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บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

1.2.5 ทรัพย์สินัท่�ใชั้ในัการประกอบัธิุรกิจ้
ที่รัพย์ส์ินที่่� HARN ใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิหลูักั ได้แกั่ อส์ังหาริมที่รัพย์เพือ� กัารลูงทีุ่น ที่่ด� นิ อาค้ารแลูะส์ิง� ปีลููกัส์ร้าง เค้รือ� งมือแลูะอุปีกัรณ์
เค้รื�องตักัแตั่งแลูะอุปีกัรณ์ส์ำานักังาน ยานพาหนะ ส์ินที่รัพย์เพื�อเชั่่าแลูะส์าธุิตั ส์ินที่รัพย์ระหว่างที่ำา แลูะส์่วนปีรับปีรุงอาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
โดยราค้าตัามบัญชั่่ ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ม่มูลูค้่าส์ุที่ธุิดังน่�
หน่วย: ลู้านบาที่

อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั

1.
2.
3.
4.

ม้ลค่าตืามบััญชัีสุทธิิ
วิันัท่� 31 ธิันัวิาคม 2564

ลักษัณะกรรมสิทธิิ

ภาระผ้กพันั

135.29
17.86
0.66
0.13

เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ

ไม่ม
ไม่ม
ไม่ม
ไม่ม

ที่่�ดิน
อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
ส์่วนปีรับปีรุงอาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์

รว็มู

153.94

ท่�ดินั อาคารและอุปกรณ์

หน่วย: ลู้านบาที่

ม้ลค่าตืามบััญชัีสุทธิิ
วิันัท่� 31 ธิันัวิาคม 2564

ลักษัณะกรรมสิทธิิ

ภาระผ้กพันั

37.36
33.54
4.40
26.14
8.55
25.17
0.62
-

เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ

ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่

1. ที่่�ดิน
2. อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
3. เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์
4. เค้รื�องตักัแตั่งแลูะอุปีกัรณ์ส์ำานักังาน
5. ยานพาหนะ
6. ส์ินที่รัพย์เพื�อเชั่่าแลูะส์าธุิตั
7. ส์ินที่รัพย์ระหว่างที่ำา
หักั ค้่าเผ่ื�อกัารด้อยค้่าของอุปีกัรณ์

รว็มู

135.78

สัญญาเชั่าทรัพย์สินัระยะยาวิ
HARN ที่ำาส์ัญญาเชั่่าพื�นที่่�อาค้ารแลูะอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า เพื�อใชั่้เปี็นที่่�ตัั�งส์ำานักังานใหญ่แลูะเพื�อเกั็บส์ินค้้า รวมถึ่งม่กัารให้เชั่่าอาค้ารแลูะ
อาค้ารค้ลูังส์ินค้้า โดยที่ำาส์ัญญาเชั่่ากัับบริษััที่ภายนอกั แลูะบุค้ค้ลูที่่�เกั่�ยวข้องกัันกัับ HARN โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�
ค้่สัญญา

สถานัท่�เชั่า
เลูขที่่�

ชั่ั�น

ถึนน / แขวง / เขตั / จิังหวัด

ระยะเวิลาการเชั่า
อายุส์ัญญาเชั่่า

วันเริ�มส์ัญญา

วันส์ิ�นส์ุดส์ัญญา

พ่�นัท
(ตืร.ม.)

3 ปีี 1/

1 ม.ค้. 2564

31 ธุ.ค้. 2566

6,594

อาคารสำานักงาน
1. ผู่้ให้เชั่่า: บจิ.เจินนพส์ิริ
ผู่้เชั่่า: HARN

559 1/

อาคารคลังสินค้าและชั�นเก็บเอกสาร
2. ผู่้ให้เชั่่า: บจิ.พระบริบาลู
ผู่้เชั่่า : HARN

509

ซอยศูนย์วิจิัย 4 แขวงบางกัะปีิ
เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ

36 เดือน

1 พ.ย. 2563

31 ตั.ค้. 2566

356.38

โกดังสินค้า
3. ผู่้ให้เชั่่า: บจิ.ภัที่รฤที่ธุิ� 1997
ผู่้เชั่่า: HARN

38/43

หมู่ 4 ถึ.ลูำาลููกักัา ตั.ลูำาลููกักัา
อ.ลูำาลููกักัา จิ.ปีทีุ่มธุาน่

60 เดือน

2 ม่.ค้. 2563

2 ม่.ค้. 2568

80

1 - 6 ถึ.พระราม 9 ซอย 13 แขวง
บางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง
กัรุงเที่พฯ

ห้มูายเห้ต์ุ : 1/ เมื�อวันที่่� 1 มกัราค้ม 2564 HARN ได้ที่ำาส์ัญญาเชั่่าอาค้ารส์ำานักังานแห่งใหม่ จิากับริษััที่ เจินนพส์ิริ จิำากััด แลูะเงื�อนไขตัามส์ัญญาระบุค้ำามั�นของผู่้ให้เชั่่าในกัารเชั่่าอาค้าร
ส์ำานักังานตั่ออ่กั 7 ปีี ภายหลูังหมดส์ัญญา

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)
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สัญญากรมธิรรม์ประกันัภัยทรัพย์สินั
HARN ได้ที่ำาปีระกัันภัยค้วามเส์่�ยงภัยปีระเภที่ All Risks จิำานวนที่ั�งส์ิ�น 2 กัรมธุรรม์ จิำานวนทีุ่นปีระกัันรวมที่ั�งส์ิ�น 367.87 ลู้านบาที่ แลูะ
ได้เลูือกับริษััที่ อาค้เนย์ปีระกัันภัย จิำากััด (มหาชั่น) เปี็นผู่้รับปีระกัันภัยที่ั�ง 2 กัรมธุรรม์ ดังม่รายลูะเอ่ยดตั่อไปีน่�
ประเภท
กรมธิรรม์
กรมูธิรรมู์ฉบับที่ี� 1
ปีระกัันค้วามเส์่�ยงภัย
ที่รัพย์ส์ิน (All Risk)
(อยู่ระหว่างกัาร
โอนส์ิที่ธุิแลูะหน้าที่่�
ตัามกัรมธุรรม์ไปียัง
บริษััที่ อินที่ร
ปีระกัันภัย จิำากััด
(มหาชั่น))

บัริษััท
ผ้้รับัประกันั
บริษััที่ อาค้เนย์
ปีระกัันภัย จิำากััด
(มหาชั่น)

ทรัพย์สินัท่�เอาประกันัภัย
• ส์ถึานที่่�ตัั�งที่รัพย์ส์ินเลูขที่่� 559 ซอยศูนย์วิจิัย4 แขวงบางกัะปีิ
เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ

ทุนัประกันั ระยะเวิลา
ผ้้เอา
(ล้านับัาท) ประกันัภัย ประกันัภัย
44.27

30 ตั.ค้. 2564
ถึ่ง
18 กั.ย. 2565

HARN

323.60

18 กั.ย. 2564
ถึ่ง
18 กั.ย. 2565

HARN

ที่รัพึย์สินที่ี�เอาประกัน ปีระกัอบด้วย
1.1) ห้มูว็ดสต์็อก ปีระกัอบไปีด้วย ส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด วัตัถึุดิบตั่างๆ รวม
ที่ัง� บรรจิุภณ
ั ฑ์์ที่กัุ ชั่นิด แลูะรวมถึ่งที่รัพย์ส์นิ ทีุ่กัชั่นิด ที่่เ� ปี็นของผู่เ้ อา
ปีระกัันภัย แลูะ/หรืออยูภ่ ายใตั้กัารดูแลูรักัษัาของผู่เ้ อาปีระกัันภัย
ในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์
1.2) ห้มูว็ดที่รัพึย์สนิ ปีระกัอบไปีด้วย ส์่วนปีรับปีรุงตั่อเตัิม เฟัอร์นเิ จิอร์
เค้รื�องตักัแตั่งตัิดตัั�งตัร่งตัรา อุปีกัรณ์เค้รื�องใชั่้ส์ำานักังาน ระบบ
ค้อมพิวเตัอร์ เค้รื�องมือ เค้รื�องใชั่้ตั่างๆ เค้รื�องส์าธุิตั เค้รื�องจิักัร
แลูะอุปีกัรณ์ที่่�เกั่�ยวข้องทีุ่กัชั่นิด วัตัถึุดิบตั่างๆ บรรจิุภัณฑ์์ รวมถึ่ง
ที่รัพย์ส์ินทีุ่กัชั่นิด ที่่�เปี็นของผู่้เอาปีระกัันภัย แลูะ/หรืออยู่ภายใตั้
กัารดูแลูรักัษัาของ HARN แลูะปีระกัันค้วามรับผ่ิดตั่อบุค้ค้ลูที่�ส์่ าม
จิำากััดวงเงินค้วามรับผ่ิด : ภัยนำ�าที่่วม ไม่เกัิน 70 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะ
ตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกััน
ข้ยายคว็ามูคุ้มูครอง
• กัารโจิรกัรรม
- (จิร.3) วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่
- (จิร.2) วงเงิน : เตั็มทีุ่นปีระกััน
• ปีระกัันภัยเค้รือ� งไฟัฟั้า วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รัง� แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันภัยกัระจิกั วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รัง� แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันภัยเค้รื�องจิักัร วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันเงิน (ปีง.2) วงเงิน : ไม่เกัิน 2 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย
• คุ้้มค้รองค้วามเส์่ยหายตั่อส์ังหาริมที่รัพย์ วงเงิน : ไม่เกัิน 10 ลู้านบาที่
ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกััยภัย
• คุ้้มค้รองอุปีกัรณ์อิเลู็ค้ที่รอนิค้ส์์ เค้รื�องค้อมพิวเตัอร์ แลูะอุปีกัรณ์
ปีระมวลูผ่ลู วงเงิน : ไม่เกัิน 20 ลู้านบาที่ตั่ออุบัตัิเหตัุแตั่ลูะค้รั�ง แลูะ
ตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ค้วามส์ูญเส์่ยหรือเส์่ยหายตั่อเอกัส์าร ได้แกั่ แบบแปีลูน เชั่็ค้ ตัั�วเงิน
วงเงิน : ไม่เกัิน 20 ลู้านบาที่ตั่ออุบัตัิเหตัุแตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย

กรมูธิรรมู์ฉบับที่ี� 2
กัรมธุรรม์ปีระกััน
ค้วามเส์่�ยงภัย
ที่รัพย์ส์ิน (All Risk)
(อยู่ระหว่างกัาร
โอนส์ิที่ธุิแลูะหน้าที่่�
ตัามกัรมธุรรม์ไปียัง
บริษััที่ อินที่ร
ปีระกัันภัย จิำากััด
(มหาชั่น))

บริษััที่ อาค้เนย์
ปีระกัันภัย จิำากััด
(มหาชั่น)

• ตัามส์ถึานที่่�ตัั�งส์ำานักังานส์าขา ได้แกั่
2.1) อาค้ารส์ำานักังานแลูะโกัดังส์ินค้้าเลูขที่่� 888/14 - 16
(ส์าขาลูำาดับที่่� 11)
ที่รัพึย์สนิ ที่ีเ� อาประกัน ปีระกัอบด้วย ส์�งิ ปีลููกัส์ร้าง เฟัอร์นเิ จิอร์ ส์�งิ ตัิดตััง�
ตัราตัร่ง แลูะส์ตั็อกัส์ินค้้า
• ส์ิง� ปีลููกัส์ร้างอาค้ารเลูขที่�่ 888/14 - 16 หมู่ 21 ตั.บางพลู่ใหญ่ อ.บางพลู่
จิ.ส์มุที่รปีรากัาร (ไม่รวมรากัฐาน) รวมส์่วนปีรับปีรุงตั่อเตัิม รั�วปีระตัู
ระบบส์าธุารณูปีโภค้ตั่างๆ เชั่่น ระบบปีรับอากัาศ ระบบปีระปีา ระบบ
ไฟัฟั้า แลูะระบบตั่างๆ
• ส์่วนตักัแตั่งปีรับปีรุงตั่อเตัิม เฟัอร์นิเจิอร์ เค้รื�องตักัแตั่งตัิดตัั�งตัร่งตัรา
อุปีกัรณ์เค้รื�องใชั่้ส์ำานักังาน ระบบค้อมพิวเตัอร์ เค้รื�องค้อมพิวเตัอร์
เค้รื�องมือ เค้รื�องใชั่้ตั่างๆ เค้รื�องส์าธุิตั เค้รื�องจิักัรแลูะอุปีกัรณ์ที่�่
เกั่ย� วข้องทีุ่กัชั่นิด รถึโฟัลู์ค้ลูิฟัที่์ แลูะรวมถึ่งที่รัพย์ส์นิ ทีุ่กัชั่นิด ที่่เ� ปี็นของ
ผ่้เู อาปีระกัันภัย แลูะ/หรืออย่ภู ายใตั้กัารดูแลูรักัษัาของผ่้เู อาปีระกัันภัย
ในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์ แลูะส์ตั๊อกัส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด วัตัถึุดิบตั่างๆ รวมถึ่ง
บรรจิุภัณฑ์์ทีุ่กัชั่นิด
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บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

ประเภท
กรมธิรรม์

บัริษััท
ผ้้รับัประกันั

ทรัพย์สินัท่�เอาประกันัภัย
• ส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด วัตัถึุดิบตั่างๆ รวมถึ่งบรรจิุภัณฑ์์ทีุ่กัชั่นิด แลูะรวมถึ่ง
ที่รัพย์ส์ินทีุ่กัชั่นิดที่่�เปี็นของผู่้เอาปีระกัันภัย แลูะ/หรืออยู่ภายใตั้กัาร
ดูแลูรักัษัาของผู่้เอาปีระกัันภัยในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์
***ม่ข้อยกัเว้นส์ำาหรับรายกัารส์ินค้้าอันตัรายห้ามเกั็บ ตัามเอกัส์าร
แนบกัรมธุรรม์
2.2) อาค้าร 100ปีี ชั่ั� น 1 ค้ณะวิ ศ วกัรรมศาส์ตัร์ จิุ ฬ าลูงกัรณ์
มหาวิที่ยาลูัย (ส์าขาลูำาดับที่่� 10)
ที่รัพึย์สนิ ที่ีเ� อาประกัน ปีระกัอบด้วยเฟัอร์นเิ จิอร์ ส์ิง� ตัิดตััง� ตัราตัร่ง แลูะ
ส์ตั็อกัส์ินค้้า
2.3) ค้ลูังรับฝ่ากัส์ินค้้าเลูขที่�่ 38/43 หมู่ 4 ถึนนลูำาลููกักัา ตัำาบลูลูำาลููกักัา
อำาเภอลูำาลููกักัา จิังหวัดปีทีุ่มธุาน
ที่รัพึย์สินที่ี�เอาประกัน ปีระกัอบด้วยส์ตั็อกัส์ินค้้า
2.4) ค้ลูังส์ินค้้าเชั่่าเลูขที่่� 509 ซอยศูนย์วิจิัย 4 (ส์าขาลูำาดับที่่� 8)
ที่รัพึย์สนิ ที่ีเ� อาประกัน ปีระกัอบด้วยเฟัอร์นเิ จิอร์ ส์ิง� ตัิดตััง� ตัราตัร่ง แลูะ
ส์ตั็อกัส์ินค้้า
จิำากััดวงเงินค้วามรับผ่ิด : ภัยนำ�าที่่วม ไม่เกัิน 70 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะ
ตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกััน
ข้ยายคว็ามูคุ้มูครองถื่งการโจำรกรรมู
• (จิร.3) วงเงิน: ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอดระยะเวลูาที่่�เอา
ปีระกัันภัย (ไม่คุ้้มค้รองส์ตั๊อกัส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด)
• (จิร.2) วงเงิน: เตั็มทีุ่นปีระกััน
• ปีระกัันภัยเค้รือ� งไฟัฟั้า วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รัง� แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันภัยกัระจิกั วงเงิน: ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันภัยเค้รื�องจิักัร วงเงิน: ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันเงิน (ปีง.2) วงเงิน: ไม่เกัิน 2 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาปีระกััน
• คุ้ม้ ค้รองค้วามเส์่ยหายตั่อส์ังหาริมที่รัพย์ วงเงิน : 10 ลู้านบาที่ตั่อค้รัง�
แลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันอุปีกัรณ์อเิ ลู็ค้ที่รอนิค้ส์์ วงเงิน : ไม่เกัิน 20 ลู้านบาที่ ตั่ออุบตัั เิ หตัุ
แตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ค้วามส์ูญเส์่ยหรือเส์่ยหายตั่อเอกัส์าร วงเงิน: ไม่เกัิน 10 ลู้านบาที่ ตั่อ
อุบัตัิเหตัุแตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

ทุนัประกันั ระยะเวิลา
ผ้้เอา
(ล้านับัาท) ประกันัภัย ประกันัภัย

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

4

ทรัพย์สินัไม่ม่ตืัวิตืนั
ส์ินที่รัพย์ที่่�ไม่ม่ตััวตันของ HARN ได้แกั่ โปีรแกัรมค้อมพิวเตัอร์
ค้่าค้วามนิยม ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า แลูะเค้รื�องหมายกัารค้้า โดยม่
รายลูะเอ่ยด ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ดังน่�
1. โปีรแกัรมค้อมพิวเตัอร์ ซ่�งม่มูลูค้่าส์ุที่ธุิตัามบัญชั่่ จิำานวน 15.99
ลู้านบาที่ โดยม่กัารตััดจิำาหน่ายด้วยวิธุ่เส์้นตัรงตัามอายุกัารใชั่้
งานของส์ินที่รัพย์จิำานวน 5-10 ปีี
2. ค้่าค้วามนิยม มูลูค้่ารวม 334.67 ลู้านบาที่ ไม่มกั่ ารตััดจิำาหน่าย
แลูะที่ดส์อบกัารด้อยค้่าตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่ฉื่บับที่่� 36 กัาร
ด้อยค้่าของที่รัพย์ส์ิน
เจ้้าของ
กรรมสิทธิิ

เลข
ทะเบั่ยนั

สำาหรับัสินัค้า/บัริการ

ระยะเวิลา

1.

HARN

201120438

ส์ำาหรับ จิัดกัารขาย ออกัแบบ ตัิดตััง� แลูะให้บริกัาร อุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิง ระบบ
ปีรับอากัาศ แลูะส์ุขาภิบาลู, จิัดกัารขาย ปีระกัอบ อุปีกัรณ์ระบบที่ำาค้วามเย็น
อุตัส์าหกัรรม จิัดกัารขาย ตัิดตััง� แลูะให้บริกัาร เค้รือ� งอุปีกัรณ์ อะไหลู่ วัส์ดุส์�ิน
เปีลูือง ส์ำาหรับระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูบนบรรจิุภัณฑ์์ ห่บห่อ ส์ลูากั รวมถึ่งกัาร
ส์ร้างแบบชั่ิ�นงานจิากัไฟัลู์ดิจิิที่ัลู

28 ม่.ค้.2561
ถึ่ง
27 ม่.ค้.2571

2.1/

HARN

ค้162287

ส์ำาหรับส์ินค้้า วาลู์วที่่อนำ�าที่ำาด้วยโลูหะ

18 ตั.ค้.2564
ถึ่ง
17 ตั.ค้.2574

3.1/

HARN

ค้381341

ส์ำาหรับส์ินค้้า
ชัุ่ดส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง ส์ายดับเพลูิง ข้อตั่อดับเพลูิง

30 ตั.ค้. 2555
ถึ่ง
29 ตั.ค้. 2565

4.1/

HARN

ค้62121

ส์ำาหรับส์ินค้้า เค้รื�องดับเพลูิง

20 มิ.ย. 2559
ถึ่ง
19 มิ.ย. 2569

5.1/

HARN

171127993
171127974

ส์ำาหรับส์ินค้้า นำ�ามันหลู่อลูื�นเค้รื�องค้อมเพรส์เซอร์
ส์ำาหรับส์ินค้้า
• อุปีกัรณ์แยกันำ�ามันที่่�เปี็นส์่วนของค้อมเพรส์เซอร์
• อุปีกัรณ์ค้วบคุ้มแรงดันที่่�เปี็นส์่วนของเค้รื�องค้อมเพรส์เซอร์
• อุปีกัรณ์หยุดกัารที่ำางานของค้อมเพรส์เซอร์ เมื�อนำ�ามันหลู่อลูื�น
ตัำ�ากัว่ากัำาหนด
• อุปีกัรณ์ปี้องกัันกัารส์ั�นส์ะเที่ือนของเค้รื�องค้อมเพรส์เซอร์

4 เม.ย. 2559
ถึ่ง
3 เม.ย. 2569

6.1/

HARN

171127981
171127990

ส์ำาหรับส์ินค้้า
ที่่อที่องแดง ข้อตั่อที่องแดง ลูวดเชั่ื�อมที่องแดง
ส์ำาหรับส์ินค้้า ฉื่นวนกัันค้วามร้อน

4 เม.ย. 2559
ถึ่ง
3 เม.ย. 2569

181101901

ส์ำาหรับส์ินค้้า นำายาเค้ม่ที่ำาค้วามเย็น

4 เม.ย. 2559
ถึ่ง
3 เม.ย. 2569

ลำาดับั

7.1/

ร้ปเคร่�องหมาย
การค้า/บัริการ

3. ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าส์ุที่ธุิ มูลูค้่ารวม 26.48 ลู้านบาที่ โดยม่
กัารตััดจิำาหน่ายด้วยวิธุเ่ ส์้นตัรงตัามอายุกัารใชั่้งานของส์ินที่รัพย์
จิำานวน 7 ปีี
4. เค้รื�องหมายกัารค้้า/บริกัาร ได้พัฒนาตัราส์ินค้้าเปี็นของตััวเอง
จิำานวน 7 ตัราส์ินค้้า ได้แกั่ HARN, VALTEC, Spark, GuardiaN,
BLUEICE, KOPPAR, YUKI โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�

HARN

ห้มูายเห้ต์ุ : 1/ ส์ินค้้าภายใตั้เค้รื�องหมายกัารค้้าของ HARN (ลูำาดับที่่� 2 - 7) เปี็นส์ินค้้าจิ้างผ่ลูิตักัับผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้าภายในปีระเที่ศหรือตั่างปีระเที่ศ

