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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  

2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 
บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเมื่อวันที่ 27 

มิถุนายน 2538 โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทเริ่มตนที่ 150.0 ลานบาท แบงออกเปน 1.50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 
บาท ภายใตชื่อทางการคาวา “โฮมโปร” (HomePro) โดยไดเปดดําเนินการ โฮมโปรสาขาแรกที่ศูนยการคาฟวเจอรพารค
รังสิตในเดือนกันยายน 2539 และไดใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทในปจจุบันดวย  

• ในเดือนเมษายน 2540 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 350 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3.5 
ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เพื่อการขยายสาขาโฮมโปรแหงที ่2 คือ โฮมโปรสาขารัตนาธิเบศร  

• ในเดือนเมษายน 2542 บริษัทไดทําการขยายสาขาโฮมโปรแหงที ่ 3 คือสาขาแฟชั่น ไอสแลนด  
และในเดือนตุลาคม 2542 บริษัทไดทําการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 350 ลานบาท มาเปน 116 ลานบาท แบงเปน   
1.16 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เพื่อลางผลขาดทุนสะสมของบริษัทที่เกิดจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและหนี้สูญ
จากผูรับเหมา  

• ในป 2543 บริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท มูลคาหุนละ 100 บาท เพ่ือทํา
การขยายสาขาโดยบริษัทไดขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 3 สาขาในป 2543 คือสาขาฟวเจอรมารท, สาขาเสรีเซ็นเตอร และ 
สาขาเดอะมอลล บางแค  

• ในเดือนมกราคม 2544 บริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยใหแปลงมูลคาหุนสามัญจากเดิม 
2 ลานหุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท จํานวนเงิน 200 ลานบาท มาเปน 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท มีทุนจด
ทะเบียนและทุนเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 200 ลานบาท และในเดือนมีนาคมบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 275 ลานบาท 
แบงเปน 55 ลานหุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท เพ่ือใชเปนเงินทุนในการขยายสาขาโฮมโปรในอนาคต และในเดือน
พฤษภาคม 2544 บริษัทไดทําการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนโดยเปลี่ยนจากบริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
จํากัด มาเปน บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 375 ลานบาท แบงเปน 75 
ลานหุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท โดยมีทุนชําระแลว 275 ลานบาท แบงเปน 55 ลานหุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท 

• ในเดือนเมษายน 2544 ไดเปดดําเนินการสาขาโคราช ซึ่งเปนสาขาที ่ 7 และเปนสาขาแรกใน     
ตางจังหวัด 

• ในเดือนมิถุนายน 2544 ไดเปดดําเนินการสาขารัชดาภิเษก เปนสาขาที ่8 
 
2.2 การประกอบธุรกิจ 

บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
ธุรกิจคาปลีก โดยจําหนายสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการกอสราง ตอเติม ตกแตง ซอมแซม อาคาร บาน และท่ีอยู
อาศัยแบบครบวงจร โดยใชชื่อทางการคาวา “โฮมโปร” (HomePro) ซึ่งเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท ปจจุบันบริษทัมี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

ก) เปนศูนยจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับบานและที่อยูอาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping 
Home Center) โดยสามารถแบงประเภทกลุมสินคาหลักไดเปน 6 กลุมคือ กลุมวัสดุกอสราง, สินคาตกแตง, อุปกรณและ
เครื่องมือชาง, อุปกรณไฟฟาและโคมไฟ, อุปกรณทําสวนและตนไม, และ เฟอรนิเจอร & ออแกนไนซเซอร เพื่อใหลูกคาได
รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคาตามความตองการโดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปหาซื้อสินคาจากหลายแหง 
ตลอดจนมีพนักงานที่มีความรูในตัวผลิตภัณฑที่คอยใหคําแนะนําเพื่อชวยใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาไดตรงกับวัตถุ
ประสงคในการใชงาน 
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ข) มีบริการพิเศษใหลูกคา ไดแก บริการจัดสงสินคา จัดหาชางและผูรับเหมางานกอสราง ตอเติม 
ซอมแซม และงานระบบตาง ๆ ภายในบาน ออกแบบหองนํ้า หองครัว ดวยระบบคอมพิวเตอร บริการผสมสีดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร และบริการสั่งซื้อสินคากรณีพิเศษ เปนตน 

ค) เปนการจําหนายสินคาที่ผูซื้อชําระคาสินคาดวยเงินสด หรือบัตรเครดิต  
ง) รับประกันราคาขายต่ําสุด (Low Price Guarantee) 
จ) รับประกันความพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนคืนสินคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
จากลักษณะการประกอบธุรกิจดังกลาว บริษัทไดทําการเปดใหบริการสาขาแรกที่ศูนยการคาฟวเจอร

พารค รังสิต ในเดือนกันยายน 2539 ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทในปจจุบันดวย และไดทําการขยายสาขาอยางตอ
เนื่องจนถึงปจจุบัน บริษัทมีสาขาที่เปดดําเนินการแลวทั้งสิ้น 8 สาขา โดยมุงเนนทําเลที่ตั้งในบริเวณศูนยการคาที่มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกลูกคา อาทิเชน การเดินทางสะดวก ท่ีจอดรถ การขนสินคา เปนตน รายละเอียดโดยสรุปของแตละ
สาขามีตามตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขา สถานที่ตั้ง วันที่เปดดําเนินการ พื้นที่ขาย 
(ตารางเมตร) 

1. สาขารังสิต ใกลศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต กันยายน 2539 9,000 
2. สาขารัตนาธเิบศร แยกบางใหญ รัตนาธเิบศร พฤษภาคม 2540 8,200 
3. สาขาแฟชั่น ไอสแลนด ในศูนยการคาแฟชั่น ไอสแลนด รามอินทรา เมษายน 2542 5,500 
4. สาขาฟวเจอรมารท เชิงสะพานกรุงเทพใหม ถนนพระราม 3 มีนาคม 2543 4,900 
5. สาขาเสรี เซ็นเตอร ในศูนยการคาเสรี เซ็นเตอร ถนนศรีนครินทร พฤษภาคม 2543 6,100 
6. สาขาเดอะมอลล บางแค ในศูนยการคาเดอะมอลล บางแค กรกฎาคม 2543 5,100 
7. สาขาเดอะมอลล โคราช ในศูนยการคาเดอะมอลล โคราช เมษายน 2544 4,400 
8. สาขารัชดาภิเษก ในศูนยการคาคารฟูร รัชดาภิเษก มิถุนายน 2544 5,000 
 
 
2.3 โครงสรางรายได 
  โครงสรางรายไดแยกตามสายผลิตภัณฑหลักดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ป 2543 % ป 2542 % ป 2541 % ป 2540 % 
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รายได  รายได รายได รายได  
1. ผลิตภัณฑ กลุมวัสดุกอสราง 108.48 5.09 75.02 5.71 76.01 7.28 83.50 8.99 
2. ผลิตภัณฑ สินคาตกแตง 714.03 33.48 447.92 34.11 358.26 34.29 304.30 32.78 
3. ผลิตภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือ 376.89 17.67 260.28 19.82 204.91 19.61 184.12 19.83 
4. ผลิตภัณฑ อุปกรณไฟฟาและโคมไฟ 494.00 23.16 291.54 22.20 210.49 20.15 191.78 20.66 
5. ผลิตภัณฑ อุปกรณทําสวนและตนไม 75.16 3.52 58.79 4.48 56.80 5.44 47.76 5.15 
6. ผลิตภัณฑ เฟอรนิเจอร & ออแกนไนซเซอร 364.16 17.08 179.65 13.68 138.24 13.23 116.85 12.59 

รวมรายได 2,132.72 100 1,313.2 100 1,044.71 100 928.31 100 
 
 2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําในธุรกิจดานการขายวัสดุกอสราง อุปกรณ เครื่องมือสินคาตกแตงบาน 
และบริการแบบครบวงจร ณ ปจจุบันบริษทัมีสินคาท่ีใชสําหรับการกอสราง ตกแตง และซอมแซม บานและที่อยูอาศัย
มากกวา 60,000 รายการ เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาพรอมบริการในรานของบริษัทไดครบตามความตองการ
เพียงแหงเดียว (One Stop Shopping) บริษัทมีเปาหมายที่จะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยมีศูนยฝกอบรม 
(Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับใหมีความรูความสามารถเพื่อใหบริการที่ดีกับลูกคา บริษัทมีเปาหมาย
ในการลดคาใชจายในการดําเนินงานโดยมีการตั้ง ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ท่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2544 เพื่อเปนศูนยกลางในการสั่งซื้อสินคาเพื่อกระจายไปสูสาขา ตลอดจนเปนคลังสินคาของ
บริษัททําใหมีสินคาเพียงพอโดยไมสูญเสียโอกาสการขายและลดปริมาณสินคาคงคลังสวนเกินไดในอนาคต อีกทั้งยังลด
ข้ันตอนและปริมาณการรับสินคาของโฮมโปรแตละสาขา ทําใหกระบวนการบริหารสินคาคงคลังท้ังระบบมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น นอกจากน้ีจะมีการพัฒนาระบบ Computer เพื่อชวยใหการบริหารงานทั้งในดานการสั่งซื้อ การรับ การขาย และ
การบริหารสินคาคงคลังเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และลดคาใชจายการดําเนินงาน   ตลอดจนการจัดทํารายงาน
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจของฝายจัดการใหเปนไปดวยความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว อันจะเปนผลใหบริษทัสามารถ
ดําเนินธุรกิจใหสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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