บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

5.
5.1

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ตำรำงแสดงทรัพย์ สินของบริษัทที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวำคม 2557
หน่ วย:ล้ ำนบำท

ประเภท
ทรัพย์ สิน
1. ที่ดิน

ลักษณะทรัพย์ สิน

ที่ดิน 22 แปลง โฉนดเลขที่ 4737, 4991-4993, 50515054, 5058, 5110-5119, 6792, 7059, 7417 เนื ้อที่
รวม 30 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ซึง่ เป็ นที่ตงอาคารโรงงาน
ั้
ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
2. อาคารและสิ่ ง อาคารโรงงาน ตัง้ อยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ตาบลสบ
ปลูกสร้ าง
ปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดิน
ตามข้ อ 1
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

4. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
5. ยานพาหนะ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

เป็ นเจ้ าของ

เป็ นเจ้ าของ

เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ ำสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 57
ใช้ เ ป็ นส่วนหนึ่ง ของหลัก ประกันวงเงิ น สิน เชื่ อ กับ
6.82
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงินสินเชื่อที่มี
ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวรวมประมาณ 194.80
ล้ านบาท โดยทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทมี
วงเงิ น จดจ านองเป็ นหลัก ประกัน ประมาณ 46.6
14.80
ล้ านบาท
ภำระผูกพัน

กำรใช้ ประโยชน์
ในทรัพย์ สนิ
ที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่
ที่ตงของอาคารโรงงาน
ั้

เพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการ
ผลิต

บางส่ว นใช้ เป็ นส่ว นหนึ่ ง ของหลัก ประกัน วงเงิ น
สินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน แห่งหนึ่ง ในวงเงิน
สินเชื่อที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวรวมประมาณ
194.80 ล้ านบาท โดยทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของ
บริ ษัทมีวงเงินจดจานองเป็ นหลักประกันประมาณ
79.04 ล้ านบาท
- ไม่มี -

92.30

- เพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการ
ผลิต

0.54

- เพื่อใช้ ในสานักงาน

- ไม่มี -

3.21

- เพื่อใช้ ในงานติดต่อและ
ขนส่งสินค้ าตัวอย่าง

ทรัพย์สนิ ภายใต้
สัญญาเช่าซื ้อ

หน้ า 5 - 1

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ประเภท
ลักษณะทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน
6. อาคารระหว่าง อาคารระหว่างก่อสร้ าง ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 119 หมูท่ ี่ 15 ตาบล
ก่อสร้ างและเครื่ อง สบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
จักรระหว่างติดตัง้
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

หน้ า 5 - 2

ภำระผูกพัน
- ไม่มี -

มูลค่ ำสุทธิ
กำรใช้ ประโยชน์
ณ 31 ธ.ค. 57
ในทรัพย์ สนิ
28.95
- อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
อาคารและอยู่ร ะหว่า ง
การติดตังเครื
้ ่ องจักร
146.62

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

5.2

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ คือโปรแกรมบัญชี โดยมีมูลค่าสุทธิ
เท่ากับ 8,794 บาท
5.3

สัญญำสำคัญที่เกี่ยวข้ องในกำรดำเนินธุรกิจ

5.3.1

สัญญำแต่ งตัง้ ผู้แทนจำหน่ ำยในต่ ำงประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการทาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนจาหน่าย (Sale Agent) อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จานวน 2 ราย
ซึง่ มีสาระสาคัญของสัญญา ดังนี ้
รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนจาหน่าย (Sale Agent)
คูส่ ญ
ั ญา
: ผู้แทนจาหน่ายรายที่ 1
ลักษณะสัญญา
: สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนจาหน่ายในฐานะเป็ น Exclusive Agent เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 ธันวาคม 2558 โดยสัญญาจะต่ออายุออกไปโดยอัตโนมัติ
เมื่อครบกาหนดสัญญา จนกว่าจะมีการแจ้ งยกเลิกสัญญาจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
หน้ าที่ของบริ ษัท
: บริ ษั ท จะไม่ เ จรจาหรื อ ตกลงราคาส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ให้ กั บ ผู้น าเข้ า
ภายในประเทศหรื อ ผู้แ ทนรายอื่ นๆทัง้ ภาคเอกชนและราชการ หรื อ ลูก ค้ า รายอื่ น
ภายใต้ ขอบเขตของผู้แทนจาหน่าย
ขอบเขต
: เป็ น Exclusive Agent ในประเทศสเปน ประเทศอิตาลี ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศ
ตุรกี ประเทศบราซิล ประเทศลิทวั เนีย ประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรื อ
ตามแต่ตกลงกันในแต่ละคราว
หน้ าที่และขอบเขตของ :
1) ผู้แทนจาหน่ายต้ องใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการจาหน่าย
ผู้แทนจาหน่าย
และเสนอขายผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษัทในขอบเขตของผู้แ ทนจ าหน่าย และ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อตกลงของบริ ษัท
2) ผู้แ ทนจ าหน่า ยต้ องด าเนิ น ธุร กิ จ ภายใต้ ชื่ อ ของตนเอง มี สานัก งานขาย
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเอง และติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มของตลาดและ
การเกิดขึ ้นของคูแ่ ข่งโดยตรงของบริ ษัท
3) ผู้แทนจาหน่ายจะต้ องไม่นารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ข องบริ ษัท ไปผลิตซา้ หรื อ
ลอกเลียนแบบ
ค่าตอบแทน
: บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของค่านายหน้ า เท่ากับร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังขอบเขตของผู้แทนจาหน่าย
การยกเลิกสัญญา
: คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะต้ องทาจดหมายแสดงเจตจานงในการขอยกเลิกสัญญา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งมายังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

หน้ า 5 - 3

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนจาหน่าย (Sale Agent)
คูส่ ญ
ั ญา
: ผู้แทนจาหน่ายรายที่ 2
ลักษณะสัญญา
: สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนจาหน่ายในฐานะเป็ น Exclusive Agent เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 ธันวาคม 2558 โดยสัญญาจะต่ออายุออกไปโดยอัตโนมัติ
เมื่อครบกาหนดสัญญา จนกว่าจะมีการแจ้ งยกเลิกสัญญาจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
หน้ าที่ของบริ ษัท
: บริ ษั ท จะไม่ เ จรจาหรื อ ตกลงราคาส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ให้ กั บ ผู้น าเข้ า
ภายในประเทศหรื อ ผู้แ ทนรายอื่ นๆทัง้ ภาคเอกชนและราชการ หรื อ ลูก ค้ า รายอื่ น
ภายใต้ ขอบเขตของผู้แทนจาหน่าย
ขอบเขต
: เป็ น Exclusive Agent ในแถบสแกนดิเนเวีย ได้ แก่ ประเทศนอร์ เวย์ ประเทศสวีเดน
ประเทศเดนมาร์ กและประเทศฟิ นแลนด์ หรื อตามแต่ตกลงกันในแต่ละคราว
หน้ าที่และขอบเขตของ :
1) ผู้แทนจาหน่ายต้ องใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการจาหน่าย
ผู้แทนจาหน่าย
และเสนอขายผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษัทในขอบเขตของผู้แ ทนจ าหน่าย และ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อตกลงของบริ ษัท
2) ผู้แ ทนจ าหน่า ยต้ องด าเนิ น ธุร กิ จ ภายใต้ ชื่ อ ของตนเอง มี สานัก งานขาย
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเอง และติดตามข้ อมูลเกี่ ยวกับแนวโน้ มของตลาดและ
การเกิดขึ ้นของคูแ่ ข่งโดยตรงของบริ ษัท
3) ผู้แทนจาหน่ายจะต้ องไม่นารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ข องบริ ษัทไปผลิตซา้ หรื อ
ลอกเลียนแบบ
ค่าตอบแทน
: บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของค่านายหน้ าเท่ากับร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังขอบเขตของผู้แทนจาหน่าย โดยจะทาการจ่ายค่าตอบแทน
ภายใน 60 วันหลังจากวันส่งสินค้ า (Shipment Date) และเมื่อทางบริ ษัทได้ รับเงินค่า
สินค้ าเต็มจานวนจากลูกค้ าแล้ ว
การยกเลิกสัญญา
: คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะต้ องทาจดหมายแสดงเจตจานงในการขอยกเลิกสัญญา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งมายังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือน
5.3.2

สัญญำกรมธรรม์

รายละเอียดสาคัญของสัญญา- กรมธรรม์ประกันภัย
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด
เลขที่กรมธรรม์
: ISME.001-57/00000544
วันที่ทาสัญญา
: 11 กันยายน 2557
ประเภทประกันภัย
: การประกันความเสี่ยงภัยทรั พย์สินของสานักงานบริ ษัท บนที่ตงเลขที
ั้
่ 314 หมู่ 8
ถนนพหลโยธิ น (นครสวรรค์ -เชี ยงราย) ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัด
ลาปาง 52170 (ปั จจุบนั คือเลขที่119 หมู่ที่ 15 ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
จังหวัดลาปาง)
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 11 กันยายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2558
หน้ า 5 - 4

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

วงเงินเอาประกันภัย

:

ผู้รับผลประโยชน์

:

5.4

87,000,000 บาท ประกอบด้ วย
- สิง่ ปลูกสร้ างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) ทุนประกัน 36,002,060 บาท
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์สว่ นควบ ทุนประกัน 42,000,000 บาท
- สต๊ อกสินค้ า สินค้ าสาเร็ จรูป วัสดุบรรจุ ทุนประกัน 8,997,940 บาท
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน

เครื่องหมำยกำรค้ ำ

ปั จจุบนั บริ ษัทมีเครื่ องหมายการค้ าสาหรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท (Brand Logo) ทังหมด
้
4 เครื่ องหมายการค้ า
ได้ แก่ เพทาย (PE’TYE) ฮาร์ ทแอทโฮม (Heart@Home) โฮเทลแอนด์ฮาร์ ท (Hotel&Heart) และวัน (One) อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทมีนโยบายจะยกเลิกการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าโฮเทลแอนด์ฮาร์ ท (Hotel&Heart) และวัน (One) ซึง่
ในอนาคตบริ ษัทจะยกเลิกจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าดังกล่าว โดยจะเปลี่ยนเป็ นการจัดจาหน่ายภายใต้ ตรา
สินค้ าเพทาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เริ่ มทาการตลาดภายใต้ ตราสินค้ าเพทายให้ เป็ นที่ร้ ู จักตังแต่
้ กลางปี 2556 และในอนาคต
บริ ษัท ะ รา า าย รา า ล
ร สาหรับผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทพัฒนาและออกแบบเองเพื่อเป็ นการ
สร้ างจุดแข็งและมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของเครื่ องหมายการค้ า ดังต่อไปนี ้
เครื่องหมำย
กำรค้ ำ

ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
ปั จจุบัน

ภำพเครื่องหมำยกำรค้ ำ

ระยะเวลำ

บมจ.โฮม พอตเทอรี่

อยูร่ ะหว่างขันตอนการยื
้
่นขอ
จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา

Heart@Home/1

บมจ.โฮม พอตเทอรี่

อายุความคุ้มครอง 10 ปี ตังแต่
้
14 กันยายน 2557 - 14
กันยายน 2567

Hotel&Heart/2

ไม่ได้ จดทะเบียนตรา
สินค้ า

One/2

ไม่ได้ จดทะเบียนตรา
สินค้ า

PE’TYE

-

-

หมายเหตุ: /1 อายุความคุ้มครอง 10 ปี ตังแต่
้ วนั ที่15 กันยายน 2547 -14 กันยายน 2557 และได้ ดาเนินการต่ออายุเครื่องหมายการค้ า
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
/2
เนื่องจากในปั จจุบนั บริษัทใช้ ตราสินค้ าเพทายเป็ นสินค้ าหลักของบริษัทและจะเลิกใช้ ตราสินค้ านี ้ จึงไม่ได้ ดาเนินการ
จดทะเบียนตราสินค้ านี ้

5.5

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทไม่มีการลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณา
ลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมรวมทังโครงการลงทุ
้
นแต่ละโครงการนัน้ บริ ษัทจะให้ ความสาคัญกับการพิจารณา
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บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ลงทุนในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึ งผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ความเสีย่ งและสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทอย่างรอบคอบซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้ องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิที่กาหนดไว้ และต้ องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย
กฏระเบียบ หรื อประกาศคาสัง่ ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท
เข้ าไปเป็ นกรรมการเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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