2564

นาย วิรัฐ สุขชัย (15.28%)

นาง สิริมา เอี�ยมสกุลรัตน์ (14.41%)

NICE NOBLE LIMITED (12.54%)

นาย เจน ชาญณรงค์ (12.37%)

น.ส. นพพร ชาญณรงค์ (4.52%)

อื�น ๆ (40.88%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.harn.co.th

IR : wirat.s@harn.co.th , CFO : wisit.w@harn.co.th

0-2318-9744

เลขที� 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป� เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310

ข้อมูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=HARN

หมายเหต ุ: เอกสารฉบับนี�จัดทําขึ�นโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทนุเพื�อประกอบการตัดสินใจลงทนุเท่านั�น บริษัทจดทะเบียนไมไ่ด้ให้คําแนะนําเกี�ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบียนไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนําขอ้มูลที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจดทะเบียนสงวนสิทธิ�ในการแก้ไขข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั�งห้ามไมใ่ห้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบรษัิทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทนุมีข้อสงสัยเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันที่เผยแพร�ข�อมูล 21/03/2565
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