บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2.2
กำรประกอบธุรกิจ

1.

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “HPT”) ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้ บนโต๊ ะอาหารและเป็ นเครื่ องใช้ ในครัว อาทิ จาน ชาม ชุดน ้าชา
ชุดกาแฟ และ แก้ ว เป็ นต้ น สาหรับการใช้ งานในโรงแรมหรื อร้ านอาหาร โดยจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทงในและต่
ั้
างประเทศ มี
ทุนจดทะเบียนจานวน 130,000,000 บาท แบ่งเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 100,000,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และส่วนทุนจดทะเบียนที่รอการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
เท่ากับ 30,000,000 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญจานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
บริ ษัทจดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ านบาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) โดยมี
วัตถุประสงค์การก่อตังเริ
้ ่ มแรกเพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องเคลือบดินเผาประเภทวิเทรี ยสไชน่า (Vitreous
China) สาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหาร (Tableware) และเป็ นเครื่ องใช้ ในครัว ซึง่ ภายหลังบริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนประเภทการผลิตไป
เป็ นเครื่ อ งเคลือบดิ น เผาประเภทไฟน์ ไชน่า เนื่ อ งจากมี คุณ ภาพสูง กว่า และยัง เป็ นที่ นิ ย มและยอมรั บของลูก ค้ า ธุ ร กิ จ
ดาเนินการภายใต้ การบริ หารงานโดยคุณนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณและคุณวรรณี เชาว์กิตติโสภณ ซึง่ ทังสองท่
้
านได้ สร้ างความ
เจริ ญเติบโตและความก้ าวหน้ าให้ แก่ธุรกิจเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณ
ุ นิรันดร์ ฯและคุณวรรณีฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารบริ ษัท
คุณนิรันดร์ ฯ ถือเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องเคลือบดินเผา
เนื่องจากเป็ นธุรกิจของครอบครัวเชาว์กิตติโสภณที่ได้ มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทังคุ
้ ณนิรันดร์ ฯยังได้ มีโอกาส
ไปศึกษางานในโรงงานผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาที่ตา่ งประเทศ ทาให้ ได้ รับความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซรามิค ความรู้
ด้ านวิธีการบริ หารโรงงานผลิตเครื่ องเคลือบดินเผา อีกทังยั
้ งได้ ศกึ ษาข้ อผิดพลาดต่างๆจากโรงงานอื่นๆ ซึ่งทาให้ คณ
ุ นิรันดร์ ฯ
สามารถเรี ยนรู้และนามาปรับใช้ กบั โรงงานของตนเองได้ ในขณะที่คณ
ุ วรรณีฯ ภรรยาของคุณนิรันดร์ ฯ มีความเชี่ยวชาญด้ าน
การขายและการตลาดซึ่งช่วยให้ บริ ษัทสามารถจาหน่ายสินค้ าที่มีคุณภาพไปยังช่องทางการจัดจาหน่ายต่างๆได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากบริ ษัทมีการบริ หารงานโดยผู้บ ริ หารที่มีค วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ใ น
อุตสาหกรรมดังกล่าว บริ ษัทยังมีศกั ยภาพในด้ านอื่นๆอีก อาทิ การที่โรงงานผลิตอยู่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบสาคัญ การเน้ นลูกค้ า
ในกลุม่ โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ซึ่งจัดว่าเป็ นกลุ่มลูกค้ าแบบเฉพาะเจาะจง (Niche market) ซึ่งทางบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่า
เป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงและมีอตั รากาไรที่ดีกว่ากลุม่ ลูกค้ าประเภทอื่น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ด้ วยคุณภาพและ
ความสวยงามของสินค้ า ทาให้ สินค้ าของบริ ษัทได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดีโดยเฉพาะลูกค้ าต่างประเทศ ทังนี
้ ท้ ี่
ผ่านมาธุรกิจของบริ ษัทได้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทังผู
้ ้ บริ หารได้ มีเป้าหมายในการที่จะทาให้ ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable growth)
1.1

เป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ

บริ ษัทมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจระยะยาว คือ เป็ นผู้นาในการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร
ประเภทไฟน์ไชน่าโดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ าโรงแรมร้ านอาหารระดับ3-4ดาว
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพสินค้ า ดังนี ้
วิสยั ทัศน์

“พัฒนาคุณภาพสินค้ า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

พันธกิจ

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ต้องการของลูกค้ า ตามเวลาที่กาหนด
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
3. รับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสภาพแวดล้ อม

นโยบายคุณภาพสินค้ า
1.2

“ออกแบบดี มีมาตรฐาน งานเรี ยบง่าย ได้ ของไว ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ”

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
นับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัท ในปี 2544 เป็ นต้ นมา บริ ษัทมีความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ปี
ปี 2544

ปี 2545

ปี 2547

ปี 2549

ปี 2551

เหตุกำรณ์ ท่ สี ำคัญ
 วันที่ 28 มีนาคม 2544 ก่อตัง้ บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 1,000,000 บาท
(หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท เรี ยกชาระ
เต็มมูลค่า และได้ จัดตังส
้ านักงานของบริ ษัทซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 66 ถนนมนตรี ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2545 มีการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนครัง้ แรก โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท
ถ้ วน) เป็ น 15,000,000 บาท (สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท เรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนสร้ างอาคารโรงงานและซื ้อเครื่ องจักร
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2545 บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) ภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรม สาหรับการผลิตเครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร เครื่ องใช้ ในครัว ของ
ชาร่วย เครื่ องประดับ ประเภทสโตนแวร์ และปอร์ ซเลน (ประเภท 2.4 กิจการผลิตเครื่ องดินเผา)
 วันที่ 12 เมษายน 2547 ได้ มีการจดเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ ที่สอง โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,000,000 บาท (สิบ
ห้ าล้ านบาทถ้ วน) เป็ น 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 37,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท เรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในเครื่ องจักร ขยาย
อาคารโรงงาน และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 บริ ษัทได้ ผา่ นการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000
จากบริ ษัท วิท แอสเซสเม้ นท์ จากัด (WIT ASSESSMENT Co.,Ltd.) สาหรั บการเป็ นผู้ผลิตเครื่ อง
เคลือบดินเผาสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหาร (หมดอายุวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2552)
 วันที่ 6 มีนาคม 2551 บริ ษัทได้ รับพิจารณาให้ จด
ั ระดับเป็ นผู้สง่ ออกที่ดี โดยสานักงานสรรพากรพื ้นที่
ลาปาง ภายใต้ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หน้ า 1 - 2
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วันที่ 9 กันยายน 2551 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ ที่สาม โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิม 37,000,000 บาท (สามสิบ
เจ็ ด ล้ า นบาทถ้ ว น) เป็ น 100,000,000 บาท (หนึ่ ง ร้ อยล้ า นบาทถ้ วน) แบ่ง เป็ นหุ้น สามัญ จ านวน
100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท เรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในที่ดินและ
เครื่ องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ ้นเพื่อขยายกาลังการผลิตตามความต้ องการผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เพิ่ม
มากขึ ้น อีกทังยั
้ งใช้ เงินทุนบางส่วนเพื่อเป็ นเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) ภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรม สาหรับการผลิตเครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร เครื่ องใช้ ในครัว ของ
ชาร่วย เครื่ องประดับ ประเภทสโตนแวร์ และปอร์ ซเลน (ประเภท 2.4 กิจการผลิตเครื่ องดินเผา)
 บริ ษัทได้ รับรางวัล “2010 Outstanding Supplier Award” จากลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัท
 วัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2556 บริ ษั ท ได้ รั บ ตราสัญ ลัก ษณ์ รั บ ประกัน คุณ ภาพสิ น ค้ า คุณ ภาพไทยแลนด์
(Thailand Trust Mark: TTM) ที่ออกให้ โดยกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
เป็ นการรับรองคุณภาพของสินค้ าซึ่งได้ รับการเลือกสรรว่าเป็ นสินค้ าชันเยี
้ ่ยม เพราะสินค้ าที่ได้ รับการ
ติดสัญลักษณ์นี ้จะต้ องมีมาตรฐานการผลิตที่นา่ เชื่อถือและได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงที่ ตงส
ั ้ านักงานใหญ่เป็ น เลขที่ 119 ถนนลาปาง-ตาก
ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง 52170 ซึง่ เป็ นที่ตงเดี
ั ้ ยวกันกับโรงงาน เพื่อความสะดวก
และคล่องตัวในการติดต่อประสานงานระหว่างสานักงานและโรงงาน
 วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2557 มีมติอนุมต
ั ิเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
- อนุมตั ิการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดและเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด
(มหาชน)”
- อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ จากหุ้นละ 1,000 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้
บริ ษัทมีจานวนหุ้นสามัญเป็ น 400,000,000 หุ้น
- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็ น 130,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ทาให้ บริ ษัทมีทนุ จด
ทะเบียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 130,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชน(Initial Public Offering : IPO)
 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชน
จากัด และเปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน)
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บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

1.3

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริษัท
แผนภาพแสดงโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท เป็ นดังต่อไปนี ้
กลุ่มครอบครัว
เชำว์ กิตติโสภณ

กลุ่มครอบครัว
รวยถำวรกิจ

91.92%

8.08%

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ : รำยละเอียดผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในส่ วนที่ 2 ข้ อ 9.2 เรื่ องผู้ถือหุ้น
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