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HARN-3M65-Listed Company Snapshot-TH

HARN : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ

Highlight ที่นาสนใจของบรษัท

บริษัทประกอบธุรกิจนําเข้า และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง

ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทําความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ให้บริการพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมทังให้คําปรึกษา

3M/2565 (ม.ค. - มี.ค. 2565)

โครงสรางรายไดตามประเภทธุรกิจ

บริษัทมี Backlog order หรือยอดสังซือจากลูกค้าค้างส่งมอบ ณ 31

มีนาคม 2565 จํานวน 403.87 ล้านบาท

ดับเพลิงและงานโครงการ

46.17%

ปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล

3.98%

ทําความเย็น

และออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชันด้าน

18.71%

การพิมพ์ดิจิทัล

วิศวกรรมครบวงจร

ไอโอที

28.14%
0.57%

อืนๆ

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 3M/2565
3M65

3M64

ขอมูลหลักทรัพย
2564

2563

รายได้

297.18

269.28

1,046.13

1,169.43

ค่าใช้จ่าย

275.73

240.84

953.78

1,047.62

16.09

22.57

72.27

97.98

หนีสิน
ส่วนผู้ถือหุ้น

1,743.30

1,728.48

1,685.72

1,658.20

408.06

387.05

367.19

339.83

1,334.61

1,340.91

1,317.97

1,317.77

งบกระแสเงนสด (ลบ.)
19.09

34.07

68.25

กิจกรรมลงทุน

-8.73

-1.83

-45.69

100.10

กิจกรรมจัดหาเงิน

-2.83

-2.80

-86.76

-105.25

184.44

บาท จากการทยอยส่งมอบงานจากยอดคําสังซือค้างส่งจากป 2564 และ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีแนวโน้ม

mai index
708.00
597.33

2.50

สถานการณ์ดีขึน ต้นทุนขายและบริการเพิมขึน 32.28 ล้านบาท คิดเปน
ต้นทุนสินค้า จากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าและค่าระวางทีเพิมสูงขึน

อย่างไรก็ตาม ฝายบริหารมีการบริหารจัดการความเสียงจากเงินตราต่าง
ประเทศอย่างเหมาะสม ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร เพิมขึน 1.42% และ 6.63% ตามลําดับ

2019 ได้จดทะเบียนจัดตังบริษัทย่อย โดยถือหุ้น 100% ทีประเทศ

486.67

เวียดนาม โดยดําเนินธุรกิจเริมแรกด้านระบบพิมพ์ดิจิทัล

0.03

0.04

0.12

0.17

26.61

31.99

30.44

30.59

อัตรากําไรสุทธิ (%)

5.43

8.35

6.90

8.37

D/E Ratio (เท่า)

0.31

0.29

0.28

0.26

ROE (%)

4.88

6.62

5.49

7.65

ROA (%)

4.88

6.62

5.52

7.72

แผนธุรกิจ
• สําหรับป 2565 บริษัทฯ ได้ปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโต

Solutions สําหรับอาคารอัจฉริยะ หรือ Smart Building

2021 เปด Showroom “Digital Centre of Excellence”

แนวทางการบรหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

ระบบดับเพลิง, โดยการประมวลผลฐานข้อมูลลูกค้าทีได้รับมาจากการ

กับสถานะความเสียงทีเปนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงติดตามความ

ศึกษาแผนการลงทุนในกิจการอืนทีเกียวข้องกับระบบงานวิศวกรรมและ
การจัดตังตัวแทนจํา หน่ายในประเทศเพือนบ้าน

• ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ โดยร่วมกับผู้ผลิตสินค้า

เคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนอย่างสมาเสมอ และหากอัตราแลกเปลียน
มีการเปลียนแปลงจนมีผลทําให้ต้นทุนสินค้าเพิมขึน บริษัทฯ จะปรับราคา
สินค้าไปตามสภาพตลาด โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย บริษัท ฯ มุง่ เน้นการนํา สินค้า

นวัตกรรมใหม่เพือตอบสนองความรวดเร็วและสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ตลอดจนการเลือกจํา หน่ายสินค้าทีเปนมิตรกับสิงแวดล้อม

ธุรกิจระบบทําความเย็น บริษัท ฯ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านความยังยืนด้วย

การพัฒนาโซลูชนประหยั
ั
ดพลังงานด้วยผลิตภัณฑ์ทีมีเทคโนโลยีขันสูงเพือ
ต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล บริษัท ฯ เริมลงทุนและขยายฐานการให้บริการ

โซลูชนด้
ั านการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) โดยมีความสนใจพิเศษในการ

พัฒนาการพิมพ์สามมิติด้านการแพทย์

ธุรกิจระบบไอโอทีโซลูชนส์
ั สําหรับงานอาคาร บริษัท ฯ มุง่ เน้นให้บริการ
โซลูชนส์
ั ด้านอาคารอัจฉริยะ หรือ Smart Building

SERVICE

mai

18.92

35.62

59.24

P/BV (เท่า)

1.04

4.29

3.67

Dividend yield (%)

4.27

1.37

1.18

31/03/65

31/12/64

31/12/63

Market Cap (ลบ.)

1,367.73

1,391.11

1,274.21

ราคา (บาท/หุ้น)

2.34

2.38

2.18

P/E (เท่า)

18.92

19.00

10.19

P/BV (เท่า)

1.04

1.08

0.98

Company Rating:

ผูถือหุนรายใหญ

ณ วันที่ 14/03/2565

นาย วิรัฐ สุขชัย (15.03%)
นาง สิริมา เอียมสกุลรัตน์ (14.41%)
NICE NOBLE LIMITED (12.54%)

เงิน โดยจะต้องผ่านการทดสอบการด้อยค่าเปนรายป แต่เนืองจากผู้บริหาร

อืน ๆ (41.16%)

ทีมงานขายและบริการเดิมของธุรกิจระบบทําความเย็นและระบบพิมพ์

ด้านต่าง ๆ อาทิ

HARN

P/E (เท่า)

นาย เจน ชาญณรงค์ (12.37%)

ในการให้บริการทีรวดเร็วนียังทํา ให้ลูกค้ามีความประทับใจและขยาย

กิจการไปด้วยกันในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจอันจะเพิมมูลค่าและความมังคัง

376.00
31-3-65

ณ วันที 31/03/65

การด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมทีได้มาจากการซือและรับโอน

ธุรกิจ (EBT) ถือเปนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานการรายงานทางการ

ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว และมุง่ เน้นในการทํา วิจัยและพัฒนา (R&D) ใน

5-1-65

เพือปองกันความเสียงเพือซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสอดคล้อง

ทีมีเทคโนโลยีทีลาสมัย รวดเร็ว ตรงต่อเวลาและคุ้มค่าซึงเปนเครืองมือใน

การสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอืนและความสามารถ

5-10-64

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน บริษัทฯ มีวงเงินซือขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้ากว่า 620 ลบ. และเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

EBT, การเพิมการเปนตัวแทนจํา หน่ายสินค้าให้มากขึนอย่างต่อเนือง,

7-7-64

CG Report:

ได้อย่างต่อเนืองอัน ได้แก่ การขยายกลุ่มลูกค้าเพิมเติมในอุตสาหกรรม

ปโตรเคมี, การขยายงานด้านออกแบบและติดตังรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์

1.00
1-4-64

2020 ได้จดทะเบียนจัดตังบริษัทย่อยร่วมกับกลุ่มไอยราฟนส์ โดยถือหุ้น

65% ทีประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจเพือพัฒนาระบบ IT Products and

อัตราสวนทางการเงนที่สําคัญ
อัตรากําไรขันต้น (%)

ราคาปด HARN
4.00

กับไตรมาสเดียวกันในป 2564 ทีมีรายได้รวมจํานวน 269.28 ล้าน

พัฒนาการที่สําคัญ

กิจกรรมดําเนินงาน

กําไรต่อหุ้น (บาท)

mai / SERVICE

ร้อยละ 17.88 อัตรากําไรขันต้นลดลงร้อยละ 5.38 ส่วนหนึงมาจาก

งบแสดงฐานะทางการเงน (ลบ.)
สินทรัพย์

สรุปผลการดําเนินงาน
รายได้รวมเพิมขึน 27.90 ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ 10.36 เมือเทียบ

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2.43%

ดิจิทัลยังคงปฏิบัติงานอยูแ
่ ละให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนือง อีกทังการเพิม

สายธุรกิจดังกล่าวยังเพิมโอกาสในการสร้างยอดขายในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน
แบบครบวงจร ทํา ให้บริษัท ฯ มีความมันใจว่าจะสามารถสร้างธุรกิจให้

เติบโตและมีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) อย่างเพียงพอทีจะไม่
เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม

รางวัลและความสําเร็จที่ผานมาของบรษัท
ในป 2562 สําเร็จโครงการ "3D Med' แบบจําลองอวัยวะ ด้วยเทคโนโลยี

การพิมพ์สามมิติขนสู
ั งทีได้รับทุนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เพือช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการ

รับรองต่ออายุเปนสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต รอบไตรมาส 2/2564 ประกาศเมือวันที 30 ก.ย. 2564

น.ส. นพพร ชาญณรงค์ (4.49%)

ชองทางการติดตอบรษัท
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

ข้อมูลการซือขายอืน ๆ :

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=HARN

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนเพือประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน บริษัทจดทะเบียนไม่ได้ให้คําแนะนําเกียวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิมเติมและควรขอรับคํา

ปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพทีเกียวข้อง ทังนี บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนําข้อมูลทีปรากฏนีไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจดทะเบียนสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลทีปรากฏในเอกสารฉบับนีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทังห้ามไม่ให้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลทีปรากฏในเอกสารฉบับนีไปทําซา

ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิมเติมเกียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศทีบริษัทได้เผยแพร่ผา่ นช่องทางของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่เผยแพรขอมูล 06/06/2565

https://lssmedia.setlink.set.or.th/2022/3M/HARN-3M65-ListedCompanySnapshot-TH.html
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