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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

  Home Product Center Public Company Limited  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จําหนายสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการกอสราง ตอเติม ตกแตง ซอม

แซม บาน อาคาร และที่อยูอาศัยแบบครบวงจร  
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที ่161/2 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี            

  จังหวัดปทุมธานี 12130 
เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี  : บมจ. 665  
Home Page  :   www.homepro.co.th คาดวาจะเปดใชบริการประมาณไตรมาส 4 ป 

2544 โดยในชวงแรกจะเปนเพียงการแนะนําขอมูลของบริษัท และจะ
สามารถทําการสั่งซื้อสินคาของบริษัทโดยผาน website นี้ไดตอไป  

โทรศพัท : 958-5678   
โทรสาร :   958-5677   

 
บริษทัมีวัตถุประสงคในการนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพย (ขายหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป จํานวน 

75 ลานหุน มูลคาหุนละ 3.60 บาท) ในครั้งนี้ภายหลังจากการหักคาใชจายจากการจองและการจัดจําหนายหลักทรัพย
แลว คิดเปนเงินประมาณ 261 ลานบาท ไปใชดังนี ้

 
วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 
ระยะเวลาท่ีใชเงิน 
โดยประมาณ 

1. สําหรับการขยาย “โฮมโปร” สาขาเพลินจติ และสาขาภูเก็ต 120.0 - สาขาเพลินจติ ไตรมาส 4 ป 2544 
  - สาขาภูเกต็ ไตรมาส 2 ป 2545 
2. สําหรับการใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 141.0 ในป 2545 
 
1. ปจจัยความเส่ียง 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการดําเนินงานใน
อนาคตของบริษัทมีดังนี้ 

1.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
ลูกหนี ้
บริษัทขายสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับบานและที่อยูอาศัย โดยแบงกลุมลูกคาเปน 2 กลุม คือ กลุม

ลูกคารายยอย ซึ่งเปนการขายเงินสด และกลุมผูรับเหมากอสรางท่ัวไป ซึ่งเปนการขายโดยใหเครดิต นับตั้งแตเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจตั้งแตป 2540 เปนตนมา สงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและธุรกิจกอสราง ทําใหมูล
คาของบริษัทที่เปนผูรับเหมากอสรางใหกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประสบกับปญหาทางการเงิน บริษัทไดเริ่มติด
ตามหนี้มาโดยตลอด และจนถึงส้ินป 2543 บริษัทมีลูกหนี้คางชําระอยู 91.3 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการตั้ง
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาตั้งแตป 2540 จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 มีสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเปน
มูลคาประมาณ 72.7 ลานบาท ซึ่งผูบริหารประเมินจากระยะเวลาที่กําหนดในการชําระหนี้และสถานะทางการเงินของลูก
หน้ีแตละราย และบริษัทเห็นวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวเพียงพอและเหมาะสมแลว  

http://www.homepro.co.th/
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บริษัทไดมีมาตรการที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว โดยเปลี่ยนวิธีการขายสินคาใหม เปนการขายเปนเงิน
สดเกือบทั้งหมด (มากกวา 90% ของยอดขายในป 2543 จะขายเปนเงินสด) ซ่ึงเร่ิมดําเนินไปแลวในป 2543 เปนตนมา 
วิธีการดังกลาวนอกจากจะไมมีความเสี่ยงจากหนี้สูญแลว ยังชวยใหสภาพคลองของบริษัทดีขึ้นดวย 

 
ยอดขาย 
ในชวงป 2540 ท่ีผานมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะไดผลกระทบจากปญหาสภาวะเศรษฐกิจและมีผล

กระทบตอธุรกิจของบริษัท ทําใหยอดขายในป 2541 ลดลงจากป 2540 ประมาณรอยละ 12.83 แตอยางไรก็ตาม ความ
จําเปนในการซอมแซม ปรับปรุงและตอเติมบาน และที่อยูอาศัย ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานยังคงมีการขยายตัว บริษัทได
มีการปรับเปล่ียนนโยบายการขายใหมโดยตอบสนองลูกคากลุมบานเกามากขึ้น ทั้งการเพิ่มสินคาที่สามารถประกอบและ
ติดตั้งไดดวยตนเอง (DIY : Do It Yourself) และการจัดใหมีชางและผูรับเหมางานปรับปรุง ซอมแซม และตอเติมบานไว
บริการเพื่อคอยใหคําแนะนําแกลูกคาของบริษัท ทําใหในป 2542 และ 2543 มียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 15.30 และรอยละ 
62.93 ตามลําดับ 

 
การลงทุน 
ปจจุบันบริษทัมีสาขาท่ีเปดดําเนินการแลวท้ังส้ิน 8 สาขา โดยในไตรมาส 3 ป 2544 และไตรมาส 1 ป 

2545 บริษัทมีโครงการที่จะเปดสาขาอีก 2 แหง คือ สาขาเพลินจิตและสาขาภูเก็ต ซึ่งใชเงินลงทุนโดยประมาณ สาขาละ 
70 ลานบาท ทั้งนี้จากการที่ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายสาขาอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผลประกอบการ
ของสาขาที่เปดใหมไมเปนไปตามเปาหมายที่ไดประมาณการไว และอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมน้ัน
บริษัทจึงมีมาตรการที่จะลดความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขา โดยการตัดสินใจที่จะเปดสาขาใหมในแตละครั้ง บริษัท
จะทําการศึกษาถึงลักษณะทําเลที่ตั้งที่อยูใกลแหลงชุมชน เงินลงทุน ยอดขาย จุดคุมทุนในการลงทุน อัตราผลตอบแทน
หรือกําไรท่ีจะไดรับ และความพรอมของบุคลากรในการขยายสาขา นอกจากนี้ บริษัทยังใชนโยบายเปดสาขาโดยการเชา
พื้นที่ภายในบริเวณศูนยการคาแทนการลงทุนซื้อที่ดินและกอสรางอาคารเอง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการใชเงินลงทุน
จํานวนมาก และทําใหคืนทุนจากการลงทุนเร็วขึ้น 

 
1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขัน 

ธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจคาปลีกที่มีคูแขงขันทางออมหลายทาง เชน จากรานคาปลีกหรือหางสรรพ
สินคา รานคาสินคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) และรานคายอยทั่วไป แตบริษัทไดสรางความแตกตางจากธุรกิจคา
ปลีกอ่ืน โดยมุงเนนที่จะจําหนายสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการกอสราง ซอมแซม ตกแตง และตอเติมบานและที่อยู
อาศัยครบวงจร มีการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพดีในราคาถูก โดยเนนความหลากหลายและมีใหเลือกครบครัน (Variety 
and Assortment) จัดใหมีบริการผูรับเหมารายยอยในงานตาง ๆ อาทิ งานระบบไฟฟา ระบบประปา งานซอมแซม และ
ตอเติมบาน เปนตน ตลอดจนการใหความรูเกี่ยวกับตัวสินคาและวิธีการใชงานแกลูกคา เพื่อชวยใหลูกคาตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาที่เหมาะสมกับการใชงานจริง และสามารถประกอบและติดตั้งไดดวยตนเอง (Do It Yourself) รวมทั้งเนนการ
ขยายชองทางการจําหนายเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคา โดยการขยายสาขาใหครอบคลุมพื้นที่หลักที่เปนแหลงชุมชน
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตางจังหวัด 
 

1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีหนี้สินตางประเทศเปนเงินกูยืมระยะยาวประมาณ 4.28 ลานเหรียญสหรัฐ โดยปจจุบันบริษทั

ไดแปลงเงินกูดังกลาวทั้งหมดเปนสกุลเงินเยนจํานวน 469.81 ลานเยน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 คิดเปนเงินบาทเทากับ 
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178.13 ลานบาท และเนื่องจากคาเงินบาทออนตัวลงนับตั้งแตป 2540 จนถึงปจจุบัน จึงทําใหบริษัทมีผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ณ ส้ินป 2542 และส้ินป 2543 คิดเปนจํานวน 4.02 ลานบาท และ 23.90 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี ้ผู
บริหารของบริษัทไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว และพยายามลดความเส่ียงจากผลขาดทุนของอัตราแลกเปล่ียนที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยไดจัดทําวงเงิน Forward Contract ไวกับสถาบันการเงินครบทั้งจํานวนแลว 

 
 1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
  เงินปนผล 
  เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายสาขาซึ่งตองใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน โดยแหลงของเงินทุน
สวนหนึ่งมาจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ อีกสวนหนึ่งมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ
เงินกูจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงไมมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ทําใหผูถือหุนมีความเสี่ยงที่จะ
ไมไดรับเงินปนผลอีกประมาณ 3 ปแรก (ตั้งแตป 2544-2547) บริษัทเห็นวาภายหลังจากชวงระยะเวลา 3 ป ดังกลาวแลว 
บริษัทจะมีสาขาใหบริการครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน ซึ่งจะสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน
ไดจากกําไรสุทธิที่สูงขึ้น ทั้งนี ้สําหรับป 2548 เปนตนไป บริษทัมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30 ของกําไร
สุทธิในแตละป 
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