บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลสาคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสีย่ งของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษา
ข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอได้ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบ
แสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชำชน
เพื่อซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วันที่ [] – []
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย : บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”หรื อ“HPT”)
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้
บนโต๊ ะอาหารและเป็ นเครื่ องใช้ ในครัว
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย : 120,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ : 23.08 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
สัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้น :
1) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่าย : [] หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท : [] หุ้น
เงื่อนไขในกำรจำหน่ ำย
 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best effort)
รำคำเสนอขำยต่ อประชำชน : [] บำท/หุ้น
มูลค่ ำกำรเสนอขำย : [] บำท
ตลำดรอง :
 SET
 mai
เกณฑ์ เข้ ำจดทะเบียน :
 Profit test
 Market capitalization test
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภำพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ ำ :
 ไม่มี
มี จานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขาย ..... หุ้น ราคาเสนอขาย ........... บาท/หน่วย
มูลค่ ำที่ตรำไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น มูลค่ ำตำมรำคำบัญชี (book value) : [] บาท/หุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [] ซึง่ เท่ากับ [] ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญปั จจุบนั ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ซึ่งเท่ากับ 400.00 ล้ านหุ้น หรื อเท่ากับ [] บาท/หุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [] ซึ่งเท่ากับ []
ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ากับ 520.00 ล้ านหุ้น
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในครั ง้ นี ้ พิจารณาจากอัต ราส่วนราคาต่อก าไรสุท ธิ ต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ [] บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ
[] เท่า ซึ่งคานวณจากผลประกอบการของบริ ษัทในรอบ [] เดือนที่ผ่านมา ตังแต่
้ วนั ที่ [] ถึง วันที่ [] ซึ่งมีกาไรสุทธิ
เท่ากับ [] ล้ านบาท เมื่อหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้เท่ากับ [] ล้ าน
หุ้น (Fully Diluted) จะได้ กาไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ [] บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็ น
อัตราส่วนลดร้ อยละ [] จากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ ของ [] เฉลีย่ ในช่วงเวลาระยะเวลา [] เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [] ถึง
วันที่ [] ซึง่ มีคา่ เท่ากับ [] เท่า ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิตอ่ หุ้นดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดย
ที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเฉลีย่ ของบริ ษัทที่จดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรื อมีความใกล้ เคียง
หน้ า 1.0 - 1
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กับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและตลาดหลักทรัพย์ mai ในช่วงระยะเวลา [] เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [] – [] มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
บริษัท

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ตลำดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิจ

[]
[]

[]
[]

[]
[]

รำคำเฉลี่ย
(บำท)/1

P/E เฉลี่ย(เท่ ำ)

[]
[]

[]
[]

/2

รำคำ
พำร์
(บำท)

[]
[]

ที่มำ: www.setsmart.com
หมำยเหตุ: /1 - เป็ นรำคำหุ้นถัวเฉลี่ยถ่ วงนำ้ หนัก คำนวณโดยใช้ มูลค่ ำกำรซือ้ ขำยหำรด้ วยปริ มำณกำรซือ้ ขำย
/2 - P/E คำนวณจำกข้ อมูลกำรซือ้ ขำยย้ อนหลังตัง้ แต่ วันที่ [] จนถึง วันที่ []

สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ ตดิ Silent Period : จานวน [] หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ [] ของจานวนหุ้น
ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน :

1. ใช้ เป็ นเงินลงทุนในการปรับปรุ งสายการผลิตที่มีอยู่

จำนวนเงิน
ทัง้ หมดที่ใช้ ใน
กำรลงทุน
ประมาณ [] บาท

เดิมให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

ประมาณ [] บาท

วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน

จำนวนเงินลงทุนที่ใช้
จำกกำรระดมทุน

ระยะเวลำที่ใช้ เงิน
โดยประมำณ

ประมาณ [] บาท

[]

ประมาณ [] บาท

[]

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “HPT”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1.00
ล้ านบาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) โดยปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนจานวน 130,000,000 บาท แบ่งเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ
100,000,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และส่วนทุนจดทะเบียนที่รอการเสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ ไปเท่ากับ 30,000,000 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญจานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
บริ ษัทดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้ บน
โต๊ ะอาหารและเป็ นเครื่ องใช้ ในครัว โดยจะเน้ นสีของผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาเป็ นสีขาวซึง่ เหมาะสาหรับการใช้ งานในโรงแรม
และร้ านอาหาร ซึ่งการผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่าจะมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากการผลิตเซรามิค ประเภท
อื่นๆในประเทศไทยที่มีอยู่ในปั จจุบนั บริ ษัทมีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าทังต่
้ างประเทศและในประเทศ โดยที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ ม่งุ เน้ นลูกค้ าต่างประเทศเป็ นสาคัญอีกทังยั
้ งได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าต่างประเทศเป็ นอย่างดีและกลายเป็ นที่ร้ ู จัก
แพร่หลายสาหรับลูกค้ ากลุม่ ต่างประเทศดังกล่าว ปั จจุบนั บริ ษัทส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายยังประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศในกลุม่
ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย และตะวันออกกลาง

หน้ า 1.0 - 2
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ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยูภ่ ายใต้ ผ้ มู ีอานาจควบคุมเดียวกัน) มีรายละเอียด ดังนี ้
ก่ อนเสนอขำยหุ้น IPO
หลังเสนอขำยหุ้น IPO
(มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท) (มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท)
รำยชื่อ
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเชำว์ กติ ติโสภณ
367,680,000
91.920
367,680,000
70.708
/1
1.1 นายนิรันดร์
เชาว์กิตติโสภณ
173,960,000
43.490
173,960,000
33.454
/1
1.2 นางวรรณี
เชาว์กิตติโสภณ
173,560,000
43.390
173,560,000
33.377
1.3 นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
20,080,000
5.020
20,080,000
3.862
/1
1.4 นางสาวจินดา เชาว์กิตติโสภณ
80,000
0.020
80,000
0.015
2. กลุ่มครอบครัวรวยถำวรกิจ
32,320,000
8.080
32,320,000
6.215
2.1 นางทองใบ
รวยถาวรกิจ
20,080,000
5.020
20,080,000
3.862
2.2 นางวรนุช
บูรณจินดารัตน์
12,080,000
3.020
12,080,000
2.323
2.3 นางสม
รวยถาวรกิจ
80,000
0.020
80,000
0.015
2.4 นายมานิตย์
รวยถาวรกิจ
80,000
0.020
80,000
0.015
จำนวนหุ้นรวม
400,000,000
100.000
400,000,000
76.923
3. เสนอขำยประชำชนทั่วไป
120,000,000
23.077
จำนวนหุ้นรวมทัง้ สิน้
400,000,000
100.000
520,000,000
100.000
คณะกรรมกำรบริษัท :
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ ง
/1
1. นายเทพกุล
พูลลาภ
ประธานกรรมการบริ ษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายนิรันดร์
เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการบริษัท
3. นางวรรณี
เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการบริษัท
/1
4. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการบริษัท
/1
5. นางวรนุช
บูรณจินดารัตน์
กรรมการบริษัท
/1
6. นางธีลาพร
คงฉิม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/1
7. ดร.สมนึก
ศิริสนุ ทร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมำยเหตุ : /1 -ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 มีมติแต่ งตัง้ กรรมกำรบริ ษัทเพิ่ม 2 ท่ ำน ได้ แก่
นำงสำวนิจวรรณ เชำว์ กิตติโ สภณและนำงวรนุ ช บูรณจินดำรั ตน์ ในฐำนะกรรมกำรบริ ษัท และมีมติแต่ งตัง้ นำยเทพกุ ล
พูลลำภ, นำงธีลำพร คงฉิมและดร.สมนึก ศิริสุนทร ในฐำนะกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 มีมติแต่ งตัง้ กรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ ำน ให้ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
ตรวจสอบ

โดยมีวนิดา ศรี กนั ใจ เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท : นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ นางสาวนิจวรรณ
เชาว์กิตติโสภณ หรื อนางวรนุช บูรณจินดารัตน์ สองในสีค่ นนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันรวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท

หน้ า 1.0 - 3
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นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล :
บริ ษัทกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินสารอง
ต่างๆทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของ
บริ ษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ซึ่ง
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอยูใ่ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ทังนี
้ ้มติคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
สัดส่ วนรำยได้ :
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทสามารถแบ่งจาแนกได้ 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. โครงสร้ างรายได้ แยกตามลักษณะการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ า
ปี 2555
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการผลิ ตตามคาสัง่ ผลิ ต
รวมรำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ

55.29
60.80
116.10

ปี 2556
ล้ ำนบำท ร้ อยละ

47.63
52.37
100.00

64.42
70.03
134.45

47.91
52.09
100.00

ปี 2557
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
69.64
61.41
131.04

53.14
46.86
100.00

2. โครงสร้ างรายได้ แยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
ปี 2555
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
1) รำยได้ จำกกำรจัดจำหน่ ำยผ่ ำน
ผู้แทนจำหน่ ำย
1.1 ต่างประเทศ
1.2 ในประเทศ
2) รำยได้ จำกกำรจัดจำหน่ ำยไป
ยังลูกค้ ำโดยตรง
2.1 ต่างประเทศ
2.2 ในประเทศ
รวมรำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ

ปี 2556
ล้ ำนบำท ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

37.44
0.00

32.25
0.00

39.60
0.00

29.46
0.00

48.86
0.00

37.29
0.00

75.14
3.51
116.10

64.73
3.02
100.00

93.92
0.93
134.45

69.85
0.69
100.00

81.12
1.06
131.04

61.90
0.81
100.00

3. โครงสร้ างรายได้ แยกตามพื ้นที่การจัดจาหน่าย

1) รำยได้ จำกกำรขำยต่ ำงประเทศ
1.1 ทวีปอเมริ กา
1.2 ทวีปยุโรป
1.3 ทวีปออสเตรเลี ย
1.4 ทวีปเอเชีย

ปี 2555
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
112.59
96.98
64.82
55.84
37.11
31.97
10.00
8.61
0.65
0.56

หน้ า 1.0 - 4

ปี 2556
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
133.52
99.31
77.55
57.68
39.65
29.49
16.32
12.14
0.00
0.00

ปี 2557
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
129.98
99.19
63.49
48.45
47.90
36.56
17.49
13.35
0.24
0.18

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

1.5 ทวีปอเมริ กาใต้
2) รำยได้ จำกกำรขำยในประเทศ
รวมรำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ

0.00
3.51
116.10

0.00
3.02
100.00

0.00
0.93
134.45

0.00
0.69
100.00

0.86
1.06
131.04

0.66
0.81
100.00

สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง :
(1) ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่รายเดียวในทวีปอเมริ กา
1.2 ความเสีย่ งจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
1.3 ความเสีย่ งจากความเสียหายในตัวสินค้ าอันเนื่องมาจากการขนส่ง
1.4 ความเสีย่ งจากการอยูร่ ะหว่างดาเนินการเกี่ยวกับตราสินค้ า
1.5 ความเสีย่ งจากการทีค่ วามคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทยังไม่ครอบคลุมสินทรัพย์ทกุ รายการ
1.6 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้แทนจาหน่ายในต่างประเทศจานวนน้ อยราย
(2) ความเสีย่ งเกี่ยวกับการผลิต
2.1 ความเสีย่ งจากการเพิ่มขึ ้นของราคาเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิต
(3) ความเสีย่ งด้ านการบริ หาร การจัดการ
3.1 ความเสีย่ งจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงาน
(4) ความเสีย่ งด้ านการเงิน
4.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
(5) ความเสีย่ งเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
5.1 ความเสีย่ งจากการที่บริษัทอยูร่ ะหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ย้ อนหลัง 3 ปี :
รำยละเอียด
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
รวมสินทรัพย์
ล้ านบาท
188.36
186.32
183.01
รวมหนี ้สิน
ล้ านบาท
91.03
73.75
72.69
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้ านบาท
97.33
112.57
110.32
รวมรายได้ จากการขาย
ล้ านบาท
118.42
134.45
131.04
รวมต้ นทุนขาย
ล้ านบาท
89.81
98.90
96.94
กาไรขันต้
้ น
ล้ านบาท
28.61
35.55
34.11
กาไรขาดทุนสุทธิ
ล้ านบาท
13.77
15.23
13.75
/1
กาไรต่อหุ้น (EPS)
บาท/หุ้น
0.03
0.04
0.03
/1
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
บาท/หุ้น
0.25
0.25
0.25
/1
จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ ว
ล้ านหุ้น
400.00
400.00
400.00
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ล้ านบาท
18.54
24.74
28.64
กระแสเงินสดจากการลงทุน
ล้ านบาท
-9.26
-7.07
-17.46
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ล้ านบาท
-8.80
-9.05
-19.71
0.48
8.61
-8.54
กระแสเงินสดสุทธิ
ล้ านบาท
0.94
0.66
0.66
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
7.55
8.13
7.45
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
%
14.97
14.52
12.34
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
%
หมายเหตุ :

/1

- ปรับเป็ นมูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
หน้ า 1.0 - 5
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คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน :
ผลกำรดำเนินงำน
รายได้ หลักของบริ ษัท คือ รายได้ ที่เกิดจากการผลิตและจาหน่ายเครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China)
ในขณะที่รายได้ อื่น ๆ ของบริ ษัท ได้ แก่ รายได้ จากดอกเบี ้ยรับ - เงินฝากธนาคาร กาไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ย น รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)ภาษี เงินได้ และรายได้ ที่เกิดขึ ้นเฉพาะปี อาทิเช่น เงินรับคืนต่างๆ และกาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายทรัพย์สิน โดยใน
ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ หลักจากการจาหน่ายสินค้ าต่อรายได้ รวมเท่ากับ ร้ อยละ 98.65 ร้ อยละ
99.85 และร้ อยละ 98.71 ตามลาดับ
บริ ษัทมีรายได้ รวม ในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 120.04 ล้ านบาท 134.66 ล้ านบาท และ 132.75 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้ อยละ 5.20 โดยรายได้ รวมใน
ปี 2556 เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญถึง 14.62 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 12.17 จากปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทมี
การพัฒนาสินค้ ารู ปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ ้น จึงส่งผลให้ ปริ มาณการสัง่ ซื ้อสินค้ าเพิ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริ ษัทมี
รายได้ รวมลดลงเล็กน้ อยจากปี 2556 ซึ่งเกิดจากการที่ลกู ค้ ารายหนึ่งของบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าลดลง เพราะอยู่ในระหว่างการ
บริ หารสภาพคล่องในช่วงปลายปี 2557
บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ น ในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 28.61 ล้ านบาท 35.55 ล้ านบาท และ 34.11 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการขายสุทธิเท่ากับ ร้ อยละ 24.16 ร้ อยละ 26.44 และร้ อยละ 26.03 ตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นปรับตัว สูงขึ ้นในปี 2556 และ 2557 เมื่อเทียบกับปี 2555 เกิดจากการที่
บริ ษัทมีสดั ส่วนของต้ นทุนขายลดลง โดยเฉพาะค่าขนส่งขาเข้ า เพราะบริ ษัทมีการเจรจากับผู้จดั หาวัตถุดิบหรื อ วัสดุและอุปกรณ์
สิ ้นเปลืองต่างๆให้ เป็ นผู้จดั ส่งสินค้ าให้ บริ ษัท ทาให้ บริ ษัทว่าจ้ างผู้ขนส่งจากภายนอก (Outsource) ลดลงซึ่งโดยปกติการว่าจ้ าง
ขนส่งจากบุคคลภายนอกจะมีต้นทุนที่สงู กว่า นอกจากนี ้บริ ษัทมีการบันทึกตัดค่าใช้ จ่ายวัสดุโรงงานจาพวกโมลและสายพานลดลง
เป็ นต้ น เนื่องจากบริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ ดีขึ ้นจากเดิม จึงส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ ้น
เมื่อพิจารณากาไรสุทธิของบริ ษัท พบว่า ในปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 13.77 ล้ านบาท 15.23
ล้ านบาท และ 13.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 11.47 ร้ อยละ 11.31 และร้ อยละ 10.36 ตามลาดับ ซึ่ง
โดยภาพรวมกาไรสุทธิของบริ ษัทอยู่ในระดับที่ไม่ต่างจากเดิม แต่ในปี 2557 อัตรากาไรสุทธิของบริ ษัทลดลงจากปี 2556 ร้ อยละ
0.95 ซึ่งถึงแม้ ว่าต้ นทุนขายและต้ นทุนทางการเงินจะปรับตัวลดลงในปี 2557 แต่บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมตัวเพื่อเข้ าเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มเข้ ามาจากเดิม ทาให้ โดยรวมบริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิลดลง
ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ 188.36 ล้ านบาท 186.32 ล้ านบาท
และ 183.01 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยแม้ วา่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีการลงทุนก่อสร้ างอาคาร
โรงงานเพื่อรองรับการลงทุนติดตังเตาเผาเคลื
้
อบเตาใหม่สาหรับการเผาซ่อม (เตา S-8) รวมทังเครื
้ ่ องจักร และอุปกรณ์สว่ นควบอื่น
ๆ นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ลงทุนปรับปรุ งผังโรงงานใหม่ เพื่อให้ สายการผลิตของบริ ษัทมีความต่อเนื่องและสมบูรณ์มากขึ ้น แต่
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงในอัตรามากกว่าทาให้ สินทรัพย์ของบริ ษัทลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
หนี ้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม เท่ากับ 91.03 ล้ านบาท 73.75 ล้ านบาท และ 72.69
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาว ที่ลดลงเนื่องจากมาจากการผ่อนชาระคืน
เงินต้ นตามงวดให้ กบั สถาบันการเงินตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมีมลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 97.33 ล้ านบาท 112.57 ล้ านบาท
และ 110.32 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้ ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 100.00 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ผู้ถือ
หุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 100.00 ล้ านบาท เป็ น 130.00 ล้ านบาท ในส่วนของกาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้
จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ -2.67 ล้ านบาท 12.57 ล้ านบาท และ 8.92 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้ อยละ -1.42 ร้ อยละ 6.75 และร้ อยละ 4.88 ตามลาดับ โดยบริ ษัทมีมลู ค่ากาไร
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สะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ลดลงในปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 16.00 ล้ านบาท และมีการจัดสรรเป็ นเงิน
สารองตามกฎหมายจานวน 1.40 ล้ านบาท
สภำพคล่ องทำงกำรเงิน
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 0.74 เท่า 0.91 เท่า และ 0.58 เท่า
ตามลาดับ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากบริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนสูง ขึ ้น
ในขณะที่สนิ ทรัพย์หมุนเวียนกลับลดลง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงในปี 2557 มีสาเหตุมาจากจานวนเงินสดที่ลดลง เนื่องจาก
บริ ษัทมีการใช้ เงินสดเพื่อ ชาระค่าซือ้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ สาหรับการผลิต รวมทังช
้ าระคืนเงิ นกู้ยืมระยะยาวที่ครบกาหนด
ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากบริ ษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล จานวน 16.00 ล้ านบาท ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2558 ทาให้ บริ ษัทมีการตังค่
้ าเงินปั นผลค้ างจ่ายด้ วยจานวนดังกล่าว
นอกจากนี ้หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว พบว่าบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31
ธันวาคม ปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 0.16 เท่า 0.31 เท่า และ 0.12 เท่า ตามลาดับ โดยหากพิจารณาข้ อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 จะพบว่า บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทมีการ
ตังค่
้ าเงินปั นผลค้ างจ่าย ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น
นักลงทุนสัมพันธ์ : นางวนิดา ศรี กนั ใจ โทรศัพท์: (66) 5485 8996
email address : www.homepottery.com
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