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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  ปจจุบันบริษัทแบงสายผลิตภัณฑของบริษัทตามประเภทกลุมสินคาไดเปน 6 กลุมหลัก ดังนี้ 

3.1.1  ผลิตภัณฑ กลุมวัสดุกอสราง  ประกอบดวย บลอคปูถนน ปูนซิเมนต ฉนวนกันความรอน   
ไมแปรรูป ไมประดิษฐ เชน ไมคิ้ว ไมบัว ประตู วงกบ หนาตาง กระเบื้องหลังคา ผลิตภัณฑฝาผนัง ยิบซั่มบอรด เปนตน  

3.1.2  ผลิตภัณฑ สินคาตกแตง ประกอบดวย เซรามิค สุขภัณฑ อุปกรณที่ใชในหองน้ํา ปมนํ้า ทอ 
และขอตอประปา เครื่องทําน้ํารอน เปนตน 

3.1.3  ผลิตภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือ  ประกอบดวย สวาน คอน ไขควง ประแจจับ เครื่องมือชาง
ตาง ๆ สีและอุปกรณทาสี มือจับ ลูกบิด สลักประตูและหนาตาง เปนตน 

3.1.4  ผลิตภัณฑ  อุปกรณไฟฟาและโคมไฟ  ประกอบดวย อุปกรณไฟฟา และแสงสวางตาง ๆ     
ไดแก โคมไฟ ไฟก่ิง ไฟแขวน หลอดไฟ สายไฟ อุปกรณตัดไฟ อุปกรณสําหรับระบบไฟฟาแสงสวาง ปล๊ัก เปนตน 

3.1.5  ผลิตภัณฑ อุปกรณทําสวนและตนไม  ประกอบดวย อุปกรณทําสวน อุปกรณตัดหญา      
ชุดเฟอรนิเจอรสนาม ตนไม ดิน ปุยและกระถาง เปนตน 

3.1.6  ผลิตภัณฑ เฟอรนิเจอร & ออแกนไนซเซอร  ประกอบดวย แผนช้ัน Storage ชุดเฟอรนิเจอร
สําหรับหองนอน หองทานอาหาร หองนั่งเลน หองทํางาน เปนตน 

 
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ก. ภาวะการแขงขัน 
ดานการแขงขัน ที่ผานมาจนถึงปจจุบันยังไมมีผูที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับโฮมโปรโดยตรง 

(One Stop Shopping Home Center) แตอาจจําแนกรานคาท่ีอาจจัดไดวามีการขายสินคาท่ีแขงขันกับโฮมโปรไดดังน้ี 
1. ผูประกอบธุรกิจรานคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) เชน รานคารายยอยที่เนนการขายสินคา

เฉพาะกลุมเซรามิคและสุขภัณฑเปนหลัก เชน รานสุขภัณฑเซ็นเตอร, บุญถาวร, Decor mart, แกรนดโฮมมารท และ   
อินเตอรสุขภัณฑ ซึ่งความหลากหลายของสินคาเซรามิคและสุขภัณฑและราคาที่จําหนายมีความใกลเคียงกับโฮมโปร  

สําหรับรานคารายยอยที่ขายเฉพาะวัสดุกอสราง ไดแก รานของ Cement Thai Home Mart ท่ี
เนนการจําหนายสินคาของเครือซิเมนต และรานขายสินคาเฉพาะอยาง เชน รานขายสี, รานขายอุปกรณประปา, และ      
รานฮารดแวร เปนตน ซึ่งรานคาเหลานี้จะมีความหลากหลายของสินคานอย และมีขอจํากัดในการเลือกซื้อสินคา ทําให
ลูกคาตองเสียเวลาไปซือ้สินคาจากหลาย ๆ ราน อีกทั้งมักไมมีความอิสระในการเลือกซื้อสินคาเพราะรูปแบบการจัดเรียง
สินคาในรานยังเปนแบบเกา (Traditional trade) ซึ่งลูกคาไมสามารถเลือกสินคาไดตามความพอใจ และไมมีปายแสดง
ราคา      ทําใหเกิดความไมมั่นใจในคุณภาพสินคาและราคา ซึ่งรานคาประเภทนี้สวนใหญจะเหมาะสําหรับกรณีที่ลูกคามี
ความตองการเรงดวน 

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากความหลากหลายในตัวสินคาแลว โฮมโปร ยังจัดใหมีบริการพิเศษ
แกลูกคาซึ่งแตกตางจากรานคาเฉพาะอยางและรานคารายยอย อาทิเชน จัดหาชางและผูรับเหมางานระบบ งานปรับปรุง 
ซอมแซมและตอเติมบานคอยใหบริการ, มีนโยบายเปลี่ยนคืนสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนด, รับประกันราคาต่ําสุด,  
รับชําระคาสินคาผานบัตรเครดิตโดยไมคิดคาธรรมเนียมเพิ่มจากลูกคา และตลอดจนมีระบบบัตรสมาชกิท่ีจะใหขอมูล 
ขาวสาร และสวนลดแกลูกคาของโฮมโปร 

2. รานคาปลีก เชน  Lotus, Big C, และ Carrefour โดยรานคาปลีกเหลานี้จะมีผลิตภัณฑในกลุม
สินคาที่เปนของกินของใชทั่ว ๆ ไปเปนหลัก มีขายสินคาที่เกี่ยวกับบานบางรายการเทานั้น เชน หลอดไฟ ปมนํ้า อุปกรณ
หองนํ้า อุปกรณประตู อุปกรณตกแตงสวน เปนตน ทําใหความหลากหลายของสินคาที่เกี่ยวกับบานและตกแตงบานมี
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นอย  ซึ่งที่ผานมามีรานคาปลีกดังกลาวบางแหงใหโฮมโปรเขาไปเชาพื้นที่บางสวน เชนที่ Carrefour สาขารัชดาภิเษก 
เพื่อทําใหศูนยการคาน้ันมีความหลากหลายของสินคามากขึ้น โดยจะมีสินคาที่เปนของกินของใช และสินคาที่เกี่ยวกับ
บานและตกแตงบานที่ครบวงจร เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาทุกอยางที่ตองการไดในที่เดียว (One Stop 
Shopping) 

 
ข. กลยุทธการแขงขัน 
บริษัทยังไดกําหนดกลยุทธเพื่อการแขงขัน 4 ประการ ดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ บริษัทมีสินคาที่ใชสําหรับการสราง ตกแตง ตอเติม และซอมแซมบานและที่อยู

อาศัยมากกวา 60,000 รายการ เพื่อใหลูกคามีความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาไดตรงกับวัตถุประสงคการใชงานไดภาย
ในที่เดียว(One Stop Shopping) และบริษัทมีเปาหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทเอง 
(Private Brand) ในกลุมสินคาที่มียอดจําหนายสูง เพื่อเพิ่มทางเลือกใหลูกคาที่ตองการซื้อสินคาคุณภาพดีในราคาพิเศษ 

2. บริการ  บริษทัมีบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑท้ังการออกแบบหองนํ้า หองครัว บริการ
จัดหาสินคาพิเศษ บริการจัดสงสินคา รวมทั้งการมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑคอยใหคําปรึกษาและแนะ
นําการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนมีบริการจัดหาชางและผูรับเหมางานติดตั้งตอเติมระบบงานตาง ๆ ภายในบาน 

3. ทําเลที่ตั้งและจํานวนสาขา บริษัทเลือกเปดสาขาในทําเลที่ตั้งที่สะดวกตอการเดินทางของ
ลูกคา และมีแผนที่จะขยายสาขาไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และตางจังหวัด อยางตอเนื่อง เพื่อ
ขยายการใหบริการแกลูกคาเปาหมายอยางทั่วถึง 

4. การบริหารงาน  กลุมผูบริหารระดับสูงของบริษัทเปนผูท่ีมีประสบการณจากธุรกิจคาปลีกและผูท่ี
มาจากบริษัทผูผลิตสินคาวัสดุกอสราง ทําใหมีการผสมผสานและแลกเปล่ียนความรูในตัวสินคาและรูปแบบของธุรกิจคา
ปลีก อีกทั้งบริษัทยังใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางานที่ครบ
วงจร ตั้งแตการสั่งซื้อ การรับ การขาย และการควบคุมสินคาคงคลัง ซึ่งเปนผลใหบริษัทสามารถลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานใหต่ําลง ตลอดจนผูบริหารสามารถนําขอมลูจากการประมวลผลท่ีถกูตองมาวิเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้นไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

 
ค. กลุมลูกคาเปาหมาย 

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจคาปลีกที่เกี่ยวกับวัสดุกอสราง เครื่องมือ และสินคาตกแตงบาน
และที่อยูอาศัย ดังนั้นกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทจะเปนลูกคารายยอยทั่วไปเปนลูกคาหลัก และมีเพียงบางสวนที่เปน
ผูรับเหมารายยอย ทั้งตลาดบานใหม ตลาดซอมแซมและตอเติมบาน (บานเกา) ซึ่งในชวงสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีนั้น
ตลาดบานใหมจะขยายตัวสูง เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีรายไดดีขึ้นมักจะซื้อบานใหมที่ใหญขึ้นเพื่อรองรับครอบ
ครัวที่ขยายตัวขึ้น แตหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยหดตัวอยางมาก ความ
ตองการซื้อบานใหมลดนอยลง อยางไรก็ตาม บานที่อาศัยมาแลวระยะเวลาหนึ่ง(บานเกา)จําเปนตองมีการซอมแซม 
บํารุงรักษา อีกทั้งบางสวนมีความจําเปนที่ตองขยาย ตอเติม ตกแตง เพื่อรองรับการขยายตัวของครอบครัว จึงทําใหตลาด
ในสวนนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น บริษัทจึงหันมาใหความสําคัญแกลูกคาบานเกามากขึ้น 
 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัทจัดซื้อสินคาโดยแบงตามสายผลิตภัณฑตามประเภทกลุมสินคา โดยมุงเนนการจัดหาสินคาที่มี
คุณภาพจากผูผลิตหรือผูนําเขาโดยตรง ทั้งที่สั่งซื้อจากผูผลิต / ตัวแทนจําหนายภายในประเทศ และนําเขาโดยตรงจาก
ตางประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 99 และรอยละ 1 เพื่อลดพอคาคนกลาง และใหไดตนทุนท่ีตํ่าท่ีสุด โดยพิจารณา
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เปรียบเทียบคุณสมบัติของสินคานั้นๆ ตลอดจนความสามารถในการผลิต และการควบคุมคุณภาพ (Quality control) 
ของผูผลิตดวย ซึ่งที่ผานมาผูผลิตและผูนําเขาไดใหการสนับสนุนโฮมโปรดวยดีมาตลอด เชน มีการทําการโฆษณาและ
โปรโมชั่นรวมกัน เปนระยะ ๆ  มี Special Discount, และขยายระยะเวลาการชําระคาสินคาในชวงที่เปดสาขาใหมทั้งนี้วิธี
ปฏิบัติในการสั่งซื้อ สินคานั้นในกรณีที่เปนสินคาประเภทที่มีจําหนายอยูแลว ทางสวนกลางจะเปนเพียงผูกําหนดนโยบาย
และใหแตละสาขาจัดซื้อเอง (REPEAT ORDER)  ในกรณีที่เปนสินคาใหมทางสวนกลางจะเปนผูดําเนินการจัดหาให 

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทเอง (Private 
Brand) เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคาที่ตองการสินคาราคาถูกและไมยึดติดในตรายี่หอและรวมกับผูผลิตพัฒนาสินคาเพ่ือ
จําหนายเฉพาะที่โฮมโปร (Exclusive Brand) เพื่อสนองตอบลูกคาที่ตองการสินคาที่มีรูปแบบสวยงาม ทันสมัย คุณภาพ
ดีและราคาประหยัด 

เนื่องจากบริษัททําธุรกิจคาปลีกแบบ Home Center มีสินคามากกวา  60,000 รายการ ซึ่งสินคาดัง
กลาวจัดหาจากผูผลิตและผูจําหนายสินคา (Suppliers) กวา 1,000 ราย ซึ่งสวนใหญมีความสัมพันธกับบริษัทมาเปน
เวลานาน ท้ังน้ีโฮมโปรมีผูผลิตและผูจําหนายสินคา ที่มียอดซื้อขายสินคากันเกินกวารอยละ 10 ของยอดขายรวมในแตละ
กลุมสินคา ประมาณ 4-5 ราย ไดแก  เครือซิเมนตไทย  บจก.เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด (ประเทศไทย)  บจก.ฟ
ลิปสอิเล็คทรอนิกส(ประเทศไทย)  เปนตน  ซึ่งในแตละกลุมสินคาจะมีสินคาหลายยี่หอเพื่อใหลูกคาไดเลือกซื้อ และเน่ือง
จากแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคจะมาเลือกซื้อสินคาจากรานที่เปนทันสมัย (modern trade) มากขึ้น ทําใหโฮมโปร
เปนชองทางการจําหนาย (Distribution Channel) ที่มีการขยายตัวของยอดขายในอัตราที่สูง นอกจากน้ีโฮมโปรจะพัฒนา
วิธีการสั่งซื้อสินคาโดยใชระบบ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ซึ่งเปนระบบคอมพิวเตอรเครือขายทําการเชื่อมโยง
ระบบคอมพิวเตอรของโฮมโปรกับระบบคอมพิวเตอรของผูผลิตและผูจําหนายสินคา ทําใหผูผลิตและผูจาํหนายสินคา รับ
รูขอมูลการขายสินคา จํานวนสินคาคงเหลือของโฮมโปร รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอสินคาของตน และนําขอมูล
ดังกลาวไปประมวลผลในการวางแผนการผลิตและสงสินคาใหกับโฮมโปรในเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหลดตนทุนในการขนสง
และชวยในการบริหารสินคาคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้โฮมโปร ไดจัดตั้งศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สั่งซื้อสินคาและเปนที่เก็บสินคาคงคลังสวนกลาง ซึ่งจะชวยใหโฮมโปร ลดปริมาณสินคาคงคลังสวนเกินที่เดิมมีอยูตาม
สาขาตางๆลง และยังจะชวยลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคาอันเนื่องมาจากการขาดแคลนสินคาคงคลังได  
 
 


