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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นเมื่อป 2530 โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท ชําระแลวเต็ม
จํานวน ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายยางนอก และยางในสําหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถที่ใชในอุตสาห
กรรม ไดแก รถเข็น รถยก รถลาก รถกอลฟ เปนตน บริษัทฯ มีความชํานาญในการผลิตยางนอกยางในดังกลาวมานานกวา 14 ป 
บริษัทฯ มีผูถือหุนใหญคือบริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร อินดัสทรี จํากัด (ตอไปเรียกโดยยอวา “HFR”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยในประเทศไตหวันเปนระยะเวลามากกวา 10 ป ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยางในยางนอกสําหรับรถจักรยาน รถจักรยาน
ยนต และรถที่ใชในอุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียงในประเทศไตหวัน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีและเครือ
ขายการตลาดจากบริษัทแมเพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา “DURO” และบริษัท Sumitomo Rubber 
ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนผูถือหุนอยูในบริษัทแม ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา “DUNLOP” โดย
ปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดภายในประเทศคอนขางสูง ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับของผูบริโภค นอกจากนี้ผลิต
ภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพมาตราฐานสากล ISO 9001 : 2000 
 
บริษัทฯ มีสัดสวนยอดจําหนายภายในประเทศและตางประเทศประมาณ 25:75 สําหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จําหนายสิน
คาใหกับผูประกอบการผลิต (OEM) รถจักรยานยี่หอช้ันนําไดแก LA BICYCLE และ Coppi BICYCLE เปนตน ภายใตเครื่อง
หมายการคา “DURO”และรถจักรยานยนตไดแก ฮอนดา ยามาฮา คาวาซากิ ภายใตเครื่องหมายการคา “DUNLOP” นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังทําการจําหนายสินคาสวนหนึ่งผานตลาดทดแทนดวย (Replacement Market) สําหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ 
จําหนายสินคาใหกับเครือขายการตลาดซึ่งจัดหาโดยบริษัทแม HFR และบริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) ซึ่งเปนบริษัทตัวแทนใน
กลุม ทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายสินคาไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ไดแก อเมริกา ยุโรป เอเชีย ญี่ปุน 
 
บริษัทฯ มียอดขาย 1,438 และ 772 ลานบาทในป 2545 และครึ่งปแรก 2546 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2544 คิดเปนรอยละ 24 และเพิ่มขึ้น
จากครึ่งปแรกของป 2545 8.73% โดยเปนผลมาจากบริษัทฯเริ่มหันมาเจาะตลาดในประเทศมากขึ้น เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง
จากการพึ่งพาการชะลอตัวของตลาดตางประเทศ ในขณะที่กําไรขั้นตนในป 2545 และครึ่งปแรกป 2546 กลับลดลงเล็กนอยจาก 
16.86% ในป 2544 เปน 15.65% ในป 2545 และ 14.06% สิ้นสุดไตรมาส 2 ป 2546 ทั้งนี้เปนผลมาจากราคาวัตถุดิบสวนใหญมีการ
ปรับตัวสูงขึ้น เชน ยางพารา ยางสังเคราะห และผงคารบอน ในขณะที่เพื่อเปนการรักษาระดับสวนแบงการตลาดใหอยูในระดับ
เทาเดิม บริษัทจึงยึดนโยบายคงราคาขายเทาเดิมไว จึงเปนเหตุใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง อยางไรก็ตามดวยการควบคุมคาใชจาย
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลง อยางตอเนื่อง เปนผลให กําไรสุทธิป 2545 เทากับ 76.58 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิในป 2544 ที่มีจํานวน 71.18 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7.58   สวนกําไรสุทธิของครึ่งปแรกป 
2546 อยูที่ 33 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 50 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอน อีกประการหนึ่งตามมติที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญที่ 
1/2546  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 มีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนเดิมจํานวน 250 ลานบาท จากผลการดําเนินงานของป 2545 
และกําไรสะสมในอดีตที่ยังไมไดจายเงินปนผลออกมา โดยหลังจากการจายเงินปนผลในครั้งนี้ จะมีผลทําใหมูลคาทางบัญชีตอ
หุนลดลงจาก 36.45 บาทตอหุนเปน 28.12  บาทตอหุน  
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นอกจากนั้นผลประกอบการลาสุดในไตรมาส 3 ป 2546 ปรากฎวา รายไดจากการขายคิดเปนจํานวน 341 ลานบาท ลดลง 4.16% 
เทียบกับไตรมาส 3 ป 2545 ขณะที่กําไรสุทธิในไตรมาสนี้ อยูที่ 20.5 ลานบาท ลดลงจาก 27 ลานบาทเมื่อเทียบกับชวงระยะเวลา
เดียวกันในป 2545 สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 10.5 ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาเงินบาทที่
แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร ในขณะที่หากจะเปรียบเทียบอัตรากําไรขั้นตน ปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 16 ในไตรมาส 3 ป 
2545 เปนรอยละ 20 ในไตรมาส 3 ป 2546 
 
สิ้นสุดไตรมาส 3 ป 2546 สินทรัพยรวมของบริษัทเทากับ 1,349 ลานบาทลดลงจํานวน 49 ลานบาทจากป 2545 โดยสวนที่ลดลง
สวนใหญมาจากการลดลงของยอดลูกหนี้การคาซึ่งลดลง 112 ลานบาทในจํานวนนี้เปนการลดลงของลูกหนี้ที่เกี่ยวของจํานวน 78 
ลานบาท สาเหตุเกิดจากบริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด สามารถจายคืนหนี้ใหแกบริษัทฯ จากที่เคยประสบปญหาการเงินใน
อดีต สวนเจาหนี้การคาเปนจํานวน 140 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2546ลดลงจาก 225 ลานบาทในป 2545 เปนผลใหหนี้สินรวมลด
ลงจาก 338 ลานบาทเหลือเพียง 235 ลานบาทสิ้นสุดไตรมาส 3 ป 2546 ถึงแมวาบริษัทจายเงินปนผลจํานวน 250 ลานบาท กําไร
สะสมเพิ่มขึ้นจาก 760 ลานบาทในป 2545 เปน 812 ลานบาท 
  
บริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนจํานวน 11.61 ลานหุน ประกอบดวยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 8.71 ลาน
หุน และเสนอขายโดยผูถือหุนเดิมจํานวน 2.90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 35.50 บาท โดยมี
ระยะเวลาการจองซื้อต้ังแต เวลา 9.00–16.00 น. ของวันที่ 3-4  ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการ
เสนอขายในครั้งนี้ไปลงทุนในโครงการขยายโรงงานผลิตยางนอกและยางในของทั้งยางรถจักรยาน ยางรถจักรยานยนต และยาง
รถอุตสาหกรรม เพื่อรองรับกับยอดการจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศที่เพิ่มขึ้น 
 
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย) 
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