
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) แบบ 72-1 

สวนที ่2 หนาที ่

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
12.1 งบการเงิน 

 (ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ 4 ปที่ผานมา 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 จากสํานักงานสอบบัญช ีดี ไอ เอ 

ไดใหความเห็นสําหรับงบการเงินป 2540 ถึงป 2543 ดังนี้ 
• รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2540 ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงิน
ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรและไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

• รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเปรียบเทียบป 2541 และ 2542 ไดใหความเห็นอยาง
ไมมีเงื่อนไขวางบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับ
รองท่ัวไป อนึ่งผูสอบบัญชีไดขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปนี ้

(1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 และ 9 ซึ่งกลาวถึงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟคโดยรวม อันเกี่ยวเนื่องจากการลดลงของมูลคา
ของหนวยเงินตราและการลดลงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทําให
บริษัท ตองชะลอการจายชําระหนี้และอยูในระหวางดําเนินการเจรจาขอผอนผันการชําระหน้ี
เงินกูของบริษัท (อธิบายเพิ่มเขาไปอีก ไปใสไวในขอ 13) 

 ขอสังเกตตามที่กลาวขางตน จึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัท งบ
การเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามสมมติฐานวากิจการจะดํารงอยูตอไป ดังนั้นจึงไมไดปรับปรุงราย
การทรัพยสินและหนี้สินจากความไมแนนอนดังกลาวที่อาจมีขึ้น ซึ่งยังไมอาจประมาณไดใน
ปจจุบัน 

(2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 และ 7 บริษัทฯ ไดชะลอโครงการกอสรางซึ่งมีตนทุน
โครงการที่เกิดขึ้นเปนคาสิทธิการเชา คากอสรางรวม 94.08 ลานบาท ในป 2542 และ 
96.07 ลานบาท ในป 2541 จากงบประมาณทางการเงินที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารของ
บริษัท แสดงมูลคาที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตสูงกวามูลคาสุทธิทางบัญช ี บริษัท 
จึงไมไดทําการพิจารณาดอยคาของสินทรัพยในโครงการ แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่ยังมีปญหาอยูอยางตอเนื่อง จึงอาจจะมีความไมแนนอนในผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากทรัพยสินดังกลาว 

• รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2543 ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงิน
ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรและไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 
(ข) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท 

(หนวย : พันบาท) 
รายการ 2543 2542 2541 2540 

ฐานะการเงิน     
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 186,320.32 109,083.57 7,391.92 9,968.91 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 37,442.82 9,300.24 29,844.14 113,097.68 
สินคาคงเหลือ 474,245.05 265,553.82 184,490.15 185,339.31 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 718,297.60 576,672.18 555,116.16 589,135.85 
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สิทธิการเชารอตัดบัญช ี 113,272.85 116,177.06 120,844.71 127,841.60 
สินทรัพยอ่ืน 17,608.52 5,050.12 5,269.19 1,927.92 
สินทรัพยรวม 1,576,257.91 1,094,964.41 915,413.68 1,072,564.41 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร 5,561.55 5,099.44 57,196.54 55,172.75 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน-ตั๋วสัญญาใชเงิน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 699,110.10 449,033.00 330,414.69 362,953.47 
เงินกูยืมระยะยาว 422,141.99 235,317.55 158,678.77 247,978.15 
หน้ีสินรวม 1,335,608.72 977,870.93 830,000.62 929,754.41 
ทุนชําระแลว 200,000.00 116,000.00 350,000.00 350,000.00 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 40,649.19 1,093.48 (264,586.94) (207,189.99) 
สวนของผูถือหุน 240,649.19 117,093.48 85,413.06 142,810.01 
กระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
การจายชําระหนี้สิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 
100,278.36 

32,809.26 
(173,269.82) 
135,152.85 

 
154,971.85 

33,475.32 
(19,800.26) 
(33,475.32) 

 
24,405.26 
24,567.75 
(4,438.29) 

(22,543.96) 

 
89,623.52 
24,427.71 

(313,446.31) 
213,925.07 

ผลประกอบการ 
รายไดจากการขาย 

 
2,188,170.84 

 
1,343,029.43 

 
1,164,817.12 

 
1,336,273.55 

รายไดรวม 2,204,052.43 1,372,264.08 1,232,547.14 1,348,677.23 
ตนทุนขาย 1,746,285.53 1,072,744.83 945,694.03 1,138,768.66 
คาใชจายในการขายและบริหาร 354,495.00 216,442.29 244,081.65 217,339.66 
ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 72,705.56 81,714.20 86,632.56 34,303.40 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (23,439.58) (4,018.46) 57,528.64 (124,502.61) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 39,555.71 31,680.42 (18,332.19) (179,964.31) 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 24.17 10.19 (5.24) (59.99) 
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(ค) อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลดําเนินงานในธุรกิจหลักของ
บริษัท 

 
 2543 2542 2541 2540 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)     
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.82 0.56 0.35 0.48 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  (เทา) 0.25 0.17 0.06 0.18 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.13 0.23 0.04 0.13 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 93.63 68.62 16.30 11.81 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3.85 5.25 22.09 30.47 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 4.72 4.77 5.11 6.14 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 76.26 75.51 70.39 58.59 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้(เทา) 3.04 2.75 2.72 3.12 
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 118.3 130.8 132.3 115.3 
Cash cycle (วัน) (38.25) (50.03) (39.82) (26.21) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (profitability ratio)     
อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซ็นต) 20.19 20.12 18.81 14.78 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซ็นต) 2.15 0.48 (7.39) (5.08) 
อัตรากําไรอื่น (เปอรเซ็นต) 0.72 2.13 5.50 0.92 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากาํไร (เปอรเซ็นต) 114.75 287.83 (97.78) (451.85) 
อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซ็นต) 1.79 2.31 (1.49) (13.34) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (เปอรเซ็นต) 22.11 31.29 (16.07) (126.02) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (เปอรเซ็นต) 2.96 3.15 (1.84) (16.78) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (เปอรเซ็นต) 12.83 11.68 2.33 (26.30) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.65 1.37 1.24 1.26 
อัตราสวนวิเคราะนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)     
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 5.55 8.35 9.72 6.51 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2.49 3.27 0.40 1.87 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน-cash basis (เทา) 0.49 3.30 0.74 0.10 
อัตราการจายเงินปนผล (เปอรเซ็นต) 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 2543 2542 2541 2540 
ขอมูลตอหุน     
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 120.32 100.94 24.40 40.80 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 24.17 10.19 (5.24) (59.99) 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 
อัตราการเติบโต     
สินทรัพยรวม (เปอรเซ็นต) 43.96 19.61 (14.65) 24.57 
หน้ีสินรวม (เปอรเซ็นต) 36.58 17.82 (10.73) 51.61 
รายไดจากการขายหรือบริการ (เปอรเซ็นต) 62.93 15.30 (12.83) 181.01 
คาใชจายในการดําเนินงาน (เปอรเซ็นต) 63.78 (11.32) 12.30 231.36 
กําไรสุทธ ิ(เปอรเซ็นต) 24.86 272.81 89.81 (552.13) 
 
 

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ในชวงตั้งแตป 2540 จนถึงปจจุบัน บริษัทมีการดําเนินธุรกิจภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําและภาวะ

ตลาดทุนท่ีผันผวนมาก หากแตบริษัทไดมีการเตรียมการและมีการแกไขปญหาอยางตอเนื่องทําใหมีฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นตามลําดับ กลาวคือ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในชวงป 2540 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายสินคาและบริการจํานวน 1,336.27 ลานบาท และราย

ไดอ่ืน 12.40 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรายไดรวมเทากับ 1,348.68 ลานบาท มีสาขา “โฮมโปร” ท้ังส้ิน 2 สาขา ในป 2541 
บริษัทมีรายไดรวม 1,232.55 ลานบาท ทั้งนี้รายไดที่ลดลงจากป 2540 เปนผลสืบเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกจิของ
ประเทศที่ถดถอยอยางรุนแรง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทําใหการสรางและตกแตงบานใหมชะลอ
ตัวและหยุดชะงักลง  ในป 2542 บริษัทมีรายไดจากยอดขายและบริการทั้งส้ินจํานวน 1,343.03 ลานบาท และรายไดอ่ืน 
29.23 ลานบาท คิดเปนรายไดรวมทั้งสิ้น 1,372.26 ลานบาท   ทั้งนี้รายไดที่เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนผลเนื่องมาจากการ
เพิ่มสาขา “โฮมโปร” จากเดิม 2 สาขา มาเปน 3 สาขา ซึ่งเปนการเพิ่มพื้นที่และจุดขายสินคาและบริการไปยังกลุมลูกคา
มากขึ้น  สงผลใหบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากป 2541  ในป 2543 บริษัทมีรายไดจากยอดขายทั้งส้ินจํานวน 2,188.17 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2542 ถึง 845.14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 62.93  และมีรายไดอื่นจํานวน 15.88 ลานบาท 
คิดเปนรายไดรวมทั้งสิ้นในป 2543 เทากับ 2,204.05 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขายในป 2543 น้ัน เปนผลสืบเน่ือง
มาจากทั้งการเพิ่มสาขา “โฮมโปร” จากเดิม 3 สาขาในป 2542 มาเปน  6 สาขาในป 2543  และการเพิ่มขึ้นของความ
ตองการในสินคาที่เกี่ยวกับบาน ตกแตงบาน และอาคารที่ชะลอและหดตัวลงในชวงป 2540 
 

ในป 2540 บริษัทมีตนทุนขายจํานวนทั้งสิ้น 1,138.77 ลานบาท และเปน 945.69, 1,072.74, 
1,746.29 ลานบาท ในป 2541, 2542 และ 2543 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายของบริษัทในแตละป จะมี
อัตรากําไรข้ันตนรอยละ 14.78, 18.81, 20.12 และ 20.19 ในป 2540, 2541, 2542 และ 2543 ตามลําดับ จากการที่
บริษัทสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนายสินคา, มีการเลือกสินคาที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา, มีการบริหาร
สินคาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีอํานาจตอรองจากการสั่งซื้อสินคาจากผูจําหนายสินคาในปริมาณมาก ทําใหตนทุนสินคา
ของบริษัทลดตํ่าลง ทําใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น   ในป 2540-2543 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 
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217.34, 244.08, 216.44 และ 354.50 ลานบาทตามลําดบั  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารเปนผลมา
จากสาขาที่ขยายเพิ่ม และการเพิ่มบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในการขายสินคาและบริการใหกับกลุมลูก
คาเปาหมาย  

 
ในป 2540 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 179.96 ลานบาท ทั้งนี้หากไมรวมผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

จํานวน 124.50 ลานบาทที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีเงินกูยืมเปนสกุลเงินตราตางประเทศจํานวน 4.63 ลานเหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงมีผลกระทบจากการประกาศเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนเปนแบบลอยตัว (Managed Float) ของกระทรวงการ
คลังแลว บริษทัจะมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 55.46 ลานบาท อันมีผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ทําใหบริษทั
ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 34.30 ลานบาท และมีคาใชจายจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการ
ขยายสาขาเพิ่ม   ในป 2541 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 18.33 ลานบาท และมีกําไรสุทธิจํานวน 31.68 และ 39.56 ลานบาท ใน
ป 2542 และ 2543 ตามลําดับ  ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขา “โฮมโปร” ทําใหยอดขายของบริษัทเพิ่ม
มากขึ้นและการปรับนโยบายมามุงเนนการขายปลีกหนารานทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น  ในป 2543 บริษัทมี
ดอกเบี้ยจายจํานวน  40.28 ลานบาท ลดลงจากป 2542 และ 2541   ซึ่งดอกเบี้ยจายในป 2540, 2541 และ 2542 เทา
กับ 48.03, 61.10 และ 47.38 ลานบาทตามลําดบั  ท้ังน้ีในป 2542 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ของเงินกูยืมรวม
ท้ังส้ิน 260.00 ลานบาทกับธนาคารภายในประเทศ 3 แหง  ทําใหบริษัทชําระดอกเบี้ยคางจายเพียง 2.41 ลานบาทจากท่ี
ตองชําระ 7.67 ลานบาท และชําระอัตราดอกเบี้ยที่อัตรา MLR  ซึ่งผลจากการปรับโครงสรางหนี้ในครั้งนี้ทําใหบริษัทลด
คาใชจายดอกเบี้ยจาย และเพิ่มความคลองตัวของเงินทุนเพื่อใชในการประกอบธุรกิจตอไป และในป 2543 บริษัทมีผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 23.44 ลานบาท อันเปนผลมาจากเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจํานวน 
4.28 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2543 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้เงินกูดังกลาวกับเจาหนี้ โดย
แปลงสกุลเงินกูจากเดิม 4.28 ลานเหรียญสหรัฐมาเปน 469.81 ลานเยน ซึ่งเทากับยอดคงเหลือเมื่อแปลงมาเปนเงินบาท 
ณ. วันสิ้นงวดป 2543 เทากับ 178.13 ลานบาท (โปรดพิจารณาหัวขอ 1.3 ในเรื่องปจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) 
  
  ฐานะทางการเงิน 

 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 
บริษัทมีลูกหนี้การคารวมทั้งสิ้นจํานวน 147.40, 116.48, 91.01 และ 110.15 ลานบาท ในป 2540, 

2541, 2542, และ 2543 ตามลําดับ โดยมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 113.10, 29.84, 9.30 และ 37.44 ลานบาท ในป 
2540, 2541, 2542 และ 2543 ตามลําดับ โดยมีอายุของลูกหนี้ในป 2543 ดังตารางสรุปตอไปน้ี 

 ลูกหนี้การคารวม 
 (ลานบาท) 

อยูในกําหนด 27.30 
เกินกําหนด <= 30 วัน 10.17 
เกินกําหนด <= 60 วัน - 
เกินกําหนด <= 90 วัน - 
เกินกําหนด > 90 วัน 72.68 

รวม 110.15 
 
  โดยเฉลี่ยบริษัทจะใหเครดิตกับลูกหนี้การคาเปนเวลา 60 วันดังนั้นลูกหนี้การคาที่มีอายุต่ํากวา 60 

วันจึงถือไดวายังอยูในกําหนดของการชําระหนี้และจากตารางขางตนมีลูกหนี้การคาเกินกําหนด > 90 วันจํานวน 72.68 
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ลานบาทโดยเปนลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึนในชวงสภาวะเศรษฐกิจหดตัวในป 2540 จากผลกระทบทางสภาวะเศรษฐกิจในป 2540 
ที่ถดถอยทําใหลูกหนี้การคาซึ่งสวนใหญมาจากลูกหนี้ที่เปนผูรับเหมาประสบปญหาในการชําระหนี้กับบริษัท ทําใหบริษทั
ตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประมาณของผูบริหารจากสถานะทางการเงินของลูกหนี้ดังกลาว ที่คาดวาอาจจะเก็บ
เงินไมได โดยในป 2540, 2541, 2542 และ 2543 บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวจํานวน 34.30, 86.63, 81.71 และ 
72.70 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2544 บริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญเหลานี้ไดแลว
จํานวน 5.3 ลานบาท จากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงในชวงปที่ผานมา ทําใหบริษัทมีนโยบายที่จะไมใหสินเชื่อกับ
ลูกคาโดยเฉพาะในสวนของผูรับเหมากอสราง  ทั้งนี้ตั้งแตป 2542 เปนตนมา บริษัทไดปรับนโยบายโดยมุงเนนการขาย
เงินสดหนารานเพื่อลดจํานวนลูกหนี้การคาและหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งไดเริ่มดําเนินการในป 2543 เปนตนมา (มากกวา 90% 
ของยอดขายในป 2543 จะขายเปนเงินสด) ซึ่งจะเปนการชวยปรับปรุงฐานะการเงินและทําใหกําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มสูง
ขึ้น 

 
เงินกูยืม 
บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวในป 2540, 2541, 2542 และ 2543 จํานวน 247.98, 158.68, 235.32 และ 

422.14 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งรวมเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจํานวน 469.81 ลานเยน  มีอัตราสวนหน้ีสิน
ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 6.51, 9.72, 8.35 และ 5.55 ในป 2540, 2541, 2542 และ 2543 ตามลําดับ   ท้ังน้ีการลดลง
ของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในชวงที่ผานมาสืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนเพื่อลางขาดทุนสะสม และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อเพิ่มเงินลงทุนและสภาพคลองของบริษัท ในป 2542 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีสําหรับเงินกูยืม
จากธนาคารในประเทศ 3 แหง (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 ป 2542) ทําใหบริษัทสามารถยืดระยะเวลาการ
ชําระหนี้และชําระเงินตน โดยแบงจายเปนงวดรายเดือนทุก ๆ เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยของเงินกูลง     ในป 2543 
บริษัทไดทําการปรับโครงสรางหนี้ที่เปนเงินกูยืมในสกุลเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยทําการแปลง
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 4.28 ลานเหรียญสหรัฐเปนสกุลเยนจํานวน 469.81 ลานเยน โดยแบงชําระกับเจาหนี้เปนงวด 
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 ในป 2543) และไดนําอาคารส่ิงปลูกสรางท่ีสาขารังสิตไปเปนหลักประกันอันดับ
สองกับเจาหนี้ดวยแทนหลักประกันเดิมซึ่งทางบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) [เดิมชื่อ 
บริษัท พ้ืนสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน)] ไดเปนผูค้ําประกันเงินกูยืมจํานวนนี้ซึ่งตอมา บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี ดี
เวลลอปเมนท ไดทําการขายหุนของบริษัททั้งหมดใหแกบมจ. แลนดแอนดเฮาสและนายมานิต อุดมคุณธรรม (ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญของบริษัทในปจจุบัน) ซึ่งผลจากการปรับโครงสรางหนี้ในเงินกูยืมกับเจาหนี้ดังกลาวขางตนชวยใหบริษัทมีสภาพ
คลองในการบริหารเงินมากขึ้น และชวยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัท 
 
  สินคาคงเหลือ 
  บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 185.34, 184.49, 265.55 และ 474.25 ลานบาท ในป 2540, 2541, 
2542 และ 2543 ตามลําดับ โดยจากปริมาณสินคาคงเหลือที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในแตละปจะสะทอนถึงการเพิ่มขึ้น
ของยอดขายและจํานวนสาขาที่เปดในแตละปดวย โดยในป 2540, 2541, 2542 และ 2543 บริษัทมีจํานวนสาขา 2, 2, 3 
และ 6 สาขาตามลําดับ และมียอดขายเทากับ 1,336.27, 1,164.82, 1,343.03 และ 2,188.17 ลานบาท ในป 2540, 
2541, 2542 และ 2543ตามลําดับ และระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 58.59, 70.39, 75.51 และ 76.26 วัน ตามลําดับ  

เพื่อเปนการปองกันไมใหเสียโอกาสในการขายอันเนื่องมาจากไมมีสินคาอยูในโรงเก็บสินคาและลด
ปริมาณสินคาคงเหลือลงเพื่อลดตนทุนและคาเก็บรักษาสินคา บริษัทจึงพยายามบริหารสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดย ณ ปจจุบัน บริษัทไดจัดทําศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) เพื่อที่จะลดปริมาณสินคาคงเหลือ
ตามสาขาตางๆ และเปนตัวกลางในการจัดซื้อสินคาและบริหารสินคาคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะพัฒนา
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ระบบคอมพิวเตอรที่ติดตอกับผูผลิตและผูจําหนายเพื่อใชในการสั่งซื้อสินคาที่ถูกตองรวดเร็วและลดปริมาณสินคาคง
เหลือลง อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินคาคงเหลือตอไป 

 
สภาพคลอง 

  เมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วจะพบวามีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
ในแตละป โดยในป 2540, 2541, 2542 และ 2543 มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.48, 0.35, 0.56 และ 0.82 และมี
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.18, 0.06, 0.17 และ 0.25 ตามลําดับ ซึ่งจะพบวาสินทรัพยหมุนเวียนมีอัตราที่
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งหมายถึง บริษัทไดมีแนวโนมของสภาพคลองที่ปรับตัวดีขึ้นตาม
ลําดับจนถึงปจจุบัน ซึ่งในป 2540-2543 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเปนบวกมาโดยตลอด จํานวน 
89.62, 24.40, 154.97 และ 100.28 ลานบาท ในป 2540, 2541, 2542 และ 2543 ตามลําดับ ซึ่งจากกระแสเงินสดของ
บริษัทที่ผานมาแสดงใหเห็นวา บริษัทมีสภาพคลองที่ดีและการที่บริษัทมีศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ซึ่ง
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการบริหารสินคาคงคลังและการใชนโยบายขายสินคาเปนเงินสดหนารานก็จะทําใหสภาพคลอง
ของบริษัทดีขึ้นอีกดวย 
 
  แหลงที่มาของเงินทุน 

ในป 2540 บริษัทมีทุนชําระแลว เทากับ 350 ลานบาท โดยมีมูลคาหุนหุนละ 100 บาท และมีขาดทุน
สะสมจํานวน 207.19 ลานบาท   มีสวนของผูถือหุนเทากับ 142.81 ลานบาท   ในป 2542 บริษัทไดลดทุนจดทะเบียนจาก 
350 ลานบาท เปน 116 ลานบาท เพ่ือลดขาดทุนสะสม ทําใหบริษทัเปล่ียนจากการมีขาดทุนสะสมในป 2541 จํานวน 
264.59 ลานบาท มาเปนกําไรสะสมเทากับ 1.09 ลานบาทในป 2542   และมีสวนของผูถือหุนเทากับ 85.41 และ 117.09 
ลานบาท ในป 2541 และ 2542 ตามลําดับ  ในป 2543 บริษัทมีการเพิ่มทุนชําระแลวอีก 84 ลานบาท ทําใหบริษทัมีทุน
ชําระแลวเปน  200 ลานบาท  มีกําไรสะสมเทากับ 40.65 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนจํานวน 240.65 ลานบาท 

บริษัทมีความพยายามที่จะหาเงินทุนเพิ่มโดยการเพิ่มทุนเพื่อการขยายสาขา “โฮมโปร” ในการชวย
เพิ่มยอดขาย และบริการของบริษัทตอไป 
 
  สินทรัพยรวม 

บริษทัมีสินทรัพยรวมในป 2540 เทากับ 1,072.56 ลานบาท และลดลงเปน 915.41 ลานบาท ในป 
2541  โดยเปนการลดลงของหนี้สินรวมประมาณ 100 ลานบาท และสวนของผูถือหุนอีกประมาณ 57 ลานบาท  จากนั้น
สินทรัพยรวมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 915.41 ลานบาท ในป 2541 เปน 1,094.96 และ 1,576.26 ลานบาท 
ในป 2542 และ 2543 ตามลําดับ   และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2540, 2541, 2542 และ 2543 เทากับ      
–16.78,   -1.84, 3.15 และ 2.96 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของบริษัทใน
การสรางกําไรมีแนวโนมที่ดีขึ้น  ทั้งนี้จากการเพิ่มขึ้นของสาขา “โฮมโปร” มาเปน 6 สาขา ในป 2543 ทําใหบริษทัมีสิน
ทรัพยเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหบริษัทมีรายไดมากขึ้น และบริษัทก็ยังมีแผนการที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่ม
สวนแบงการตลาด ยอดขาย และกําไรสุทธิของบริษัทตอไป 

บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาวแหงหนึ่งกับบุคคลที่ไมเกี่ยวของและไมมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน โดยมีอายุสัญญาเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2539 บริษัทมีโครงการที่จะกอสรางสาขาบนที่ดินดัง
กลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีเงินลงทุนในโครงการไปแลวทั้งหมดประมาณ 90.62 ลานบาท นับตั้งแตเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจตั้งแตป 2540 เปนตนมา บริษัทไดชะลอโครงการชั่วคราว เนื่องจากเห็นวายังตองใชเงินลงทุนกอสราง
อีกเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีภาระที่จะตองจายคาเชาทุกปตลอดอายุสัญญาเชา โดยจะตองจายคา



บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) แบบ 72-1 

สวนที ่2 หนาที ่

เชาจํานวน 5.32 ลานบาทในป 2544และจะมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นทุกๆ 3 ปตลอดอายุสัญญาเชา อยางไรก็ตามบริษัท
ยังคงมีแผนที่จะใชประโยชนในโครงการนั้นในอนาคต แตในสภาวะปจจุบัน บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายขยายสาขาใหมมา
เปนวิธีการลงทุนโดยการเชาพื้นที่แทนซึ่งจะชวยลดความเส่ียงเรื่องของเงินลงทุนลง 
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