บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

ทรัพย์สินทีใ� ช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ HARN ใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดนิ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต สินทรัพย์ระหว่างทํา และส่วนปรับปรุ งอาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง โดยราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมลู ค่าสุทธิดงั นี ้
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
135.29
17.86
0.66
0.13
153.94

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1. ที่ดิน
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
3. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4. เครือ่ งมือและอุปกรณ์
รวม

หน่วย: ล้านบาท
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หน่วย: ล้านบาท

1. ที่ดิน
2.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
37.36
33.54

3. เครือ่ งมือและอุปกรณ์

4.40

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

26.14
8.55
25.17
0.62
135.78

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

4. เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
7. สินทรัพย์ระหว่างทํา
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
HARN ทําสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคารและอาคารคลังสินค้า เพื่อใช้เป็ นที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ และเพื่อเก็บสินค้า รวมถึงมีการให้เช่าอาคาร
และอาคารคลังสินค้า โดยทําสัญญาเช่ากับบริษัทภายนอก และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ HARN โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สถานทีเ่ ช่า

คู่สัญญา

เลขที่

อาคารสํานักงาน
559 1/
1. ผูใ้ ห้เช่า: บจ.เจนนพสิริ
ผูเ้ ช่า: HARN
อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บเอกสาร
2. ผูใ้ ห้เช่า: บจ.พระบริบาล
509
ผูเ้ ช่า : HARN
โกดังสินค้า
3. ผูใ้ ห้เช่า: บจ.ภัทรฤทธิ์ 1997 38/43
ผูเ้ ช่า: HARN
หมายเหตุ :

ชัน้

ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด

ระยะเวลาการเช่า
วันเริ่ม
อายุสัญญาเช่า
สัญญา

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

วันสิน้ สุด
สัญญา

3 ปี 1/

1 ม.ค. 2564

31 ธ.ค. 2566

6,594

ซอยศูนย์วิจยั 4 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

36 เดือน

1 พ.ย. 2563

31 ต.ค. 2566

356.38

หมู่ 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี

60 เดือน

2 มี.ค. 2563

2 มี.ค. 2568

80

1 - 6 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 HARN ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงานแห่งใหม่ จากบริษัท เจนนพสิริ จํากัด และเงื่อนไขตามสัญญาระบุคาํ มั่นของผูใ้ ห้เช่าในการเช่าอาคารสํานักงาน
ต่ออีก 7 ปี ภายหลังหมดสัญญา
1/

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 1/5

สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
HARN ได้ทาํ ประกันภัยความเสี่ ยงภัยประเภท All Risks จํานวนทัง้ สิน้ 2 กรมธรรม์ จํานวนทุนประกันรวมทัง้ สิน้ 367.87 ล้านบาท
และได้เลือก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ประกันภัยทัง้ 2 กรมธรรม์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ประเภทกรมธรรม์

บริษัทผู้
รับประกัน

ทรัพย์สินทีเ่ อาประกันภัย

ทุนประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผู้เอา
ประกันภัย

44.27

30 ต.ค.2564
ถึง
18 ก.ย.2565

HARN

กรมธรรม์ฉบับที่ 1
ประกันความเสี่ยงภัย บริษัท อาคเนย์ • สถานที่ตงั้ ทรัพย์สินเลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจยั 4 แขวงบางกะปิ เขต
ทรัพย์สิน (All Risk) ประกันภัย จํากัด ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
(มหาชน)
(อยู่ระหว่างการโอน
ทรัพย์สินทีเ่ อาประกัน ประกอบด้วย
สิทธิและหน้าที่ตาม
1.1) หมวดสต็อก ประกอบไปด้วย สิน ค้าทุก ชนิด วัตถุดิบต่างๆ
กรมธรรม์ไปยังบริษัท
รวมทัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ชนิด และรวมถึงทรัพย์สินทุกชนิด ที่เป็ น
อินทรประกันภัย จํากัด
ของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรืออยู่ภายใต้การดูแลรักษาของผู้
(มหาชน)
เอาประกันภัยในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์
1.2) หมวดทรัพ ย ส์ ิน ประกอบไปด้ว ย ส่ ว นปรับ ปรุ ง ต่ อ เติ ม
เฟอร์นิ เจอร์ เครื่อ งตกแต่ งติ ด ตั้งตรึงตรา อุป กรณ์ เครื่อ งใช้
สํานักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เครือ่ ง
สาธิ ต เครื่องจักรและอุป กรณ์ที่ เกี่ ย วข้องทุก วัต ถุด ิบ ต่า ง ๆ
บ รรจุภ ณ
ั ฑ ์ รวมถึง ท รัพ ย ส์ ิน ท กุ ชนิด ที่ เ ป็ นของผู้ เ อา
ประกันภัย และ/หรืออยูภ่ ายใต้การดูแลรักษาของ HARN และ
ประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
จํากัดวงเงินความรับผิ ด : ภัยนํา้ ท่วม ไม่เกิ น 70 ล้านบาทต่อครัง้
และตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ขยายความคุ้มครอง
• การโจรกรรม
- (จร.3) วงเงิน: ไม่เกิน 30 ล้านบาท
- (จร.2) วงเงิน: เต็มทุนประกัน
• ประกันภัยเครื่องไฟฟ้า วงเงิน : ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
• ประกันภัยกระจก วงเงิน : ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
• ประกันภัยเครื่องจักร วงเงิน : ไม่เกิ น 30 ล้า นบาทต่อครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
• ประกันเงิน (ปง.2) วงเงิน : ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
• คุม
้ ครองความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ วงเงิน : ไม่เกิน 10 ล้าน
บาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
• คุม
้ ครองอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประมวลผล วงเงิน : ไม่เกิ น 20 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
• ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสาร ได้แก่ แบบแปลน เช็ค ตั๋ว
เงิน วงเงิน : ไม่เกิ น 20 ล้า นบาทต่ ออุบัติ เหตุแ ต่ ล ะครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 2/5

ประเภทกรมธรรม์

บริษัทผู้
รับประกัน

ทรัพย์สินทีเ่ อาประกันภัย

ทุนประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผู้เอา
ประกันภัย

323.60

18 ก.ย.2564
ถึง
18 ก.ย.2565

HARN

กรมธรรม์ฉบับที่ 2
กรมธรรม์ประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน (All Risk)
(อยู่ระหว่างการโอน
สิทธิและหน้าที่ตาม
กรมธรรม์ไปยังบริษัท
อินทรประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ • ตามสถานทีต่ งั้ สํานักงานสาขา ได้แก่
ประกันภัย จํากัด 2.1) อาคารสํานักงานและโกดังสินค้าเลขที่ 888/14 - 16
(สาขาลําดับที่ 11)
(มหาชน)
ทรัพย์สินที่เอาประกัน ประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สิ่ง
ติดตัง้ ตราตรึง และสต็อกสินค้า
•

สิ่งปลูกสร้า งอาคารเลขที่ 888/14 - 16 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุ ง
ต่อ เติม รัว้ ประตู ระบบสาธารณู ป โภคต่ า งๆ เช่ น ระบบปรับ
อากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบต่างๆ

•

ส่ว นตกแต่งปรับ ปรุ งต่อเติม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติด ตัง้
ตรึงตรา อุปกรณ์เครื่องใช้สาํ นักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิ วเตอร์ เครื่องมื อ เครื่องใช้ต่า งๆ เครื่องสาธิ ต เครื่องจัก ร
และอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก ชนิ ด รถโฟล์ค ลิ ฟ ท์ และรวมถึ ง
ทรัพย์สินทุกชนิ ด ที่เป็ นของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรืออยู่ภายใต้
การดูแลรักษาของผูเ้ อาประกันภัยในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์ และส
ต๊อกสินค้าทุกชนิด วัตถุดิบต่างๆ รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ชนิด

•

สิ น ค้า ทุก ชนิ ด วัต ถุดิ บ ต่ า งๆ รวมถึ งบรรจุภัณ ฑ์ทุก ชนิ ด และ
รวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็ นของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรืออยู่
ภายใต้การดูแลรักษาของผูเ้ อาประกันภัยในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์
***มี ข ้อ ยกเว้น สํา หรับ รายการสิ น ค้า อั น ตรายห้า มเก็ บ ตาม
เอกสารแนบกรมธรรม์

2.2) อาคาร 100ปี ชั้ น 1 คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สาขาลําดับที่ 10)
ทรัพย์สินที่เอาประกัน ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตัง้ ตราตรึง
และสต็อกสินค้า
2.3) คลังรับฝากสินค้าเลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถนนลําลูก กา ตําบลลํา
ลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทรัพย์สินทีเ่ อาประกัน ประกอบด้วยสต็อกสินค้า
2.4) คลังสินค้าเช่าเลขที่ 509 ซอยศูนย์วิจยั 4 (สาขาลําดับที่ 8)
ทรัพย์สินทีเ่ อาประกัน ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตัง้ ตราตรึง
และสต็อกสินค้า
จํากัดวงเงินความรับผิด : ภัยนํา้ ท่วม ไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อครัง้
และตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ขยายความคุม้ ครองถึงการโจรกรรม

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

•

(จร.3) วงเงิน: ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาที่
เอาประกันภัย (ไม่คมุ้ ครองสต๊อกสินค้าทุกชนิด)

•

(จร.2) วงเงิน: เต็มทุนประกัน
หน้า 3/5

ประเภทกรมธรรม์

บริษัทผู้
รับประกัน

ทรัพย์สินทีเ่ อาประกันภัย
•

ประกันภัยเครื่องไฟฟ้า วงเงิน : ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

•

ประกันภัยกระจก วงเงิน: ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย

•

ประกัน ภัยเครื่องจัก ร วงเงิน : ไม่ เกิ น 30 ล้านบาทต่อครัง้ และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

•

ประกันเงิน (ปง.2) วงเงิน: ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อครัง้ และตลอด
ระยะเวลาประกัน

•

คุม้ ครองความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ วงเงิน : 10 ล้านบาท
ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

•

ประกัน อุปกรณ์อิเล็ คทรอนิ ค ส์ วงเงิน: ไม่เกิ น 20 ล้านบาท ต่อ
อุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

•

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสาร วงเงิน: ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ทุนประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผู้เอา
ประกันภัย

ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวั ตนของ HARN ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าความนิยม ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และเครื่องหมายการค้า โดย
มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 15.99 ล้านบาท โดยมีการตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
งานของสินทรัพย์จาํ นวน 5-10 ปี
2. ค่าความนิยม มูลค่ารวม 334.67 ล้านบาท ไม่มีการตัดจําหน่ายและทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 36
การด้อยค่าของทรัพย์สิน
3. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าสุทธิ มูลค่ารวม 26.48 ล้านบาท โดยมีการตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์
จํานวน 7 ปี
4. เครื่ อ งหมายการค้า /บริก าร ได้พั ฒ นาตราสิ น ค้า เป็ น ของตัว เอง จํา นวน 7 ตราสิ น ค้า ได้แ ก่ HARN, VALTEC, Spark,
Guardian, BLUEICE, KOPPAR, YUKI โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ลําดับ

รูปเครือ่ งหมาย เจ้าของ
เลขทะเบียน
การค้า/บริการ กรรมสิทธิ์

สําหรับสินค้า/บริการ

201120438 สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตัง้ และให้บริการ อุปกรณ์
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย
ประกอบ อุปกรณ์ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม, จัดการ
ขาย ติดตัง้ และให้บริการ เครือ่ ง อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุ
สิน้ เปลือง สําหรับระบบการพิมพ์ดิจิทลั บนบรรจุภณ
ั ฑ์ หีบห่อ
สลาก รวมถึงการสร้างแบบชิน้ งานจากไฟล์ดิจิทลั

ระยะเวลา

1.

HARN

2. 1/

HARN

ค162287

สําหรับสินค้า วาล์วท่อนํา้ ทําด้วยโลหะ

18 ต.ค.2564
ถึง
17 ต.ค.2574

3. 1/

HARN

ค381341

สําหรับสินค้า
ชุดสายฉีดนํา้ ดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง

30 ต.ค. 2555
ถึง
29 ต.ค. 2565

4. 1/

HARN

ค62121

สําหรับสินค้า เครือ่ งดับเพลิง

20 มิ.ย. 2559
ถึง
19 มิ.ย. 2569

5. 1/

HARN

171127993 สําหรับสินค้า นํา้ มันหล่อลื่นเครือ่ งคอมเพรสเซอร์
171127974 สําหรับสินค้า
- อุปกรณ์แยกนํา้ มันที่เป็ นส่วนของคอมเพรสเซอร์
- อุปกรณ์ควบคุมแรงดันที่เป็ นส่วนของเครือ่ งคอมเพรสเซอร์
- อุปกรณ์หยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร์ เมื่อ
นํา้ มันหล่อลื่นตํ่ากว่ากําหนด
- อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนของเครือ่ งคอมเพรสเซอร์

6. 1/

HARN

171127981 สําหรับสินค้า
ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง
171127990 สําหรับสินค้า ฉนวนกันความร้อน

7. 1/

HARN

181101901 สําหรับสินค้า นํายาเคมีทาํ ความเย็น

28 มี.ค.2561
ถึง
27 มี.ค.2571

4 เมษายน 2559
ถึง
3 เมษายน 2569

4 เมษายน 2559
ถึง
3 เมษายน 2569
4 เมษายน 2559
ถึง
3 เมษายน 2569

หมายเหตุ : 1/ สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ HARN (ลําดับที่ 2 - 7) เป็ นสินค้าจ้างผลิตกับผูผ้ ลิตสินค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศ
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