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สารจากประธานกรรมการ 

 
มุงพัฒนากอต้ังในปพ.ศ. 2524 ปนี้นับเปนปท่ี 31 ของการดําเนินธุรกิจ และเปนปท่ี 3 ของการเปนสมาชิกใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในปท่ีผานมาประเทศไทยไดประสพกับภัยพิบัติทางธรรมชาติคอนขางรุนแรง สงผลกระทบตอแวดวงธุรกิจและ

การเปนอยูของผูคนในวงกวาง โดยเฉพาะในภาคกลางของประเทศ ซ่ึงรวมท้ังกรุงเทพมหานคร 
แตถึงกระนั้นก็ตามนับไดวาเปนความโชคดี และการเอาใจใสในการปองกันแกไขปญหา อุปสรรคตางๆมากมาย

ของชาวมุงพัฒนาฯ จึงทําใหบริษัทฯ รอดพนจากผลกระทบของภัยพิบัติครั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังสามารถ

เติบโตตอเนื่องจากปกอนๆ ในดานยอดขายเราสามารถทําสถิติสูงสุดครั้งใหมต้ังแตกอต้ังบริษัทฯ นับวาเปนความ

ภาคภูมิใจในหมูพนักงาน และผูบริหารเปนอยางย่ิง 
ในดานการบริหารธุรกิจ ปท่ีผานมาเราไดเสาะหาชองทางการจัดจําหนายเพิ่มเติม เราไดเขาถึงผูบริโภคท่ัว

ประเทศเพิ่มขึ้น มีลูกคาเพิ่มขึ้น มีการสื่อสารใกลชิดกับคูคา ลูกคา และผูบริโภคมากขึ้นอยางชัดเจน ซ่ึงเปนท่ีมาของผล

ประกอบการท่ีดี และตอบสนองผลประโยชนในการลงทุนจากผูถือหุนตามสมควร 
ในดานการบริหารภายในองคกร ไดมีการปรับผังองคกร ครอบคลุมทุกสวนงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว ได

เพิ่มศักยภาพการทํางานแกพนักงาน รวมทั้งไดเฟนหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายนอกมารวมงานภายใตวัฒนธรรม

องคกรของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นพัฒนาธุรกิจใหม เฟนหาพันธมิตร คูคาท่ีมีคุณภาพทั้งภายใน และตางประเทศอยาง

ตอเนื่อง เพื่อความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนตอไป 
ในอีก 3 ปขางหนาประเทศไทยจะเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญใน

ประวัติศาสตรของภูมิภาคนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรซ่ึงเปนผูอุปโภคบริโภค จะเปนปจจัยสําคัญของการแขงขันในทุกดาน 

มุงพัฒนาฯ กําลังมุงสูความพรอมตอนรับการเปล่ียนแปลงนี้อยางจริงจัง เพื่อสรางความเปนมืออาชีพใหสมกับเปน “The 

Professional Trading Company” ตามท่ีไดต้ังใจใหสมบูรณ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงิน 
 

 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป   ในการจัดทํางบการเงิน บริษัทฯ ไดพิจารณาเลือกใช

นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมทั้งไดมีการเปดเผย

ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุนท่ัวไปและผูมีสวนได

เสียอยางเหมาะสม 
 
 งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด โดยคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ

แสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไว

ในรายงานประจําปแลว 
 
 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อใหมั่นใจไดอยาง

มีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนและเพียงพอท่ีจะดํารงไวซ่ึงทรัพยสินตลอดจนเพื่อปองกันไมใหเกิดการ

ทุจริตหรือมีการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาท่ีสอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเปดเผย

ขอมูลรายการระหวางกัน ท้ังนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใน

ระดับท่ีนาพอใจ และผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีไมมีเง่ือนไขและไมมีขอสังเกต ทําใหเชื่อไดวางบ

การเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน

สดถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ

อิสระจํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณเฉพาะดาน มีคุณสมบัติครบถวน ตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีนางละเอียด วองวงศภพ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมานิต เจียรดิฐ และนายเทวัญ 

อุทัยวัฒน เปนกรรมการตรวจสอบ  
ในปพ.ศ. 2554 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยมีผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ

ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน เขาประชุมในวาระท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมเสนอขอมูลและความเห็นท่ีเปนประโยชนตอการ

บริหารงาน ผลการประชุมไดสรุปเปนรายงานเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 1. งบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจําป 2554 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจําป 2554รวมกับผูสอบ

บัญชี และผูบริหาร และผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน โดยสอบถาม และรับฟงคําชี้แจง เกี่ยวกับความ

ถูกตอง และครบถวนของงบการเงินตามหลักการบัญชี และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบตองบการเงินท่ี

เปนสาระสําคัญ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพบและ

หารือกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการรวมประชุมดวย เพื่อขอทราบขอคิดเห็นหรือขอสังเกตเก่ียวกับกระบวนการจัดทํา

งบการเงิน การควบคุมภายในดานบัญชี และการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงไมพบปญหาหรือรายการผิดปกติท่ีเปน

สาระสําคัญ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวางบการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ ตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอ 

 2. ระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในทุก

ไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบภายในในรอบปท่ีผานมา ตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมายซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ี

สําคัญ ไมพบสิ่งผิดปกติหรือความบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายใน การดําเนินการตางๆ มีการมอบ

อํานาจและอนุมัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และไดเนนยํ้าใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ และมีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีโดยชัดเจนเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมกับแผนกตรวจสอบภายใน และ

สํานักงานเลขานุการของบริษัทฯ แลวไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
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4. รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของทุกไตรมาส เห็นวา

บริษัทฯ ไดปฏิบัติโดยมีเง่ือนไขทางการคาปกติท่ัวไป และเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมมีขอบงชี้

ถึงความผิดปกติ และไดเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

 5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความคืบหนาการบริหารความเสี่ยงรวมกับ คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยเปนการระบุ และจําแนกความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน 

และภายนอกของบริษัทฯ โดยวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยง
อยางสมํ่าเสมอ 

 6. การพิจารณา และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2555 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในรอบระยะเวลาที่ผานมา โดยคํานึงถึง

ชื่อเสียง และความนาเชื่อถือ ความเปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการใหบริการ การรับรองงบการเงิน

ไดทันเวลาสม่ําเสมอ และการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี  จึงขอเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ

ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนใหแตงต้ัง 1. คุณณรงค พันตาวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ 2. คุณศิรา

ภรณ เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 3. คุณศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 3930 แหงบรษัิท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ ตอไปอีก

วาระหนึ่ง โดยมีคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) 
ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดเปรียบเทียบกิจกรรมท่ี

สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป กับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติท่ีดีแลว ผลการ

ประเมินอยูในระดับดี 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไป มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล การดําเนินธุรกิจเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย มีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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 สรุปผลการดําเนินงาน 

 
งบการเงินเปรียบเทียบ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม (งบการเงินรวม) 

(หนวย : บาท) 2552 2553 2554 
รวมสินทรัพย 489,064,138 554,355,311 592,736,826 

รวมหนี้สิน 195,584,096 231,859,306 247,960,507 

สวนของผูถือหุน 293,480,042 322,496,005 344,776,319 

ยอดขาย 369,011,313 410,181,958 503,731,223 

รวมรายได 384,313,034 429,937,795 530,746,564 

กําไรขั้นตน 183,281,664 208,633,269 234,055,547 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 43,263,283 48,215,963 53,895,575 

 
อัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม (งบการเงินรวม) 

 หนวย 2552 2553 2554 
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม % 11.3 11.2 10.2 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน % 17.7 15.6 16.2 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม % 9.3 9.2 9.4 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน บาท 0.44 0.40 0.45 
มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 3.00 2.69 2.87 
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ขอมูลท่ัวไป 

 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ” หรือ “MOONG”) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาสําหรับแมและเด็ก และ

เครื่องใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน  
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : อาคารมุงพัฒนา 32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพฯ 10260 

ท่ีต้ังคลังสินคา : เลขท่ี 1165 , 1167, 1169, 1171, 1173, 1175 และ 1177 ถ.ริมทางรถไฟ

สายปากน้ํา แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  และเลขท่ี 2947/12 ถนน

รามคําแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274 
โฮมเพจ : www.moongpattana.com  

โทรศัพท : +66 2361-9009  

โทรสาร : +66 2361-9025-6 

ท่ีต้ังโรงงานของบริษัทรวม : บริษัท ไทยพีเจน จํากัด  

  944 หมูท่ี 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอ บางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท : +66 2313-1625-7 
โทรสาร : +66 2313-1361 
 

นายทะเบียนหุนบริษัท 

  

ชื่อบริษัท บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงาน เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 – 7 ถนนรัชดาภิเษก  

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท 0-2359-1200-1 โทรสาร  0-2239-1259 

 

ผูสอบบัญชีบริษัท 

 

ชื่อบริษัท บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงาน ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท 0-2267-0777, 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90 
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ขอมูลการถือหุนของบริษัทในบริษัทอ่ืน 

 

ชื่อหลักทรัพย      บริษัท ไทยพีเจน จํากัด  

ท่ีต้ังสํานักงาน 944 หมูท่ี 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง  
 จังหวัดสมุทรปราการ 

จํานวนหุน 573,400 หุน คิดเปนรอยละ 47 ของทุนจดทะเบียน 1,220,000 หุน  
 มูลคาหุนละ 100 บาท 

 

ชื่อหลักทรัพย      บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงาน 700/103 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

จํานวนหุน 360,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียน 14,400,000 หุน  

 มูลคาหุนละ 10 บาท 

 

ชื่อหลักทรัพย      บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงาน 103/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตําบลบางสมัคร  

 อําเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

จํานวนหุน 180,000 หุน คิดเปนรอยละ 6 ของทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 

 
 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการท่ีสําคัญ 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท มุงพัฒนา มารเก็ตต้ิง จํากัด) กอต้ังขึ้น

เมื่อวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจนําเขา

และจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องครัวท่ีมีคุณภาพ ตอมาในป 2531 บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการผลิต การใช และการจําหนาย

ผลิตภัณฑ รวมถึงการใชเครื่องหมายการคา “พีเจน” (Pigeon) แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ซ่ึงพีเจนเปนผลิตภัณฑ

เกี่ยวกับแมและเด็กที่มีชื่อเสียงจากประเทศญ่ีปุน และดวยความรูและประสบการณของผูบริหารทําใหบริษัทฯ มีความ

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้ 
ป 2524 กอต้ังขึ้นโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใตชื่อ “บริษัท มุงพัฒนามารเก็ตต้ิง จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียน 10 

ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 
ป 2531 บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการผลิต การใช และการจําหนายผลิตภัณฑ รวมถึงการใชเครื่องหมายการคา “พีเจน” 

(Pigeon) แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย จากพีเจน คอรป ประเทศญ่ีปุน 
ป 2533 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคากับพีเจน คอรป เพื่อจัดต้ังบริษัท ไทยพีเจน จํากัด (“TP”) มี

จุดประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจุกนมซิลิโคน ขวดนม และชิ้นสวนพลาสติกเพื่อ

จําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ลานบาท แบงเปนหุนจํานวน 

200,000 หุน โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 84,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 42 ของทุนท่ีออกและเรียก

ชําระแลว 
ป 2535 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท มีจํานวน 500,000 หุน 

เพื่อวัตถุประสงคในการขยายกิจการ 
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ป 2537 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคากับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุน) (“โยชิโน ญ่ีปุน”) และ 

บริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค (ประเทศญี่ปุน) เพื่อจัดต้ังบริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด 

(“YMP”) เพื่อกอต้ังโรงงานผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก อาทิเชน หัวปมสเปรยสําหรับผลิตภัณฑ

ท่ีเปนของเหลว ขวดบรรจุภัณฑ และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 125 ลานบาท แบงเปน

หุนจํานวน 1,250,000 หุน โดยบริษัทฯ เขาถือหุนจํานวน 437,500 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 35 ของทุน

ท่ีออกและเรียกชําระแลว 
ป 2539 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคากับพีเจน คอรป เพื่อจัดต้ังบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) 

จํากัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนซับน้ํานมและผาเช็ดทําความ

สะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 120 ลานบาท แบงเปนหุนจํานวน 12,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ถือ

หุนจํานวน 1,200,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 10 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 
ป 2541 TP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ลานบาท เปน 122 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 1,220,000 หุน

เพื่อขยายโรงงานเพิ่มกําลังการผลิต บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน TP เปนรอยละ 47 ของทุนท่ีออก

และเรียกชําระแลว หรือเทียบเทากับหุนจํานวน 573,400 หุน 
ป 2543 PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาท เปน 144 ลานบาท คิดเปนหุนจํานวน 14,400,000 หุน มี

วัตถุประสงคในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุนจํานวน 840,000 หุนคืนใหกับพีเจน คอรป 

และไมลงทุนซ้ือหุนเพิ่มทุน จึงทําใหสัดสวนการถือหุนใน PIT ลดลงเหลือรอยละ 2.5 ของทุนท่ีออกและเรียก

ชําระแลว 
ป 2544 YMP ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ลานบาท เปน 300 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุน 3,000,000 หุน มี

วัตถุประสงคในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุนจํานวน 287,500 หุนคืนโยชิโน ญ่ีปุน และ

ลงทุนซ้ือหุนเพิ่มทุนแตไมครบตามสัดสวนการถือหุน จึงทําใหสัดสวนการถือหุนใน YMP ลดเหลือรอยละ 6 

ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 
ป 2549 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนุมัติ

จายเงินปนผลเปนจํานวน 115 ลานบาท 

ป 2550 บริษัทฯ ไดซ้ือตราสินคาสไมลวี สมารทวี และบีแคร เปนสินคาประเภทของใชประจําวันจากบริษัท ไมซีส 

จํากัด (“ไมซีส”) ซ่ึงเคยจําหนายสินคาใหบริษัทฯ ในตางจังหวัด และไมซีสไมมีความเก่ียวของใดๆ กับ

บริษัทฯ ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ป 2551 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยูไนเต็ดรีจิสตรา ออฟ ซิส

เท็มส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเดือนมกราคม 2551 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2551 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2551 มีมติใหเพิ่มทุน

จดทะเบียนและเรียกชําระจํานวน 40 ลานบาท ทําใหทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 

จาก 50 ลานบาทเปน 90 ลานบาท และไดอนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 60 ลานบาท  

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2551 มีมติใหแปร

สภาพบริษัทฯเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนชื่อบริษัทใหมเปน “บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่น

แนล จํากัด (มหาชน)” และแปลงมูลคาท่ีตราไวจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 1 บาท รวมถึงมีมติใหเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจาก 90 ลานบาท เปน 120 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30 ลานหุน เพื่อ

เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก นอกจากนี้ไดมีการอนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 21.6 ลานบาท 

ป 2552 บริษัทฯ รวมลงนามในสัญญาจัดจําหนายสินคา กับบริษัท พีไอพี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อเปนตัวแทน

จําหนายผลิตภัณฑถุงลอกเทา ภายใตเครื่องหมายการคา “Revival Care” 
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ป 2553 บริษัทฯ รวมลงนามในสัญญาจัดจําหนายสินคา กับบริษัท ไทย มัลติพลาย จํากัด บริษัท ศิริมงคล อินเตอร

เทรด จํากัด บริษัท ไทยยินตัน จํากัด และบริษัท ฟอรแคร จํากัด เพื่อเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ ภายใต

เครื่องหมายการคา “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามลําดับ 
ป 2554 บริษัทฯ เปดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเปนชองทางสื่อสารใหลูกคาติดตอกับบริษัทฯ 

ได ไมวาจะเปนการขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเล้ียงดูทารก หรือการใหรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑตางๆของ

บริษัทฯ  ในปเดียวกันนี้บริษัทฯ ไดยกเลิกการขายสินคาภายใตตรา “Jintan” 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก  

1) กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon) จากประเทศญ่ีปุนโดยเนนท่ีเด็กทารกที่มี

อายุระหวาง 0-3 ป รวมถึงผลิตภัณฑสําหรับคุณแม เพื่อครอบคลุมความตองการในทุก ๆ ดาน อาทิเชน จุกนม ขวดนม 

ผลิตภัณฑปอนอาหารทารก อุปกรณการใหนมมารดา และผาเช็ดทําความสะอาดผิว เปนตน แหลงที่มาของผลิตภัณฑพี

เจนมาจาก 3 แหลง ไดแก จากโรงงาน TP โรงงาน PIT และ การนําเขาจากตางประเทศ  

2) กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน ไดแก กระบอกฉีดน้ําภายใตตราสินคาฟอกกี้ 

(Foggy) มีดแสตนเลสภายใตตราสินคาเกอรลาจ (Gerlach) และของใชประจําวันภายใตตราสินคาอ่ืน ๆ ไดแก ตราสินคาวี

แคร (V-Care) เปนสินคาจําพวกสําลี แปรงสีฟน และฟองน้ํา ตราสินคา สไมลวี (Smile-V) ซ่ึงบริษัทฯ เปนเจาของ เปน

สินคาจําพวกกระบอกฉีดน้ํา นอกจากนี้บริษัทเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑดังตอไปนี้ ถุงลอกเทาภายใตตราสินคา Revival 

Care ผลิตภัณฑครีมปองกันแสงแดด และผลิตภัณฑครีมสําหรับใบหนาขาวใส ตราสินคา YURA แปงหอม และแปงหอมเย็น 
ตราสินคา BR กะทิธัญพืช, ฟอรแคร บาลานซ เครื่องด่ืมน้ําจมูกขาวฯ สูตรตนตํารับ, สูตรไมเติมน้ําตาล, รสดารคช็อกโก-

แลต, รสงาขาวน้ําขิง ตราสินคา 4CARE 
3) กลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ไดแก หัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุของเหลว เปนตน บริษัทฯ เปน

ตัวแทนจําหนายใหกับ YMP โดยผลิตภัณฑกลุมนี้จะจําหนายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก 

 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการตลาด โดยจะบริหารแบรนดหรือตราสินคาท่ีบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายให

เปนท่ีรูจักและรักษาใหกลุมลูกคาเปาหมายใหคงความนิยมในแบรนดอยางตอเนื่องผานกิจกรรมทางการตลาดท่ีบริษัทฯ ได

กําหนดไว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความชํานาญในดานการจัดจําหนายโดยมีเครือขายชองทางการจัดจําหนายท่ีครอบคลุม

ท่ัวประเทศไทยทั้งรานคาสมัยใหมหรือโมเดิรนเทรด (Modern Trade) รานคาแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) และผานรถ

ขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงชองทางการจัดจําหนายอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เปนตน ชองทางการ

จําหนายเหลานี้มีจํานวนกวา 8,000 แหง ครอบคลุมทุกภาคท่ัวประเทศ ในป 2554 จากความเชี่ยวชาญและความชํานาญ

ในการบริหารตราสินคา และการมีชองทางการจัดจําหนายท่ีครอบคลุมทั่วท้ังประเทศ ทําใหบริษัทฯ มีศักยภาพสามารถ

ใหบริการเปนตัวแทนจําหนายใหกับสินคาอ่ืน ๆ ท่ีตองการทําการตลาดในประเทศไทยและทําใหบริษัทฯ มีจํานวนสินคาท่ี

จัดจําหนายเพิ่มขึ้นซ่ึงจะสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ทําใหผลประกอบการดีขึ้นไปเปนลําดับ 

 
 นอกจากการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคแลว บริษัทฯ ยังมีกิจการรวม

คารวมท้ังสิ้น 3 บริษัท ไดแก TP PIT และ YMP โดยมีสัดสวนการรวมลงทุนอยูท่ีรอยละ 47 รอยละ 2.5 และรอยละ 6 

ตามลําดับ ในการรวมลงทุนดังกลาวบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการไดสิทธิเปนตัวแทนจําหนายสินคาท่ีแตละบริษัทรวม

คาผลิตแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย รวมถึงไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 
- บริษัท ไทยพีเจน จํากัด หรือ TP เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทฯ และ บริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จากประเทศ

ญ่ีปุน ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
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เกี่ยวกับทารกภายใตตราสินคาพีเจน สินคาท่ีผลิต ไดแก จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติก น้ํายาทําความ

สะอาดจุกนมและขวดนม เปนตน โดยจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ ปจจุบันมีทุนชําระแลว 122 ลาน

บาท ท้ังนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑท้ังหมดของ TP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

- บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด หรือ YMP เปนกิจการรวมคาระหวาง 3 บริษัท ไดแก บริษัท โยชิ

โน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุน) บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุน) และบริษัทฯ โดยแตละบริษัทถือหุนใน YMP 
ในสัดสวนรอยละ 83 รอยละ 11 และรอยละ 6 ตามลําดับ YMP ไดจดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 

2537 ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก ชิ้นสวน สวนประกอบและอะไหลท่ีเปนพลาสติก 

เพื่อจําหนายท้ังภายในและตางประเทศ  เชน หัวฉีดน้ํา,  หัวปม, ขวดแชมพู, หลอดสําหรับครีมบํารุงผม และตลับ

แปง เปนตน ท้ังนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และ

ไดรับสิทธิ์ในการเปนผูจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณท่ี YMP ตองการภายในประเทศ  

 

- บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด หรือ PIT เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทฯ และ บริษัท    พีเจน 

คอรปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุน ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2539 ประกอบธุรกิจผลิต

และจําหนายผาเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนซับน้ํานม โดยจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้บริษัท

ฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ PIT แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

 

โครงสรางรายได 
 

ประเภทของรายได 2552 2553 2554 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

จําหนายผลิตภัณฑแมและเด็ก 311.3 75.1 344.3 75.6 390.2 69.5 

จําหนายเคร่ืองครัวและของใชประจําวัน 44.2 10.7 46.9 10.3 76.1 13.6 

จําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ    13.5 3.3 19.0 4.2 37.4 6.7 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
1)

30.1 7.3 25.3 5.6 30.4 5.4 

รายไดจากเงินปนผล
 2) 4.3 1.0 4.4 1.0 4.1 0.7 

รายไดอ่ืน
3)

 11.0 2.6 15.4 3.4 22.9 4.1 

รายไดรวม 414.4 100.0 455.3 100.0 561.1 100.0 

หมายเหตุ :  1 สวนแบงกําไรจาก TP 
 2 เงินปนผลจาก YMP และ PIT 

 3 รายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดคาเชา, รายไดคานายหนา, กําไรจากการจําหนายสินทรัพย และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะมุงพัฒนาสูความเปนเลิศในดานสินคาและบริการ 

ภายใต คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค นักลงทุน 

และสรางความสัมพันธท่ีดีกับคูคา 
 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดพันธกิจของบริษัทฯ ขึ้น ดังนี้ 

- มุงเปนองคกรที่มีผลกําไรโดดเดน และไดรับความไววางใจจากผูบริโภค คูคา และนักลงทุน 

- มุงเปนองคกรที่จะใหความสําคัญกับบุคลากร เนนการพัฒนาทักษะ, องคความรู และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
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- มุงเปนองคกรที่ใหความสัมพันธท่ีดีกับคูคา และเติบโตควบคูกันไปในระยะยาว 

- มุงเปนองคกรที่เนนยํ้า จริยธรรม คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และรับผิดชอบตอสังคม 

- มุงเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อันไดมาซ่ึงคุณภาพเปนท่ียอมรับอยาง

ตอเนื่อง 

  
 บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกจิภายใน 2 – 3 ป ขางหนา ดังนี้ 

 1. บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะขยายสายผลิตภัณฑใหมใหเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑแมและเด็กของ

พีเจน ท้ังในรูปของการนําเขาสินคาเพื่อจําหนายภายในประเทศ และ/หรือผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนประเภท Toiletries เชน สบูเหลว เบบ้ีแชมพู โลชั่น เปนตน ท้ังนี้เพื่อตอบสนอง

ตอความตองการของคุณแมสมัยใหมในการดูแลลูก ประกอบกับเปนการเพิ่มตัวเลือกสําหรับคุณแมท่ีใหความใสใจใน

คุณภาพผลิตภัณฑสําหรับทารกและเด็ก 
 2. การขยายชองทางการจัดจําหนายในตางจังหวัด บริษัทฯ มีจุดมุงหมายในการขยายฐานธุรกิจไปสูตางจังหวัดให

มากย่ิงขึ้น โดยผานการขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในตางจังหวัด (Expanding Channel of 

Distribution) เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ เขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางท่ัวถึงมากย่ิงขึ้น ซ่ึง ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ไดขยายไป

ยังรานตัวแทนจําหนายเฉพาะ (Specialty Shop) และตัวแทนคาสงในตางจังหวัด โดยบริษัทฯ คาดวาจะเพิ่มชองทาง

ดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของจํานวนรานคาปจจุบันตอป  
 3. บริษัทฯ มีแผนการท่ีจะทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑประเภทจุกนมเพื่อขยายสวนแบงการตลาดและเพ่ิม

ยอดขายใหไดมากย่ิงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง เนื่องจากจุกนมเปนผลิตภัณฑหลักที่สรางรายได และผลกําไรใหกับ

บริษัทฯ มาโดยตลอด และเปนผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิดความไดเปรียบ

ในดานการแขงขัน  
 4. บริษัทฯ จะเนนการบริหารแบรนดใหกับสินคาท่ีบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหโดดเดน (Brand Values 

Emphasizing) และชัดเจนในสายตาผูบริโภคเปาหมาย ซ่ึงไดแก ตราสินคาพีเจนเพื่อใหตราสินคาพีเจนมีคุณคาและมีความ

แตกตางจากคูแขงผานคุณคาของตราสินคาท่ีวา “พีเจน ผูเชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและทารก” บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะเปนสวน

หนึ่งท่ีชวยใหคุณแมยุคใหมเล้ียงลูกดวยตนเองมากย่ิงขึ้น และสะดวกมากขึ้นผานสินคาและบริการของบริษัทฯ นอกจากนั้น 

บริษัทฯ จะพัฒนาสินคาท่ีไดคุณภาพออกสูตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสินคามีความแตกตาง และโดดเดนอยูเสมอ 
 5. บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย บริษัทฯ จึงมีความพรอมท่ีจะ

เปนตัวแทนจําหนายใหกับสินคา และบริการใหมๆ โดยอาจเขารวมทุนกับบริษัทตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือทาง

การตลาดมากข้ึน บริษัทฯ เชื่อมั่นวาบริษัทฯ มีศักยภาพในดานเครือขายชองทางการจัดจําหนาย พนักงานขาย และความ

เชี่ยวชาญดานการทําการตลาดโดยเนนการบริหารแบรนดในระยะยาว กอปรกับชื่อเสียงของบริษัทฯ ท่ีไดรับการยอมรับมา

นาน จึงทําให บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูท่ีตองการท่ีจะทํา

การตลาด หรือกระจายสินคาภายในประเทศไทย 

 

จากความพรอมในดานการทําการตลาดและการมีเครือขายชองทางการจัดจําหนายท่ีมีศักยภาพ บริษัทฯ มี

แนวคิดในการขยายธุรกิจโดยการหาพันธมิตรทางการคาใหมในอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีมีความประสงคจะขยายชองทางการ

จัดจําหนาย และทําการตลาดผานชองทางหลักที่บริษัทฯ มีอยู เพื่อขยายกลุมสินคาของบริษัทฯ ใหมีความหลากหลายและ

สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคในวงกวาง และจากแผนการขยายธุรกิจดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีฐานรายไดท่ีเติบโตขึ้นใน

ระยะยาว 
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา 
 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูจัดจําหนาย และเปนตัวแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในผลิตภัณฑ 3 กลุมหลัก 

ไดแก กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon)  กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใช

ประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ โดยกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กสามารถแบงรายไดตาม

แหลงท่ีมาของสินคาได 3 แหลง คือ ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนจาก TP และ PIT ซ่ึงเปนโรงงานผลิตสินคาของ   

พีเจนอยูในประเทศไทย และจากการนําเขาจากประเทศญ่ีปุน และประเทศสิงคโปร โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปน

ตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนท่ีผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย สําหรับกลุมผลิตภัณฑพลาสติก

และบรรจุภัณฑมีแหลงท่ีมาจากโรงงานของ YMP 
 
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย 
 สินคาท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายมีศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไดการรับรองมาตรฐาน อยางเชน 

ผลิตภัณฑของพีเจน ซ่ึงมีศูนยวิจัยและพัฒนา เพื่อทําการคนควาวิจัย พัฒนาใหไดมาซ่ึงนวัตกรรมใหม และมีการตรวจสอบ

คุณภาพสินคาท่ีมีมาตรฐาน ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดจําหนายไปยังประเทศตางๆท่ัวโลก ซ่ึงผูบริโภค

สามารถมั่นใจในคุณภาพสินคา และระดับมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับจากท่ัวโลก และสําหรับบริษัทฯ เองปจจุบันไดรับ

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซ่ึงเปนการยืนยันเจตนารมณในการนําเสนอสินคาและบริการ รวมถึง
ประสิทธิภาพระบบการทํางานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเชนเดียวกัน รายละเอียดของกลุมผลิตภัณฑมีดังตอไปนี้ 

 
1) ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon)  

บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนท่ีผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยจาก   พีเจน 

คอรป ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากผูบริโภคท้ังในประเทศ และตางประเทศดวย

ความหลากหลายของผลิตภัณฑท่ีมีการคนควา วิจัยพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง สินคาแตละชนิดตองผานการทดลองและ

วิจัยเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและใหเปนท่ียอมรับเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ปจจุบันผลิตภัณฑพีเจนท่ีบริษัทฯ 

เปนตัวแทนการจัดจําหนายสามารถแบงไดเปน 3 หมวด โดยแบงตามแหลงผลิตสินคาซ่ึงมาจากในประเทศจํานวน 2 แหง

และนําเขาจากตางประเทศไดดังนี้  
1.1) ผลิตภัณฑพีเจน ท่ีผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจน จํากัด ไดแก จุกนมซิลิโคน, ขวดนม, ถวยหัดด่ืม, น้ํายาลางขวด

นม และสินคาท่ีทําจากพลาสติกอ่ืนๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑแตละประเภทโดยสังเขปมีดังนี้ 
- จุกนมพีเจนไดรับการออกแบบและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยจุกนมท่ีจําหนายแบงเปนจุกซิลิโคนและยาง

ธรรมชาติ (นําเขาจากประเทศญ่ีปุน) มีการออกแบบใหคลายหัวนมมารดาใหมากที่สุดและชวยในการพัฒนาการที่ดีของ

เด็ก เหมาะกับโครงสรางของกราม ขากรรไกร และกระพุงแกม เพื่อสงเสริมการฝกการดูด และบริหารกลามเนื้อตางๆ ขณะ

ดูดนม นอกจากนั้นบริเวณดานในจุกนมของพีเจนจะมีลักษณะเปนพื้นผิวเรียบเพื่อไมใหเปนท่ีสะสมของแบคทีเรียซ่ึงอาจ

เปนสาเหตุใหเด็กทองเสียได ในการพิจารณาเลือกซ้ือควรเลือกใหเหมาะกับเด็กแตละวัย 

- ขวดนมของพีเจนไดรับการออกแบบที่เนนความปลอดภัย และขวดนมมีลักษณะไมมีรอยตะเข็บนูนขางขวด ฟน

เกลียวอยูเฉพาะดานนอก ผิวดานในขวดเรียบสนิท ขวดมีรูปทรงต้ังตรงไมคดงอไปมาและไมมีเหล่ียมมุมที่เปนแหลงสะสม

ของแบคทีเรีย เพื่อใหสะดวกตอการทําความสะอาด ใชสี Food Grade ท่ีมีความปลอดภัยสูง สีไมหลุดลอกเม่ือนํามาตมดวย
ความรอนสูง และไมเปนอันตรายตอเด็ก นอกจากนั้นยังมีลวดลายท่ีหลากหลาย และครอบคลุมลูกคาในกลุมตลาด 
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1.2) ผลิตภัณฑพีเจน ท่ีผลิตโดยบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ไดแก ผาเช็ดทําความสะอาดผิว 

(Baby wipes) และแผนซับน้ํานม (Breast pad) 
 - ผาเช็ดทําความสะอาดผิว (Baby wipes) เปนผาเช็ดเอนกประสงคแบบเปยก ใชทําความสะอาดผิวทารก, เด็ก

และผูใหญ โดยสามารถเช็ดบนใบหนา และสวนอ่ืนๆ ของรางกายได มีสวนผสมที่เปนธรรมชาติ นอกจากทําความสะอาด

เด็กทารกแลว เบบ้ีไวพสยังสามารถใชในกิจกรรมอ่ืน ๆ ได อาทิเชน เช็ดเหง่ือเพื่อความสดชื่นหลังการออกกําลังกาย ใช

สําหรับกอนและหลังการแตงหนา ซับความมันท่ีเกิดขึ้นบนใบหนา หรือใชเปนกระดาษเช็ดอเนกประสงคระหวางมื้ออาหาร 

นอกจากนี้   เบบ้ีไวพสของพีเจนไดผาน MICROBIOLOGICALLY TESTED เปนตราสัญลักษณแสดงวาผลิตภัณฑมีความ

สะอาดปลอดภัย ผานกระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑปลอดเช้ือแบคทีเรีย 100% กอนการเปดใชในครั้งแรก 
- แผนซับน้ํานม  เหมาะสําหรับคุณแมท่ียังอยูในระยะการใหนมแกลูก ซ่ึงคุณแมมีความจําเปนตองใชแผนซับ

น้ํานมเพื่อชวยซึมซับน้ํานมท่ีไหลออกมาไมใหเลอะเปรอะเสื้อผาท่ีสวมใสได แผนซับน้ํานมของพีเจนมีคุณสมบัติท่ีสามารถ

ซึมซับน้ํานมไดดีไมใหไหลยอนกลับ พรอมกับมีแถบกาวท่ียึดติดไมหลุดในขณะท่ีสวมใส  แผนซับน้ํานมของ พีเจนสามารถ
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับคุณแมไดเปนอยางมาก วัตถุดิบท่ีนํามาผลิตเหมือนกับผาเช็ดทําความสะอาดผิวประกอบดวย

สวนของเย่ือกระดาษ (Wood pulp) ผาชนิดโปรงชวยการซึมผานของน้ํานมและไมไหลยอนกลับพรอมความนุม ไมระคาย

ผิว (Non woven) สารดูดซับความชื้น (SAP) ชนิดพิเศษที่มีความสามารถในการดูดซับสูงและ Laminated Tissue ปองกัน

การรั่วซึม 

1.3) ผลิตภัณฑพีเจน ท่ีนําเขาจากตางประเทศ  เปนกลุมสินคาเคร่ืองใชสําหรับเด็ก (Baby Accessories) 

สามารถจําแนกเปนกลุมสินคาไดดังตอไปนี้  
- จุกนมยางธรรมชาติ และขวดนมแกว 

- สินคากลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบ้ีแชมพู โลชั่นสูตรน้ํา/สูตรน้ํานม ฟองน้ํา ชุดแปรงสีฟน ชุดแปรงหวี

สําหรับเด็ก เปนตน  
- สินคากลุมอุปกรณทําความสะอาดเคร่ืองใชสําหรับเด็ก ไดแก หมอนึ่งขวดนม เครื่องนึ่งขวดนมอัตโนมัติ 

แปรงลางขวดนมและจุกนม ฯลฯ  
- สินคากลุมอุปกรณฝกรับประทานอาหาร ไดแก ถวยหัดด่ืม ชุดฝกรับประทานอาหาร ชุดชามและชอนสอม

สําหรับอาหารดวยตัวเอง ภาชนะบรรจุกลองนมสําหรับเด็ก เครื่องอุนนม/อาหาร ชุดชอนปอนอาหารเสริมชนิดนิ่มพิเศษ 
- สินคากลุมอุปกรณการใหนมมารดา ไดแก ชุดปมน้ํานมแบบอัตโนมัติ ปมน้ํานมพลาสติก ยางปองกันหัวนม

มารดา ถุงบรรจุน้ํานมแบบ Hygienic และปมหัวนมบอด 
- สินคากลุมผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภัยภายในบาน ไดแก อุปกรณล็อคตูเย็นและล้ินชัก อุปกรณครอบปล๊ักไฟ 

อุปกรณล็อคประตูตูเย็น อุปกรณล็อคตูกระจกเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ 
  
สภาวะการแขงขัน 
 กลุมตลาดของสินคาสําหรับแมและเด็กในประเทศไทยสามารถแบงได 4 กลุม ไดแก Economy, Standard, 

Premium และ Super premium โดยแสดงไดตามแผนภาพดานลางและเปรียบเทียบแตละกลุมโดยแบงตามราคา คุณภาพ 

แหลงท่ีมา และชองทางการจัดจําหนายของสินคา โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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ท่ีมา : บริษัทฯ 

 
โดยสินคาพีเจนมีจุดเดนดาน  

-ตราสินคา : พีเจนเปนตราสินคาจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงถือวาเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐานในการผลิต

ท่ีสูงมากประเทศหนึ่งในโลกและเนนยํ้าในการวิจัยและพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับพัฒนาการของทารก รวมถึง

พฤติกรรมการเล้ียงดูลูกของคุณแม ซ่ีงทําใหในปจจุบันตราสินคาพีเจนเปนท่ียอมรับของคุณแมในหลายประเทศ

ท่ัวโลก รวมถึงในประเทศไทย 

- คุณภาพ : มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการผลิต และผานการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานท่ีเปนท่ี

ยอมรับจากหลายสถาบันในตางประเทศดวย พีเจนใหความสําคัญกับสินคาท่ีชวยสงเสริมพัฒนาการของทารก 

และคํานึงถึงความสะดวกสบายในการใชงานของคุณแม นอกจากนั้น ความคงทนดานการใชงานก็เปนอีกสาเหตุ

หนึ่งท่ีพีเจนไดรับการยอมรับมาอยางตอเนื่อง 

-ความหลากหลาย :  ผลิตภัณฑของพีเจนมีความหลากหลายและมีจํานวนสินคาใหกับลูกคาไดเลือกซ้ือโดย
ครอบคลุมกลุมตลาดท้ังหมดของตลาดผลิตภัณฑแมและเด็กโดยมีระดับราคาที่สามารถตอบสนองความตองการ

ซ้ือสินคาของคุณแมไดอยางหลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงรายอ่ืนๆ ท่ีจะทําการตลาดเพียงกลุมตลาดกลุม

เดียว  
-Brand Heritage: พีเจนเปนผูนําในตลาดแมและเด็กในประเทศไทยมาเปนระยะเวลากวา 30 ป ทําใหไดรับการ

บอกกลาวและแนะนําการใชผลิตภัณฑของพีเจนจากรุนสูรุน จากแมสูลูกเปนทอดๆ ตอไป  

 
 ลักษณะลูกคาและลกูคากลุมเปาหมาย  
 กลุมลูกคาของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมรานคา และผูบริโภคขั้นสุดทาย สําหรับกลุมรานคา 

เปนการจัดจําหนายผานชองทางเครือขายรานคาท่ีครอบคลุมอย ู ท่ัวประเทศ กลุมรานคาหลักๆ ไดแก  โมเดิรนเทรด ชอง

ทางการจัดจําหนายแบบด้ังเดิม และหางสรรพสินคา  
  
 กลยุทธการแขงขัน 

ในการทําการตลาดใหกับสินคาท่ีบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหแตละสายผลิตภัณฑ บริษัทฯ จะมีการกําหนด

นโยบาย เปาหมายดานการตลาด รวมถึงแผนการตลาดท่ีชัดเจนและตองมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร

โดยรวม โดยในการดําเนินงานดานการตลาดจะประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมการทางการตลาด อาทิเชน การวิจัย

ตลาด การโฆษณา การสงเสริมการขาย การสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงการกําหนดราคาท่ีตองเปนไปตาม

นโยบายและแผนการตลาดท่ีกําหนดไวในแตละป ในการดําเนนิงานดานการตลาดและการจัดจําหนาย  
  
 
 

 ราคา คุณภาพ แหลงท่ีมา ชองทางการจัดจําหนาย

Super Premium สูงมาก สูง ถึง สูงมาก

โดยมีฝายวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑเอง 

นําเขาท้ังหมด หางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ

Premium สูง นําเขาและ

ผลิตในประเทศ 
หางสรรพสินคา

ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด 

Standard ปานกลาง ปานกลาง/

มีตราสินคาไทย   
ผลิตในประเทศ ขายในตางจังหวัดและ

ในไฮเปอรมารเก็ต 

Economy ตํ่า ตํ่า/ไมมีตราสินคา/ 

สินคาเฮาสแบรนด 
ผลิตในประเทศ สวนใหญขายในตางจังหวัด 
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2) ผลิตภัณฑเคร่ืองครัวและของใชประจําวัน   
ผลิตภัณฑเครื่องครัวและของใชประจําวันท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนาย ไดแก กระบอกฉีดน้ําฟอกกี้ มีด

อุตสาหกรรม และของใชประจําวัน 
- ผลิตภัณฑกระบอกฉีดน้ําภายใตตราสินคา “ฟอกกี้” (Foggy)  

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจัดจําหนายฟอกกี้ โดยบริษัทฯ จดเครื่องหมายการคา “ฟอกกี้” เปนของบริษัทฯ และ

ยังเปนผูผลิตรายแรกของประเทศไทยท่ีใหความสนใจพัฒนาสินคากระบอกฉีดน้ําในประเทศไทย ฟอกกี้ไดรับการยอมรับใน

เรื่องของคุณภาพของสินคา โดยเฉพาะหัวฉีดท่ีไดผานการพัฒนาใหสามารถใชงานไดหลากหลาย และมีความทนทาน  

- มีดอุตสาหกรรมภายใตตราสินคา “เกอรลาจ” (Gerlach)      

บริษัทฯ เปนผูนําเขาและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑมีดอุตสาหกรรม ภายใตตราสินคาเกอรลาจ (Gerlach) 

มีดเกอรลาจเหมาะสําหรับกลุมผูใชงานหนัก (Hard user) และกลุมผูใชงานเปนอาชีพ (Professional Chef) ท่ีตองใชสินคา

ท่ีมีความคงทน และใชงานไดหลากหลาย 

- ผลิตภัณฑสําหรับใชประจําวัน  
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรับใชประจําวัน ภายในตราสินคาอ่ืนๆ โดยแตละตราสินคาจําหนาย

ผลิตภัณฑและมีกลุมลูกคาเปาหมายดังตอไปนี้ 

 
ตราสินคา หมวดผลิตภัณฑ วัตถุประสงคการใชงาน กลุมลูกคาเปาหมาย

วีแคร สําลี   สําลีเพื่อความงาม สําหรับใชเช็ด

เครื่องสําอาง 
เนนกลุมผูหญิงอายุระหวาง 18 – 35  ป 

 แปรงสีฟน  แปรงสําหรับเด็กและผูใหญ เนนกลุมลูกคาตางจังหวัด    

ผูมีฐานะปานกลาง 
 ฟองน้ํา  ฟองน้ําสําหรับอาบนํ้าเหมาะสําหรับ

อาบน้ําเด็ก 
ลูกคาอายุต้ังแต 3 ปขึ้นไป

สไมล วี กระบอกฉีดน้ํา ใชฉีดน้ํา เพื่อทําความสะอาด เนนกลุมลูกคาตางจังหวัด 
รีไวเวิลแคร ถุงลอกเทา ผลัดเซลลผิวเทา กลุมผูหญิงอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป 

YURA ครีมทาหนา ปองกันแสงแดด และทําใหใบหนาขาวใส กลุมผูหญิงอายุต้ังแต 25 ปขึ้นไป 

BR แปงฝุน แปงหอม แปงหอมเย็น กลุมผูหญิงอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป 

4CARE กะทิ และเครื่องด่ืม สําหรับปรุงอาหาร เพื่อสุขภาพ กลุมผูบริโภคท่ีใสใจในสุขภาพ 

 
 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย  
 บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาผานชองทางเครือขายรานคาท่ีครอบคลุมอยูท่ัวประเทศ บริษัทฯ มีทีมงานขาย

กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซ่ึงมีประสบการณความเชี่ยวชาญและชํานาญในดานการขาย โดยทําหนาท่ีติดตอและ

ประสานงานในการขายผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ เพื่อใหสินคากระจายถึงผูบริโภคอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังนําเสนอขอมูลและสิ่งท่ีเปนประโยชนแกลูกคา พรอมสามารถตอบรับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ดวยระบบการรับคําสั่งซ้ือและการจัดสงสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผานชองทางการจัดจําหนายหลัก ๆ 

ไดแก ช องทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม (Modern Trade) ชองทางการจัดจําหนายแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) 

ซ่ึงประกอบดวยรานคาสง-ปลีกทั่วไปที่กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ และชองทางอ่ืนๆ ไดแก ชองทางการจัดจําหนาย

แบบขายตรง ชองทางการจัดจําหนายสงเสริมการขาย (Event Sales) ชองทางการจัดจําหนายผานรานตัวแทนจําหนาย

เฉพาะ (Specialty Shop) และชองทางการจัดจําหนายทางอิเลคโทรนิคส (E – commerce) 

  



รายงานประจําป 2554 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 16 จาก 59  

 

3) ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ   
 บริษัทฯ ไดเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยกลุมลูกคาจะเปนโรงงาน

อุตสาหกรรมเปนหลัก ซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑเพื่อประกอบหรือนําไปบรรจุเพื่อจําหนายตอไป สินคาสวน

ใหญจะเปนจําพวกหัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุของเหลว หลอดบรรจุของเหลว (Tube) เปนตน 
 
 กระบวนการลอจิสติกส  

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการควบคุมการทํางานดานลอจิสติกส ต้ังแตกระบวนการรับสินคาจากคูคา การ

เบิกสินคาเพื่อจัดสง ไปจนถึงการจัดสงสินคาใหลูกคา สําหรับสินคาท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายท้ังหมด เพื่อมุงเนนใหมี

การดูแลดานคุณภาพของสินคาเปนอยางดี และสงถึงลูกคาไดตรงตามกําหนด จึงจําเปนตองจัดระบบการเก็บสินคา และ

ควบคุมสินคาเขาออกอยางรัดกุม รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพสินคาใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 
ธุรกิจกิจการรวมคา 
 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ  

บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด หรือ YMP  

 เปนบริษัทรวมทุนระหวาง 3 บริษัท ไดแก บริษัทฯ  โยชิโน ญ่ีปุน และ บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุน) 

ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก ชิ้นสวน สวนประกอบและอะไหลท่ีเปนพลาสติก เพื่อจําหนายท้ัง

ภายในและตางประเทศ  เชน หัวฉีดน้ํา  หัวปม ขวดบรรจุน้ํา เปนตน YMP มีเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีการผลิต

ชั้นสูง มีทีมงานประกอบดวยฝายผลิต ฝายประกอบ ฝายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝายจัดสง และฝายบริการลูกคาใน

ระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาตามมาตรฐานสากลโลก ท้ังนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และเปนผูจัดหาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเฉพาะวัตถุดิบจากแหลงใน

ประเทศไทยเทานั้นใหแก YMP  
บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด หรือ PIT  

 เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ พีเจน คอรป จากประเทศญี่ปุน ผลิตภัณฑหลักที่ PIT ผลิตแบงได 2 

ประเภท ไดแก  
1) ผาเช็ดทําความสะอาดผิว เปนผาใชทําความสะอาดผิวบนใบหนา แขนและสวนตางๆของรางกายทารก และ

ผูใหญ เนื้อผามีความหนา และนุมพิเศษเช็ดไดบอยเทาท่ีตองการ ผาเช็ดทําความสะอาดปราศจากแอลกอฮอลและนํ้าหอม 

นอกจากนี้ยังมีแบบผาทากันยุง บรรจุในหอกะทัดรัดสะดวกสําหรับพกพา  
2) แผนซับน้ํานม (แบบกระชับ) เพื่อซึมซับน้ํานม ใหความกระชับขณะสวมใสในทุกอิริยาบถ และยังปองกัน

น้ํานมซึมไหลออกทางดานขางมีเทปกาว 2 จุดปองกันการหลุดล่ืนขณะสวมใส ผลิตจากวัตถุดิบท่ีไดรับการวิจัยและคนควา

จาก พีเจน คอรปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุน  

 PIT เปนฐานผลิตผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานมมารดา โดยไดรับอนุญาตอยางเปนทางการจากพี

เจน คอรป ประเทศญ่ีปุน ท้ังนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ PIT แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

บริษัท ไทยพีเจน จํากัด หรือ TP 
 TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตจุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็ก ภายใตตราสินคา “PIGEON”  

โดยไดรับอนุญาตจากพีเจน คอรป ประเทศญ่ีปุน ใหเปนผูผลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑพลาสติกของพีเจนอยางเปน

ทางการ จุกนมซิลิโคนท่ี TP ผลิตและจําหนายมีหลายแบบและหลายขนาดตามท่ีพีเจน คอรป กําหนดใหท้ังหมด อาทิเชน 

จุกนมซิลิโคนคลาสสิค จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเสมือนการใหนมมารดา และจุกนมเสมือนการใหนมมารดามินิ  

สําหรับขวดนมเปนประเภทพลาสติกจากโพลีคารบอเนตและ PPSU (POLYPHENYL SULFONE RESIN DURADEX 

D3000NT) โดยสามารถผลิตขวดนมไดครบทุกขนาดและทุกรุน ซ่ึงวัตถุดิบท่ีถูกกําหนดและนําเขามาจากประเทศญ่ีปุน
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โดยตรงดวยคุณภาพระดับ FOOD GRADE คือมีความปลอดภัย ไรสารพิษท่ีเปนอันตรายตอเด็กทารก มีกระบวนการท่ี

สะอาดไดมาตรฐานดวยเครื่องจักรอันทันสมัยจากตางประเทศ และพนักงานผูเชี่ยวชาญในแตละกระบวนการตางๆ ซ่ึงการ

ผลิตทุกขั้นตอนจะมีการหอปองกันฝุนละออง คัดเลือกผลิตภัณฑท่ีไมมีตําหนิหรือ    ริ้วรอย ตรวจสอบขนาด ปริมาตร และ

ความคงทนแข็งแรง ดวยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน (Q.C. : Quality Control) ท่ีละเอียดทุกขั้นตอนในการผลิต 

เพื่อใหผลิตภัณฑทุกชิ้นท่ีผลิตออกไปตองมีคุณภาพ ปลอดภัย และดีท่ีสุด กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของขวดนม จุกนม

พีเจนไดรับการรับรองจาก มอก. ในประเทศไทย และไดรับมาตรฐาน JIS (Japan Industrial Standard) ซ่ึงเปนมาตรฐาน

หลักที่ทางญี่ปุนไดใชในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนม และจุกนม     ตราสินคาอ่ืนทุกตราสินคา ในปจจุบันมาตรฐาน 

JIS นี้ ทางรัฐบาลญ่ีปุนไดรวมกําหนดกับพีเจน คอรป ซ่ึงถือไดวาเปนผูบุกเบิกผลิตภัณฑกลุมนี้เปนรายแรกในญ่ีปุน TP ได

ผานการรับรองเพื่อใหการผลิตไดคุณภาพมาตรฐานในการทํางาน ดังตอไปนี้ 
 - ISO 14001 : 1996 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก TÜV Rheinland Thailand ในป 

2545 
 - ISO 9001: 2000 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลจาก TÜV Rheinland Thailand ในป 

2546 
 - GMP (Good Manufacturing Practices) จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในป 2550 

TIS 969-2533 มาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับจุกนมซิลิโคน 

 - TP ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2542 โดยไดรับ

อนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอ่ืนๆ  

 ภาวะอุตสาหกรรม 
 เนื่องจาก TP เปนโรงงานผลิตสินคาพีเจนเพียงตราสินคาเดียว วัตถุประสงคในการกอต้ังเพื่อเปนฐานผลิตขวดนม

และจุกนมของพีเจน คอรป ดังนั้นสินคาท่ี TP ผลิตไดท้ังหมดจะจําหนายใหแกพีเจน คอรป และบริษัทในกลุมของพีเจน 

คอรป รวมถึงบริษัทฯ (เฉพาะท่ีจําหนายในไทย) เทานั้น ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจของ TP จึงขึ้นอยูกับนโยบายของพีเจน 

คอรปเปนสําคัญ ท่ีผานมามูลคาการสงออกของ TP มีการเติบโตขึ้นทุกปทําใหเชื่อไดวาอุตสาหกรรมขวดนมและจุกนมยังคง

มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑใหม ๆ และมีการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง   
 กลยุทธการแขงขัน 
 TP จะเนนการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพโดย TP ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑอยางย่ิง โดยมีการทดสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ JIS ซ่ึงเปนมาตรฐานของญี่ปุน รวมกับมาตรฐานของ สมอ (สํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย) นอกจากนี้ยังปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย ปลอดภัย และหลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค  รวมถึงมีการกําหนดนโยบายการผลิตสินคาโดยจะขึ้นอยูกับการคาดการณความตองการของ

ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑในแตละกลุมโดยอาศัยขอมูลจากฝายขายและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมหรือการปรับปรุง

ลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยเนนดานคุณภาพ ความสะดวก และความ

ปลอดภัยเปนหลัก 

 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 สินคาท้ังหมดท่ี TP ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศจะจําหนายผานบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูจัดจําหนายและทําการตลาด

ท้ังหมดใหแกผลิตภัณฑของพีเจน สําหรับตลาดสงออก TP จะเปนผูสงออกสินคาเองโดยสงออกไปยังพีเจน คอรป และ

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการของพีเจน คอรป ไดแก ประเทศสิงคโปร เปนตน 
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ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะสงผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทุน และเปนความเสี่ยงที่อาจสงผล

กระทบใหกับการดําเนินธุรกิจ สามารถแยกประเด็นความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดดังนี้ 
 
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม 

ปญหาทางการเมือง และสังคม อาจสงผลใหสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไมมีอัตราการเจริญเติบโตเทาท่ีควรจะ

เปน หรือถดถอยลง รวมถึงการใชจายของประชากรลดลง เนื่องจากตองเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณท่ีไมคาดคิดท่ีจะ

เกิดขึ้น ดังนั้นอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯมีรายไดจากการขายลดนอยลง ไมวาจะเปนการลดลง
ในดานของราคา (จัดโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น) ทําใหกําไรขั้นตนลดลง หรือการลดลงของปริมาณขายก็ตาม เชน การเกิดความ
ขัดแยงทางการเมือง อุทกภัย วินาศภัย เปนตน บริษัทฯปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดวยการจัดทํางบประมาณท่ีมี
ความยืดหยุน เพื่อท่ีจะสามารถปรับลดคาใชจายใหสอดคลองกับยอดขายภายใตสถานการณท่ีไมมั่นคง รวมถงึการเนนกล

ยุทธในการสรางแบรนดสินคาใหแตกตางจากคูแขง และเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหสินคามีความหลากหลายและ

สามารถตอบสนองความตองการของคุณแมยุคใหมอยางสูงสุด นอกจากนั้นการมองหาพันธมิตรใหมๆ ก็เปนอีกแนวทาง

หนึ่งซ่ึงบริษัทฯใหความสําคัญในการสรางรายได โดยในป 2553 บริษัทฯไดเปนผูรับผิดชอบดานการตลาดและการขาย

ใหกับผลิตภัณฑใหมๆ 4 ราย ซ่ึงเปนสินคาท่ีสรางความแตกตาง และทางเลือกใหมๆใหกับลูกคาของบริษัทฯ 

 
การใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อแกลูกหนี้ของบริษัทฯ โดยการกําหนดนโยบายและวิธีควบคุมสินเชื่อท่ี

เหมาะสม มีการบันทึกประวัติการซ้ือและการชําระเงินของลูกหนี้อยางละเอียดครบถวน รวมถึงการเรียกเก็บหนี้เมื่อถึง

กําหนดชําระอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯมีฐาน

ลูกคาท่ีหลากหลาย และมีอยูเปนจํานวนมากราย  ความเสียหายที่จะเกิดจากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้จึงจํากัดอยูใน

จํานวนเงินท่ีไมเปนสาระสําคัญ 
 

อัตราดอกเบี้ย 
บริษัทมีภาระดอกเบ้ียจาย จํานวน 1.9 ลานบาท และลดลงเหลือ 1.5 ลานบาทในป 2553 และ 2554 

ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.5 และ 0.3 ของรายไดจากการขาย ดังนั้นหากมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกู จะสงผล

กระทบเพียงเล็กนอยตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดพยายามรักษาสภาพคลองทางการเงิน 

และลดภาระหนี้ลง โดยไดทําประมาณการเงินสดเพื่อรักษาสมดุลของรายไดและรายจาย มีการกันเงินสํารองสําหรับ

คาใชจายตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการกอภาระหนี้เพิ่มเติม นอกจากนี้ผูบริหารยังพยายาม

มองหาแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนตํ่าหากจําเปนตองมีการกูยืมเพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุน เพื่อลดภาระดอกเบ้ียจาย อัน

จะนํามาซ่ึงกําไรสุทธิท่ีเพิ่มสูงขึน้ 

 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนของบริษัทฯ นอกจากแหลงท่ีมาของสินคาจะมาจาก

ภายในประเทศไทยแลว ยังมีสินคาสวนหนึ่งนําเขามาจากพีเจน คอรป ประเทศญ่ีปุน และประเทศสิงคโปรเพื่อจําหนาย

ภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดวยผลิตภัณฑในกลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบ้ีแชมพู โลชั่นสูตรน้ํา/สูตรน้ํานม หรือ

อุปกรณทําความสะอาดเคร่ืองใชสําหรับเด็ก เปนตน นอกจากสินคาตราพีเจนแลวบริษัทฯ ยังไดมีการนําเขาสินคาจาก

ตางประเทศ อาทิเชน ประเทศโปแลนด (มีดอุตสาหกรรม เกอรลาจ) และประเทศจีน (แปรงสีฟนของบีแคร และกระบอก

ฉีดน้ําของสไมล วี) ในป 2553 และ 2554 บริษัทฯ นําเขาสินคาท้ังหมดมีมูลคาการสั่งซ้ือท่ี 26.1 ลานบาท และ 30.0 
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ลานบาท และคิดเปนรอยละ 4.5 และ 4.4 ของยอดสั่งซ้ือสินคาท้ังหมด หากอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมากจะทําให

บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นดังกลาวได  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีผันผวน กลาวคือ มีการทํา

ธุรกรรมทางการเงินเพื่อกําหนดอัตราแลกเปล่ียนในการนําเขาผลิตภัณฑตางๆ ใหคงท่ี (Fixed Forward Exchange Rate) 
เพื่อปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังนี้ท่ีผานมาบริษัทฯ 

ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคอนขางนอย โดยในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเทากับ 0.03 ลาน

บาทคิดเปนรอยละ 0.01 ของรายไดจากการขาย หรือรอยละ 0.06 ของกําไรสุทธิ และในป 2554 บริษัทมีผลขาดทุนท่ียัง

ไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปล่ียนเปนจํานวน 0.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.01ของรายไดจากการขาย หรือรอยละ 

0.13 ของกําไรสุทธิ 
 
ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50 

 คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และครอบครัว ถือหุนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 74.7 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลว ซ่ึง

สัดสวนดังกลาวมากกวารอยละ 50 ทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบ

ท้ังหมดไมวาจะเปนการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่อง

ท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัทฯ 

จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลเรื่องท่ีผูถือหุนใหญเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา 

 อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และถวงดุลอํานาจดังกลาว บริษัทฯ ได

พิจารณาปรับโครงสรางองคกรใหมเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบได และมีการถวงดุล

อํานาจจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มี

กรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น 8 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการท่ีไมใชกลุมผูถือหุนรายใหญ 6 ทาน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงานเปนอิสระตามความเหมาะสม และขึ้นตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีหนาท่ีหลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว และตรวจสอบการ

ดําเนินงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิดความโปรงใส 

 
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

จากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญในชวงปลายป 2554 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซ่ึงทวี

ความรุนแรง และสงผลกระทบใกลตัวมากขึ้น แมอุทกภัยในปท่ีผานมาบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบโดยตรง กลาวคือ 

สํานักงาน และคลังสินคาของบริษัทฯ ไมไดถูกน้ําทวมแตอยางใด แตผลกระทบทางออม จากความเสียหายทางธุรกิจของคู

คา และลูกคาท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ซ่ึงนอกจากจะเกิดความเสียหายตอทรัพยสินแลว ยังทําใหธุรกิจ

หยุดชะงักไปเปนเวลาหลายเดือน กอใหเกิดผลกระทบตอรายไดและการจัดหาสินคาบางรายการเพื่อสนองความตองการ

ของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯตองเตรียมการและปรับขั้นตอนการทํางานบางอยาง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ราบรื่นไมสะดุด เปนเหตุใหตนทุนดําเนินงานเพิ่มขึ้นดวย  

บริษัทฯ แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และผานพนวิกฤตครั้งนั้นมาได โดยท่ียอดขายไมลดลง แมจะมีคาใชจายในการ

ดําเนินการเพิ่มขึ้นบาง สงผลใหในป 2554 บริษัทฯ ยังคงมีผลการดําเนินงานเปนไปตามท่ีประมาณการไว นอกจากนี้ 

บริษัทฯไดกําหนดเรื่องความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตินี้ไวในแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในป

ตอๆ ไป 
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โครงสรางเงินทุน / โครงสรางผูถือหุน 

ผูถือหุน 
 1.  ผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 20 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2554 
ท่ี ชื่อ – นามสุกล จํานวนหุน รอยละ

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 74,625,000 62.18

2. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 28,769,500 23.97

3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล 4,500,000 3.75

4. นายสุธีร เลอสุมิตรกุล 4,500,000 3.75

5. นายสรพันธ เลอสุมิตรกุล 4,500,000 3.75

6. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม 1,500,000 1.25

7. Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors 1,000,000 0.83

8. นางศิริพัชรา พทัิกษรักษา 150,000 0.13 

9. น.ส.ภรมินทร แพรภาษา 54,000 0.05 

10. นายจิตตบุญ ต้ังเดนชัย 50,000 0.04 

11. น.ส.ลาวัณย เตียงหงษากุล 50,000 0.04 

12. บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จํากัด 50,000 0.04 

13. นางขวัญศรี กิติธรากุล 41,500 0.04 
14. นายมณเฑียร เอ่ียมวงศหิรัญ 37,000 0.03 

15. นายธีรพล เกียรติภิญโญพร 37,000 0.03 

16. น.ส.สมใจ โซะเฮง 29,000 0.02 

17. น.ส.สมปอง อํ่าเอ่ียม 29,000 0.02 

18. นายวิจารณ บุญประกอบ 20,000 0.02 

19. น.ส.เยาวลักษณ พรหมเมตตา 11,000 0.01 

20. นายจรูญ จูสวัสด์ิ 6,000 0.01 

 
 2.  ผูถือหุนท่ีเปนกรรมการและผูบริหารบริษัท 
ท่ี ชื่อ – นามสุกล จํานวนหุน รอยละ

1. นางละเอียด วองวงศภพ 40,000 0.03

2. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 74,625,000 62.18

3. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม 1,500,000 1.25

4. นางศิริพัชรา พทัิกษรักษา 150,000 0.13 

รวม 76,315,000 63.59 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี 

และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับแผนการดําเนินงาน 

การลงทุน สภาพคลอง และความจําเปนตางๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจในการ

พิจารณา ยกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใต

เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน นําเงินไปใชเปนทุนสํารองสําหรับการ

ชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต 

การจัดการ 

โครงสรางคณะกรรมการ 
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

1.  นายสุเมธ   เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการ / ผูถือหุนรายใหญ 
2.  นางละเอียด  วองวงศภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3.  นายเทวัญ   อุทัยวัฒน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4.  นายมานิต   เจียรดิฐ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5.  นางสุรียพร   อนุวัตรอุดม กรรมการ 
6.  นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา กรรมการ 
7. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต กรรมการ 
 (ตามมติท่ีประชุมผูถือหุน เมื่อ 26 เมษายน 2554) 
8. นางสาวสุปราณี  สุขวิวัฒนศิริกุล กรรมการ 
 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554) 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพร อนุวัตรอุดมลง

ลายมือชื่อรวมกันกับนางศิริพัชรา พิทักษรักษา หรือ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต หรือนางสาวสุปราณี สุขวิวัฒนศิริกุล

พรอมท้ังประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

ผูทําหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัท คือ  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร (มติท่ีประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2553) 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้ 
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1) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน  รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   โดย

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต   และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนท้ังในปจจุบันและในระยะยาว 

2) มีหนาท่ีจัดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยสามเดือนตอครั้ง   โดยจะตองมีกรรมการมารวมประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด   การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก   ของกรรมการ

ท่ีเขาประชุม  กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   เวนแตกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น   และถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเปน

เสียงชี้ขาด 

3) พิจารณาอนุมัติการทํารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ในสวนท่ีไมจําเปนตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

4) มีหนาท่ีจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน  ดานรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลใหมีระบบ

ควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการ

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

5) มีอํานาจพิจารณาแตงต้ังประธานเจาหนาท่ีบริหาร  ใหดํารงตําแหนงภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

บริษัท อาจกําหนดขึ้น   และคณะกรรมการบริษัท อาจมอบหรือกําหนดอํานาจใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารตามท่ี

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร  ซ่ึงเปนอํานาจท่ีตามกฎหมายหรือตามขอบังคับบริษัทฯ มิไดกําหนดไววาเปนอํานาจของ

ผูถือหุน 

6) พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ 

7) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน  หรือการออกตราสารหนี้  รวมถึงการใหหลักประกัน  การคํ้าประกันสินเชื่อ  

การจํานํา  การจํานอง   ในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท  ท่ีมีมูลคาเกิน 50,000,000 บาทตอคราว 

8) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ ตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทั้งการเขาซ้ือ รวมทุนใน

โครงการ/กิจการอ่ืนใด  ท่ีมีมูลคาโครงการ/กิจการสูงกวา  50,000,000   บาทตอคราวหรือโครงการ/กิจการ  ภายใต

หลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติการในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

9) พิจาณาอนุมัติการจําหนาย  ทําลาย  บริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอ่ืน ๆ รวมท้ังการซ้ือทรัพยสิน

ถาวร และทรัพยสินอ่ืน ๆ  ท่ีมีมูลคาสูงกวา 50,000,000 บาท  ภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติการในการ

ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

10) พิจารณาอนุมัติการใหเชาทรัพยสินของบริษัทฯ ท่ีมีอายุสัญญาเชาต้ังแต 3 ปขึ้นไป 

11) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเรื่องอ่ืนใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. นางละเอียด วองวงศภพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเทวัญ อุทัยวัฒน  กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายมานิต เจียรดิฐ   กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางละเอียด วองวงศภพ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงินเพียง

พอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอใหแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ  มีประสบการณในการสอบบัญชีและเปน

อิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ และขออนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี รับอนุญาต โดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน 

8) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

9) พิจารณาและสอบทานความเปนอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน 

10) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจาง รวมท้ังการประเมินผลงานของแผนก

ตรวจสอบภายใน 

11) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวย

คาใชจายของบริษัทฯ  

12) ควบคุมดูแลใหมีการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องท่ีจําเปนตอการปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหลุลวง 

13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุนและบุคคลภายนอก 
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คณะกรรมการบริหาร  
จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 
1. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล  ประธานกรรมการบริหาร 

 2. นางสุรียพร  อนุวัตรอุดม  กรรมการบริหาร 
 3. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา  กรรมการบริหาร 

4. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต  กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1) มีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย  ระเบียบ 

ขอกําหนดของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

2) กําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังอนุมัติแผนการเงิน 

โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณประจําป  

3) มีหนาท่ีกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม   และมีกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง  การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ 

4) มีหนาท่ีกํากับดูแลใหใหการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตาง ๆ ท่ีแตงต้ัง บรรลุตามเปาหมาย และใหฝาย

จัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) มีอํานาจในการกําหนดนโยบายหลักเกณฑการใหสวัสดิการพนักงาน และ โครงสรางเงินเดือนของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนุมัติประเภทของการทําประกันภัย  ทุนประกัน  และการเคลมประกันภัยสินคา/ทรัพยสินทุก

ประเภทยกเวนยานพาหนะ  

7) มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการบริหารงานทุกประเภท  รวมถึงการซ้ือทรัพยสินถาวรที่กําหนดไวใน

งบประมาณ หรือท่ีประมาณการประจําปในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาทตอคราว 

8) พิจารณาอนุมัติการจําหนาย  ทําลาย  และการบริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีมีมูลคาตํ่ากวา 

50,000,000 บาทตอคราว   

9) พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การคาเปนสูญ   ซ่ึงไดกระทําตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ี

กฎหมายประกาศ และกําหนด โดยไมจํากัดวงเงิน 

10) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ ตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทั้งการเขาซ้ือ รวมทุนใน

โครงการ/กิจการอ่ืนใด  ท่ีมีมูลคาโครงการ/กิจการตํ่ากวา  50,000,000   บาทตอคราวหรือโครงการ/กิจการ 

11) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน  หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน  การคํ้าประกันสินเชื่อ  

การจํานํา  การจํานอง   ในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีมูลคาตํ่ากวา 50,000,000 บาทตอคราว 

12) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทรวม บริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ในสวนของรายการท่ี

เปนเง่ือนไขการคาท่ัวไปทั้งหมด   เพื่อเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติเปนหลักการ 

13) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะผูบริหาร  
จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 
2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม รองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส สํานักบรหิารกลาง 
3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายการตลาด และฝายขาย 
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4. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา ผูชวยรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายลอจิสติกส 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 

ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ

หนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
1) ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามแนวทาง วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนนโยบายบริษัทฯ ท่ีไดรับอนุมัติ  

รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม    

2) ติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนา  รวมท้ังรายงานผล ปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริหารทราบ 

3) พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

4) มีอํานาจอนุมัติคาโฆษณาในสื่อตาง ๆ และการสงเสริมการขาย ท่ีมีมูลคาเกิน 8,000,000 บาท 

5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ กรณีสินคาใหม 

6) พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการบริหารงานทุกประเภท  และการซ้ือทรัพยสินถาวรที่กําหนดไวใน

งบประมาณ หรือท่ีประมาณการประจําป  ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 

7) พิจารณากําหนดโครงสรางองคกร  และอัตรากําลังคนตามปงบประมาณ 

8) พิจารณาอนุมัติการวาจาง  กําหนดอัตราคาจาง  และปรับบรรจุตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้น

ไป  ตามแผนกําลังคนในงบประมาณ  

9) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอวาจางกําลังคนนอกแผนงบประมาณ  การลงนามในสัญญาวาจางและ

กําหนดอัตราคาจาง  คาตอบแทน เงินโบนัส  รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานท้ังหมดในบริษัทฯ 

10) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติบรรจุแตงต้ัง เล่ือนตําแหนงงาน ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน  หรือการ

พนจากการเปนพนักงาน  กรณีท่ีการบรรจุแตงต้ัง เล่ือนตําแหนงงาน ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน  หรือการพน

จากการเปนพนักงานนั้นไมเปนไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ 

11) พิจารณาอนุมัติคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานในตางประเทศ 

12) พิจารณากําหนดวันหยุดประจําปของบริษัทฯ 

13) พิจารณาอนุมัติการจําหนาย  ทําลาย  และการบริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอ่ืน ๆ  ท่ีมีมูลคาตํ่ากวา 

3,000,000 บาท 

ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ

กฎระเบียบขอบังคับของบรษัิทฯ และในกรณีท่ีการดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของประธาน

เจาหนาท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดย

ประธานเจาหนาท่ีบริหารจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป 

ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจน 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีการทํารายการใดเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไป

ซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยแลวแตกรณี การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

และ/หรือ การปฏิบัติอ่ืนใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย เพื่อใหสอดคลอง

กับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน

เรื่องดังกลาว ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจน 

 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ หากไมไดผานคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ 

มีวิธีการสรรหากรรมการโดยการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยผานการพิจารณาอยางถี่ถวน
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จากคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้บุคคลท่ีจะเขามารับตําแหนงจะมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ มาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี

เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาแตงต้ัง 

การเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูตามขอ (ก) เพื่อเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากกวาหรือนอยกวาคนอ่ืนไมได 

(ค) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ซ่ึงถาจํานวนกรรมการท่ี

จะออกไมอาจแบงใหตรงเปนจํานวนไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสัดสวน 1 ใน 3 อีกทั้งกรรมการซ่ึงไดพนจาก

ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทฯ หากขอบังคับไมไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลังๆ ตอไปให

กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  

 กรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา 2 เดือน และบุคคลซ่ึงเขาเปน

กรรมการแทนจะสามารถอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน โดยกรรมการแทน

ดังกลาวตองไดรับมติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการท่ียังเหลืออยู 

กรรมการและผูบริหาร 

กรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล / ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ 62 (เกิด 2493) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 107/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 69/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 62.18 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

คูสมรสของนางสุรียพร อนุวัตรอุดม 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2554-ปจจุบัน -  ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
  บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
2551-2554 - กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
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  บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
2524-2551 - ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตต้ิง 
2539-ปจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บจก. โยชิโน มุงพัฒนา 

 (ประเทศไทย) 
2537-ปจจุบัน - กรรมการท่ีปรึกษา บจก. พีเจนอินดัสทรีส (ประเทศไทย) 
2533-ปจจุบัน -  รองประธานกรรมการบริหาร บจก. ไทยพีเจน 

 

2. นางละเอียด วองวงศภพ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 68 (เกิดป 2487)  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 51/2004 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 23/2004 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุน 22/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Golden Gate University, California U.S.A. 
 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 0.03 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2549-ปจจุบัน - กรรมการ TPN Singapore Pte. 
2549-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ฐาปนินทร 
2548-ปจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
2541-2547 - รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ไทยนอคซ 
2551-ปจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. มุงพัฒนา  
  อินเตอรแนชชั่นแนล 
2552-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. กรีน อาวี 

 

3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 52 (เกิดป 2503) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 72/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 - ปริญญาโท สาขารัฐกิจ University of Texas, U.S.A. 
 - ปริญญาโท สาขาการบริหารงานภาครัฐ Midwestern State University, U.S.A. 
 - ปริญญาตรี สาขากฏหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 
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ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2538-ปจจุบัน - กรรมการ บจก. สุรินทร ออมยา (ประเทศไทย) 
2546-ปจจุบัน - ท่ีปรึกษากฏหมาย สํานักกฏหมายไทยลีเกิล 
2546-ปจจุบัน - กรรมการ บจก. สุขจิต 
2551-ปจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. มุงพัฒนา  
  อินเตอรแนชชั่นแนล 
2525-2539 - ทนายความและท่ีปรึกษากฏหมาย สํานักกฏหมาย ดร.อุกฤษ 

 มงคลนาวิน 
2540-2542 - ผูอํานวยการฝายกฏหมาย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง

 ประเทศไทย 
2544-2545 - ผูอํานวยการฝายรัฐกิจ บจก. ฟอรด โอเปอเรชั่น 
  (ประเทศไทย) 

 
 

4. นายมานิต เจียรดิฐ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 64 (เกิดป 2491)  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุน 36/2011 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ดานเศรษฐศาสตรและบัญชีท่ี Claremont 
McKenna College  เมือง Claremont  รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กบัผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

ป 2547 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด 
ป 2542 – 2551 รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด 

(มหาชน) (เริ่มดํารงตําแหนงตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2542 ลว. 

30 เม.ย. 42) 

 
 

5. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม / กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส 

อายุ 62 (เกิดป 2493) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 69/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 1.25 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

คูสมรสของนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2551-ปจจุบัน - กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส  
  บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
2524-2551 - รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายบัญชี และการเงิน  



รายงานประจําป 2554 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 29 จาก 59  

 

  บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตต้ิง 
2526-ปจจุบัน - กรรมการ บจก. เอลลิเกนท ฮารดแวร 

 
 

6. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา / กรรมการ และผูชวยรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ 55 (เกิดป 2500) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 69/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 0.08 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2551-ปจจุบัน - กรรมการ และผูชวยรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
  ฝายลอจิสติกส บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
2537-2551 - ผูชวยรองประธานกรรมการบริหาร ฝายลอจิสติกส   
  บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตต้ิง 

 

7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต / กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ 43 (เกิดป 2512) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สัดสวนการถือหุน (รอยละ) ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2554 – ปจจุบัน รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร งานขายและการตลาด 
2552 – 2553 กรรมการผูจัดการ  
 บริษัท Maxus ประเทศไทย (GroupM Thailand) 
2549 –2552 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ Branded Business  
 บริษัท มาลี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
2546 –2548 AVP. Channel Development    
 บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด 

2544 - 2545 Senior Manager National Distributor Development  
(FoodServices BU) บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด 

 
8. นางสาวสุปราณี สุขวิวัฒนศิริกุล / กรรมการ 

อายุ 42 (เกิดป 2513) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 

- ปริญญาตรีทางการตลาด (BA)  มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 
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สัดสวนการถือหุน (รอยละ) ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

เมษายน – ตุลาคม 2554  กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
 ฝายพัฒนาธุรกิจ บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
2546 – 2554 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดีทแฮลม จํากัด  
 กลุมสินคา อุปโภคบริโภค 
2543 – 2546 ผูจัดการผลิตภัณฑอาวุโส บริษัท ดีทแฮลม จํากัด  
 กลุมสินคา อุปโภคบริโภค 

2539 – 2542 ผูจัดการผลิตภัณฑ บริษัท ดีทแฮลม จํากัด กลุมสินคา 

อุปโภคบริโภค 

2536 –2539 ผูจัดการผลิตภัณฑ บริษัท ซีโน แปซิฟค เทรดด้ิง จํากัด 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 คาตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถือหุนป 2554 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 2.5 ลานบาทตอป โดย

ในชวงป 2552-2554 บริษัทฯ จายคาตอบแทนตอบแทนกรรมการเปนตัวเงินในรูปคาเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียดการ

จายคาตอบแทนรวมท้ังสิ้น ดังตารางดานลางนี้ 

 

รายช่ือกรรมการ 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. ศาสตราจารยวิโรจน     เลาหะพันธุ
1)

 425,000 340,000 85,000 
2. นางละเอียด            วองวงศภพ 275,000 300,000 275,000 
3. ดร. นิตินัย            ตันพานิช

2)
 225,000 135,000 - 

4. นายเทวัญ            อุทัยวัฒน 225,000 240,000 225,000 
5. นายมานิต เจียรดิฐ

3)
 - 60,000 225,000 

6. นายสุเมธ            เลอสุมิตรกุล   60,000 60,000 355,000 

1) ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือ 23 กุมภาพันธ 2554 

2) เสียชีวิตเม่ือ 23 กันยายน 2553 

3) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 
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รายช่ือกรรมการ 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

7. นางสุรียพร            อนุวัตรอุดม   75,000 60,000  75,000 

8. นายนิรามัย            ลักษณานันท
4)

   75,000 45,000 - 

9. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา   75,000 60,000 75,000 

10. นางบุษบา  วราภิรักษ
5)

   75,000 60,000 60,000 

11. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต
6)

 - - 60,000 

12. นางสาวสุปราณี สุขวิวัฒนศิริกุล
7)

 - - 30,000 

4) ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือ 1 กันยายน 2553 

5) ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือ 1 ตุลาคม 2554 

6) ตามมติที่ประชุมผูถือหุนเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2554 

7) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 

คาตอบแทนผูบริหาร 

ลักษณะคาตอบแทน 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

เงินเดือนรวม 14,977,392 15,862,846 20,889,070 

โบนัส    2,516,632 5,660,622 3,316,770 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 36,000 48,750 57,750 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ** 447,192 468,871 551,583 

สวนลดคาหุนเพิ่มทุน 518,650 - - 

รวมท้ังสิ้น 18,495,866 22,041,089 24,815,173 

** บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2551 

 

การกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได ซ่ึงจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความม่ันใจตอผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน อันจะ

นําไปสูการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมี

สวนไดเสียทุกๆ ฝายอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 1/2551รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน และไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ ท่ีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท้ัง 5 หลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี

รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดําเนินการดังตอไปนี้ 
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1. สิทธิของผูถือหุน  

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในความเปนเจาของของผูถือหุน จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนท่ีมี

อยูตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิท่ีผูถือหุนพึงไดรับนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนมีสิทธิควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท ใหทําหนาท่ีแทนตน

และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญของบริษัทฯ เชน การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัทฯ 

การเลือกต้ังผูสอบบัญชี การอนุมติังบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน การจายเงินปนผล การออกหุนเพิ่มทุนและการลดทุน เปนตน 

2. ผูถือหุนมีสิทธิไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะระบุสถานท่ี วัน 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรไวในหนังสือเชิญประชุม 

โดยจะระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา และจะแจงใหผูถือหุนทราบเปนการ

ลวงหนากอนวันประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

3. บริษัทฯ ยอมงดเวนการกระทําอันเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

เวนแตเปนการจํากัดสิทธิการออกเสียงในกรณีพิเศษที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว 

4. บริษัทฯ ยอมดําเนินการประชุมผูถือหุนอยางโปรงใส โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามปญหาหรือแสดง

ความเห็น เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมแกผูถือหุน 

5. ผูถือหุนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดมีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายใหบริษัทฯ เพิกถอนมติในการประชุมผูถอื

หุนครั้งใดท่ีมีการนัดประชุม โดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ท้ังผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารและผูถือหุนท่ีไมเปนผูบริหาร 

รวมถึงการเคารพสิทธิในความเปนเจาของของผูถือหุนสวนนอย บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง

เปนธรรม ดังตอไปนี้ 

1. บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุนไวเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกจิดังนี้ 

- พนักงานพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต อยางสุดความสามารถ และดําเนินการใดๆ ดวยความ

เปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย 
- ฝายจัดการพึงรายงานใหผูถือหุนทราบถึงสถานภาพของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ ครบถวน ถูกตอง และ

ตรงตามความเปนจริง 
- ฝายจัดการพึงรายงานใหผูถือหุนทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ท้ังดานบวกและดานลบ พรอม

ดวยเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 
- ฝายจัดการและพนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและระเบียบการทํา

ธุรกรรมเพื่อการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ซ่ึงเปนมาตรการในการคุมครองประโยชนของผูถือหุนรายยอย 
2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญประจําปได ในเร่ืองท่ี

จะเปนประโยชนตอผูถือหุนทุกราย โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวของ 

3. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยใหปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

4. ผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนสามารถรองขอใหท่ีประชุมพิจารณาใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับไดในกรณีท่ีมี

การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญ เพื่อใหผูถือหุนมีอิสระในการออกเสียง และสงเสริมใหเกิดความโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได ท้ังนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 
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5. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการได หากคณะกรรมการ

บริษัท และฝายจัดการไมสามารถบริหารงานใหบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีอันสงผลใหมูลคาของผูถือหุนลดลงอยางมี

นัยสําคัญ โดยผูถือหุนตองสงหนังสือเสนอชื่อกรรมการเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริษัท ภายในวันสิ้นสุดรอบ

ปบัญชีของบริษัทฯ พรอมแนบหลักฐานการถือหุน หนังสือใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ท้ังนี้บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัด 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะสรางความมั่นคงและมั่งคั่งในระยะยาวควบคูไปกับการคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไวในจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงได

เผยแพรไวในเว็ปไซดของบริษัทฯ อันครอบคลุมถึงนโยบายตางๆ ในหัวขอตอไปนี้ 

1. นโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุน ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานบริษัทฯ อยางเต็มความ 

สามารถ การรายงานขอมูลท่ีครบถวนถูกตองตอผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอ และการปฏิบัติตามระเบียบการทําธุรกรรมเพือ่

คุมครองผลประโยชนของผูถือหุน 

2. นโยบายในการปฏิบัติตอลูกคา และคุณภาพผลิตภัณฑ ครอบคลุมถึงการตอบสนองความตองการของลูกคา

ท้ังในดานสินคาและบริการ การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคาอยางเหมาะสม 

3. นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา และเจาหนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

และเปนไปตามสัญญาหรือเง่ือนไขทางการคาท่ีตกลงกัน 

4. นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน ครอบคลุมถึงการใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรม การพัฒนาบุคลากรอยาง

เทาเทียมและท่ัวถึง และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

5. นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ครอบคลุมถึงการสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม และการ

งดเวนการทําลายคูแขงขัน 

6. นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติตอพนักงานอ่ืน ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานดวยความเคารพในสทิธิของพนักงานอ่ืนภายใตกฎระเบียบของบริษัทฯ และการเสริมสรางความสามัคคีในหมู

พนักงาน 

7. นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชนใน

ทองถิ่นท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายอ่ืนๆ ซ่ึงกําหนดขึ้นมาเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและนักลงทุนรายยอย

เปนสําคัญ เชน นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายการรักษาและการใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปนตน อีกทั้ง 

บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีคณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงจะทําหนาท่ีรับขอรองเรียน 

สืบสวนหรือสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมกีารฝาฝนนโยบายดังกลาว 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน

รายยอย และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ รวมถึงประโยชนตอการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหนวยงานกํากับ

ดูแลตางๆ จึงไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการรายงานทางการเงินไวในจรรยาบรรณธุรกิจวาฝายจัดการของบริษัทฯ มีความ

รบัผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวน และทันตอเวลา 
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2.  กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ ใหทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ รวมทั้งใหเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
3. เปดเผยขอมูลและสารสนเทศตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และเผยแพรขอมูลและสาร 

สนเทศดังกลาวผานทางเว็ปไซดของบริษัทฯ ซ่ึงจะไดรับการปรบัปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

4. จัดใหมีนักลงทุนสัมพันธซ่ึงทําหนาท่ีบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเผยแพรใหแกผูท่ี

ตองการขอมูล  ไมวาจะเปนผูถือหุน  นักวิ เคราะหหลักทรัพย  หรือนักลงทุน ซ่ึ งนักลงทุนสามารถติดตอได ท่ี 

www.moongpattana.com   

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน 

และมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และจะมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ

บริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางชัดเจน 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอย 3 ทาน และอยางนอย 1 ทานเปนผูมี

ความรูและประสบการณในดานการเงินและ/หรือบัญชี สวนคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะฝายจัดการ

ภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดตองออกจากตําแหนง 

โดยอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป 

กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ มีสิทธิ์ไดรับการแตงต้ังกลับเขามาใหมได โดยที่กรรมการแตละทาน

จะตองมีความรู และประสบการณท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเลขานุการบริษัท ซ่ึงทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ี

คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการปฏิบัติ

ตามมติคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท

ฯ รวมทั้งกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และ

กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และไดติดตามใหมีการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบภายใตแนวทางท่ี    

ชัดเจนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถอืหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยมิใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ และจะกํากับดูแลใหบริษัท มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง

เหมาะสม 

5. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี

ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกลาว 
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6. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยให    ฝาย

จัดการเปนผูปฏิบัติตามกรอบหรือนโยบายดังกลาวและรายงานใหคณะกรรมการบริษัท ทราบอยางสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยาง

เพียงพอ โดยสอบทานใหมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาท่ีในการปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว 

ในกฎบัตรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 

นโยบาย  ระเบียบ ขอกําหนดของบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ีประชุมผูถือหุนของ

บริษัทฯ รวมถึงการกําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การอนุมัติแผนการเงิน 

โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณประจําป  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีหนาท่ี

กํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตางๆ ท่ีไดรับการแตงต้ังสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งให

ฝายจัดการสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการใหบริษัทฯ 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตามแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ

กํากับดูแลการดําเนินงาน การติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนาของงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน 

ปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริหารทราบอยางสมํ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของ

บริษัทฯ กฎหมายบริษัทมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการในฐานะ

ประธานการประชุม ซ่ึงในท่ีประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอยางพอเพียงที่ฝาย

จัดการจะนําเสนอประเด็นและผลการดําเนินงานตางๆไดอยางเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญโดยท่ัวกันอยาง

รอบคอบ ตลอดจนการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวัน

ประชุมอยางนอย 7 วัน ท้ังนี้เพื่อท่ีคณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท หรือกําหนดใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีท่ีตองการขอมูล

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถนําเสนอเรื่องเพื่อเขาวาระการประชุมได โดยมี

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารรวมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอยางถูกตองและครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ตรวจสอบได โดยมีกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ อยางไรก็

ตาม กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุมระหวางกันไดตามความจําเปน  
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในป 2553 เทียบกับป 2554 บริษัทฯไดจัดการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททั้งหมด 4 ครั้งและ 5 ครั้ง ตามลําดับ ซ่ึงผลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทาน มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ช่ือกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ 
จํานวนคร้ังท้ังหมด 

ป 2553 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ 
จํานวนคร้ังท้ังหมด 

ป 2554 

กรรมการ 
1. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ 

 
4/4 1/1 

2. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล 4/4 5/5 

3. นางสุรียพร  อนุวัตรอุดม 4/4 5/5 

4. นายนิรามัย  ลักษณานันท 3/3 - 
5. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา 4/4 5/5 
6. นางบุษบา  วราภิรักษ  4/4 4/4 
7. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต - 4/4 
8. นางสาวสุปราณี สุขวิวัฒนศิริกุล - 2/3 
กรรมการตรวจสอบ 

9. นางละเอียด  

 
วองวงศภพ 4/4 5/5 

10. ดร.นิตินัย  ตันพานิช  3/3 - 

11. นายเทวัญ  อุทัยวัฒน  4/4 5/5 
12. นายมานิต เจียรดิฐ - 5/5 

หมายเหตุ  กรรมการลําดับท่ี 1 ลาออกเม่ือ 23 กุมภาพันธ 2554 กรรมการลําดับท่ี 4 ลาออกเม่ือ 1 กันยายน 2553 

กรรมการลําดับท่ี 7 ไดรับการแตงตั้งเม่ือ 26 เมษายน 2554 กรรมการลําดับท่ี 8 ไดรับการแตงตั้งเม่ือ 10 พฤษภาคม 2554 

กรรมการลําดับท่ี 10 เสียชีวิต 23 กันยายน 2553  กรรมการลําดับท่ี 12 ไดรับแตงตั้งเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2553 

 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน การ

เรียกประชุมจะทําเปนหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวา 5 วันทําการ กอนวันประชุม และในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีกรรมการเขารวมในการประชุมแตละครั้งอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

จึงจะครบเปนองคประชุม และมติท่ีประชุมจะกระทําโดยไดรับเสียงขางมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองคประชุม ท้ังนี้ 

กรรมการตรวจสอบทุกทานจะตองเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนคร้ังท่ีมีการประชุม

ในปนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละคร้ัง โดยไมมีผูบริหารของบริษัทฯ เขา

รวมประชุมดวย 
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ช่ือกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ 
จํานวนคร้ังท้ังหมด 

ป 2553 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ 
จํานวนคร้ังท้ังหมด 

ป 2554 

กรรมการตรวจสอบ 

1. นางละเอียด  

 
วองวงศภพ 6/6 5/5 

2. ดร.นิตินัย  ตันพานิช  3/3 - 

3. นายเทวัญ  อุทัยวัฒน  6/6 5/5 

4. นายมานิต เจียรดิฐ 2/2 5/5 

หมายเหตุ  กรรมการลําดับท่ี 2 เสียชีวิต 23 กันยายน 2553 กรรมการลําดับท่ี 4 ไดรับแตงตั้งเดือนพฤศจิกายน 2553 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําป เพื่อใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  

5. คาตอบแทนของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการชุดตางๆ ตามประสบการณ ภาระหนาท่ีและขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน สําหรับคาตอบแทนของประธาน

เจาหนาท่ีบริหารและผูบริหารระดับสูงไดกําหนดตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด ภายใตกรอบที่

ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน และใหสอดคลองกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน  ซ่ึงบริษัทฯ 

ไดพิจารณาทบทวนคาตอบแทนดังกลาวเปนประจําทุกป 

6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรม และใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบ

การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดแก กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และผูตรวจสอบ

ภายใน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยการเขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง 

  
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีสาระสําคัญและเปนขอมูลท่ียังไม

เปดเผยตอสาธาณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการกําหนดนโยบายการซ้ือขายหลักทรัพยของ

บริษัทฯ และการใชขอมูลภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจ ท้ังนี้เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและนักลงทุนรายยอย 

และเพื่อสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในเรื่องการใชขอมูลภายใน ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูลภายในใหเปนความลับ

ระหวางผูท่ีเกี่ยวของเทานั้น รวมทั้งกําหนดบทลงโทษอยางรายแรงสําหรับผูท่ีนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
-  พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  หรือให

ขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน เพื่อประโยชนในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
-  พนักงานพึงซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยความโปรงใส และรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยใหบริษัทฯ 

รับทราบโดยทันทีท่ีมีการซ้ือขาย 
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-  พนักงานพึงละเวนการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนท่ีจะเผยแพรงบการเงิน สถานะของ

บริษัทฯ หรือขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 

-  พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใหขอมูลตอสาธารณชนโดยไมมีอํานาจหนาท่ี เพื่อปองกันมิใหบุคคลภายนอกตัดสินใจ

ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยขอมูลท่ีไมถูกตอง 

กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยของตนในบริษัทฯ 

รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทํา

และเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี รวมทั้งบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
กรรมการและผูบริหารทุกทานมีหนาท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้ 
1. การรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดเสนอขายหลักทรัพยตอ

ประชาชน หรือวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

2. การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับ

หลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีเกิดรายการขึ้น พรอมท้ังสงสําเนารายงานนี้ใหคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ เพื่อเก็บเปนหลักฐานทุกครั้ง 

นอกจากนี้คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการทุกทานเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของตนเอง และผูเกี่ยวของ ตอ

คณะกรรมการ โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูรวบรวม และเสนอใหทบทวนขอมูลดังกลาวทุกป ปละ 1 ครั้ง 

 

รายการระหวางกัน 

 รายละเอียดของบริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันกับบริษัทฯ มีดังนี้ 
 

บริษัท ไทยพีเจน จํากัด “TP” 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับทารกภายใตตราสินคาพีเจน เชน จุกนม 

ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติก และน้ํายาทําความสะอาดจุกนมและขวดนม 

ลักษณะความสัมพันธ TP เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ พีเจน คอรปอเรชั่น โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 47.0 

ของทุนท่ีออกและชําระแลว และมีกรรมการบริหารรวมกัน 
 

บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด “PIT” 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนอนามัยสําหรับซับน้ํานม  

ลักษณะความสัมพันธ PIT เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และพีเจน คอรปอเรชั่น โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 2.5 ของ

ทุนท่ีออกและชําระแลว และมีกรรมการรวมกัน 
 

บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด “YMP” 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื่อจําหนายท้ังภายในและ

ตางประเทศ 
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ลักษณะความสัมพันธ YMP เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุน) และบริษัท 

โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค (ประเทศญี่ปุน) โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 6.0 ของทุนท่ีออกและชําระแลว และมีกรรมการบริหาร

รวมกัน 
 
รายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ และลักษณะความสัมพันธ 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 

นายสุเมธ     เลอสุมิตรกุล ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  

ในสัดสวนรอยละ 62.18 

นางสุรียพร     อนุวัตรอุดม ดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส และผูถือหุนของบริษัทฯ  

ในสัดสวนรอยละ 1.25 

นายสถาพร    ถิ่นวัฒนกูล 

 

คูสมรสของนางวลีพรซ่ึงเปนพี่สาวของนางสุรียพร  อนุวัตรอุดม ซ่ึงปจจุบันนางสุรียพรดํารง

ตําแหนงรองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส และผูถือหุนบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 1.25 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันอยางสมเหตุผลในชวงท่ีผานมา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทาน

และพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดทําการสอบทานจากการสอบถามผูบริหาร และผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสาร

ตางๆ ท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมให และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการ

พิจารณารายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นสําหรับงบการเงิน ป 2553-2554 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 ตามท่ีบริษัทฯ ไดนําเสนอและมีมติเห็นชอบตามท่ีบริษัทฯ ไดนําเสนอ 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกันไวอยางชัดเจน ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันท่ี 24 

กันยายน 2551 ท้ังนี้ เพื่อควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทรวมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศหรือหลักเกณฑของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปน ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคาของรายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้น 

โดยพิจารณาจากเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิด

ขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น 

บริษัทฯ จะนําบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ซ่ึงมีความเปนอิสระ

จากบริษัทฯ และบุคคลท่ีไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนเขามาพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกัน

ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแตกรณี 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการ

อนุมัติรายการท่ีตนเองมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเขามาดูแลบริษัทฯใหปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการเก่ียวโยงและ การไดมาหรือ



รายงานประจําป 2554 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 40 จาก 59  

 

จําหนายไปของทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทรวม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีโดยเครงครัด และจะทําการ

เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของ 

บริษัทฯ และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  

 

ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 
สรุปรายงานผูสอบบัญช ี

 

  รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2552- 2554  ตรวจสอบโดย นายณรงค   พันตาวงษ  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และนายกฤษดา  เลิศวนา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958  

จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข วางบ

การเงินไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี 

รับรองท่ัวไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2554 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 41 จาก 59  

 

 ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธนัวาคม 2554 

                 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9.3      1.9     34.0   6.1     43.6   7.4     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นๆ 124.9   25.5   160.0 28.9   192.8 32.5   

กิจการที่เกี่ยวของกัน 46.9    9.6     58.9   10.6   75.6   12.8   

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 77.4    15.8   100.8 18.2   117.0 19.7   

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.0      (0.0)    (0.9)    (0.2)    (1.8)    (0.3)    

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 124.3   25.4   158.8 28.6   190.8 32.2   

ลูกหนี้อื่น 0.6      0.1     1.2     0.2     2.0     0.3     

สินคาคงเหลือ 47.0    9.6     46.3   8.3     33.7   5.7     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2.5      0.5     2.3     0.4     3.2     0.5     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 183.7   37.6   242.6 43.8   273.2 46.1   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 3.1      0.6     3.1     0.6     3.1     0.5     

เงินลงทุนในบริษัทรวม 154.5   31.6   165.7 29.9   177.1 29.9   

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 24.9    5.1     24.9   4.5     24.9   4.2     

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 89.6    18.3   85.7   15.5   82.9   14.0   

19.5    4.0     19.5   3.5     19.5   3.3     

สินทรัพยไมมีตัวตน 2.3      0.5     2.1     0.4     1.6     0.3     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สิทธิการเชาอาคาร 10.9    2.2     10.2   1.8     9.5     1.6     

อื่นๆ 0.5      0.1     0.6     0.1     0.9     0.2     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 305.3   62.4   311.8 56.2   319.5 53.9   

รวมสินทรัพย 489.1   100.0 554.4 100.0 592.7 100.0 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

รายการ 31/12/255331/12/2552

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

31/12/2554

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(หนวย: ลานบาท)



รายงานประจําป 2554 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 42 จาก 59  

 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธนัวาคม 2554 

                 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 11.7    2.4     34.4   6.2     -       -       

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 149.9   183.6 225.8 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 11.6    2.4     7.0     1.3     -       

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 2.0      0.4     -       -       1.1     0.2     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 0.5      0.1     2.0     0.4     2.7     0.5     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.2      0.9     4.8     0.9     5.3     0.9     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 179.9   36.8   231.9 41.8   235.0 39.7   

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 15.7    3.2     -       -       -       -       

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -         -       -       -       1.1     0.2     

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 11.9   2.0     

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 15.7    3.2     -       -       12.9   2.2     

รวมหน้ีสิน 195.6   40.0   231.9 41.8   248.0 41.8   

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน 120.0   24.5   120.0 21.6   120.0 20.2   

ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 120.0   24.5   120.0 21.6   120.0 20.2   

สวนเกินมูลคาหุน 34.8    7.1     34.8   6.3     34.8   5.9     

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 11.6    2.4     12.0   2.2     12.0   2.0     

ยังไมจัดสรร 127.1   26.0   155.7 28.1   178.0 30.0   

รวมสวนของผูถือหุน 293.5   60.0   322.5 58.2   344.8 58.2   

รวมหน้ีสินและสวนชองผูถือหุน 489.1   100.0 554.4 100.0 592.7 100.0 

รายการ 31/12/255331/12/2552

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

31/12/2554

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท)



รายงานประจําป 2554 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 43 จาก 59  

 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31ธนัวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รายได

รายไดจากการขาย 369.0    96.0    410.2    95.4    503.7  94.9    

รายไดอื่น

รายไดคาเชา 2.6        0.7      2.5        0.6      2.9      0.5      

รายไดคานายหนา 7.3        1.9      11.5      2.7      13.5    2.5      

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 4.3        1.1      4.4        1.0      4.1      0.8      

อื่นๆ 1.1        0.3      1.4        0.3      6.5      1.2      

รวมรายได 384.3   100.0 430.0   100.0 530.7 100.0 

คาใชจายในการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 185.7    48.3    201.6    46.9    269.7  50.8    

คาใชจายในการขาย 89.4      23.3    91.6      21.3    101.6  19.1    

คาใชจายในการบริหาร 85.7      22.3    106.2    24.7    128.7  24.2    

รวมคาใชจาย 360.8   93.9   399.4   92.9   499.9 94.2   

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 23.5     6.1     30.6     7.1     30.8   5.8     

คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 30.1      7.8      25.3      5.9      30.4    5.7      

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 53.6      13.9    55.9      13.0    61.3    11.5    

คาใชจายทางการเงิน 7.0        1.8      1.9        0.4      1.5      0.3      

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 46.6      12.1    54.0      12.6    59.8    11.3    

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3.3        0.9      5.8        1.3      5.9      1.1      

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 43.3     11.3   48.2     11.2   53.9   10.2   

กําไรสุทธิตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาทตอหุน) 1 0.44      0.40      0.45    

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 97.8      120.0    120.0  

กําไรสุทธิตอหุนFully Diluted (บาทตอหุน) 2 0.36      0.40      0.45    

1
คํานวณจากมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกในระหวางป

2
คํานวณจากมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว

ภายหลังเสนอขายหุนแกประชาชน (120 ลานหุน)

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

รายการ ป 2552 ป 2553 ป 2554

 
     

 
 
 

 
 

(หนวย: ลานบาท)



รายงานประจําป 2554 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 44 จาก 59  

 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31ธนัวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

              
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 46.5             54.0             59.8             

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 11.5             11.7             13.0             

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (0.1)              0.9               0.8               

คาเผื่อลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 0.4               1.8               1.4               

ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (0.1)              0.1               0.1               

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (0.0)              (0.9)              (0.8)              

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 0.5               

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัยที่รับรูแลว (0.9)              

เงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น (4.3)              (4.4)              (4.1)              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (30.1)            (25.4)            (30.4)            

คาใชจายดอกเบี้ย 7.0               1.9               1.5               

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 30.7             39.8             40.8             

และหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (31.5)            (35.7)            (33.7)            

สินคาคงเหลือ (2.8)              (1.0)              11.2             

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.7               0.1               (0.8)              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (0.0)              (0.1)              (0.3)              

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 45.6             23.3             42.2             

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.0               11.0             0.6               

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 42.8             37.3             60.1             

จายดอกเบี้ย (7.0)              (2.0)              (1.5)              

จายภาษีเงินได (3.3)              (4.3)              (5.2)              

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 32.5             31.0             53.4             

รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท)
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31ธนัวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

 

ป 2552 ป 2553 ป 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 16.5             14.1             14.1             

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 4.3               4.4               4.1               

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (1.0)              (6.4)              (2.7)              

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 0.0               0.9               1.1               

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน (0.2)              (0.5)              (0.3)              

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 19.6             12.5             16.4             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (92.9)            22.6             (34.5)            

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (6.7)              (2.0)              (4.4)              

รับเงินกูยืมระยะยาว 12.0             -                 -                 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (9.4)              (20.3)            (7.0)              

เงินสดจายสําหรับคาใชจายเพื่อการเสนอขายหุนเพิ่มทุน (3.1)              -                 -                 

เงินปนผลจาย (10.8)            (19.2)            (14.4)            

เงินรับจากการเพิ่มทุน 67.9             -                 -                 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (43.0)            (18.8)            (60.2)            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 9.1               24.7             9.6               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 0.2               9.3               34.0             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 9.3               34.0             43.6             

รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท)
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 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ  

ป 2552 ป 2553 ป 2554

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 1.0          1.0          1.2          

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 0.7          0.8          1.0          

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  เทา 0.2          0.2          0.2          

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  เทา 3.4          2.9          2.9          

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 106.0      124.6      125.9      

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  เทา 4.1          4.3          6.7          

ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย วัน 88.8        83.3        53.4        

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  เทา 1.8          1.5          1.6          

ระยะเวลาการชาํระหนี้ วัน 195.9      244.9      224.2      

Cash Cycle  วัน (1.1)         (37.0)       (45.0)       

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรข้ันตน % 49.7        50.9        46.5        

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 2.2          2.6          0.8          

อัตรากําไรอื่น % 4.0          4.6          5.1          

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 396.1      287.3      1,401.0    

อัตรากําไรสุทธิ % 11.3        11.2        10.2        

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 17.7        15.7        16.2        

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 9.3          9.2          9.4          

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 58.2        68.4        79.3        

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.8          0.8          0.9          

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.7          0.7          0.7          

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  เทา 6.1          20.4        40.5        

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  เทา 0.3          1.2          0.8          

อัตราการจายเงินปนผล % 24.9        39.8        26.7        

ขอมูลตอหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท)

มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน บาท 3.00        2.69        2.87        

กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.44        0.40        0.45        

เงินปนผลตอหุน บาท 0.11        0.16        0.12        

รายการ หนวย

งบตรวจสอบ
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสําหรับแมและเด็กเปน

หลักภายใตตราสินคา “พีเจน” โดยสินคาพีเจนท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสวนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจน 

จํากัด (“TP”) ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด (“พีเจน คอรป”) ประเทศญ่ีปุน กับบริษัท ฯ 

เชน จุกนม ขวดนม และถวยหัดด่ืม เปนตน นอกจากนี้ สินคาบางประเภทซ่ึงบริษัทฯ เปนตัวแทนจัดจําหนายจะถูกผลิตโดย

บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด (“PIT”) ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนกับบริษัท พีเจน คอรป โดยสินคาท่ีผลิต 

ไดแก ผลิตภัณฑเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนซับน้ํานม สําหรับสินคาประเภทอ่ืนๆ เชน กลุมผลิตภัณฑทําความสะอาด

เด็ก และอุปกรณการใหนมมารดา เปนตน จะเปนสินคาท่ีบริษัทฯ นําเขามาจาก พีเจน คอรป ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตสินคา

เด็กพีเจนในประเทศญ่ีปุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจในการเปนผูจัดจําหนายสินคาอ่ืนๆ ท่ีไมใชสินคาเด็กพีเจน 

ไดแก บรรจุภัณฑพลาสติก กระบอกฉีดน้ําฟอกกี้ มีดอุตสาหกรรม มีดในครัวเรือน และของใชประจําวัน เชน สําลี แปรงสี

ฟน และฟองน้ํา เปนตน  ภายใตตราสินคา วี-แคร (V-Care) และตราสินคาอ่ืนๆ นอกจากการรวมลงทุนใน TP และ PIT 

แลว บริษัทฯ ยังรวมลงทุนในบริษัทโยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด (“YMP”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปนตัวแทน

จําหนายสินคาของ YMP และยังเปนผูจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศใหกับ YMP อีกดวย 

ในภาพรวมของผลการดําเนินงาน บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 และ ป 

2553 โดยในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม ประกอบดวย รายไดจากการขาย รายไดอ่ืนๆ และสวนแบงกําไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม เทากับ 414.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 455.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 ในป 2553 และ 

สําหรับป 2554 บริษัทฯ มีรายไดรวมท้ังหมด 561.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 23.2 และเมื่อ

พิจารณาแผนภูมิท่ี 1 ซ่ึงแสดงโครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑในป 2554 พบวา รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มา

จากการจําหนายผลิตภัณฑพีเจน คิดเปนรอยละ 69.5 ของรายไดรวม รองลงมาเปนรายไดจากการขายสินคาในครัวเรือน

และของใชประจําวัน คิดเปนรอยละ 13.6 และรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ คิดเปนรอยละ 

6.7 สําหรับสัดสวนรายไดสวนท่ีเหลือเปนรายไดอ่ืนๆ ประกอบดวย สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม และเงิน  

ปนผลจากเงินลงทุน รายไดคานายหนาในการจัดหาวตัถุดิบและบริการในการผลิตคิดเปนรอยละ 10.2 ของรายไดรวม  

 

แผนภูมิท่ี 1. โครงสรางรายไดป 2554 

 
เมื่อพิจารณาการเติบโตของรายไดตามประเภทกลุมผลิตภัณฑของบริษัทฯ  พบวาในป 2554  บริษัทฯ มีอัตรา

การเติบโตของรายไดจากการขายกลุมสินคาสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 13.3 จากป 2553 ในขณะท่ี

รายไดจากการจําหนายสินคาในครัวเรือนและของใชประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ  เพิ่มขึ้นคิดเปน

อัตรารอยละ 62.3 และ 96.8 ตามลําดับ  ท้ังนี้เปนผลมาจากการที่บริษัทฯ ไดมีจัดรายการสงเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น   

การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาจากท่ีมีอยูเดิม   และการเปนผูจัดจําหนายสินคาตัวใหมเพิ่มขึ้น 

สําหรับตนทุนการขายสินคาของบริษัทในชวง 3 ปท่ีผานมา พบวา บริษัทฯ มีทิศทางของอัตราสวนตนทุนขายเม่ือ

เทียบกับรายไดจากการขายท่ีลดลงจากรอยละ 50.3 ในป 2552 เหลือรอยละ 49.1 ในป 2553 แตสําหรับ ป 2554 
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บริษัทฯ ไดมีการขายสินคากลุมที่มีตนทุนการขายสูงในสัดสวนท่ีเพิ่มมากขึ้น   ทําใหตนทุนขายโดยรวมในป 2554 เพิ่ม

สูงขึ้นเปนรอยละ 53.5 
 กําไรขั้นตนของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในป 2552 และป 2553 จากรอยละ 49.7 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 

50.9 สวนป 2554 กําไรขั้นตนลดลงเหลือรอยละ 46.5 อันเปนผลจากตนทุนขายท่ีเพิ่มขึ้นตามท่ีกลาวมาแลวในวรรค

กอน  ในแผนภูมิท่ี 2 ซ่ึงแสดงสัดสวนกําไรขั้นตนตามประเภทผลิตภัณฑในป 2554 พบวา กําไรขั้นตนของบริษัทฯ สวนใหญ มา
จากการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 86.9 ของกําไรขั้นตนท้ังหมด รองลงมาเปนกําไร

ขั้นตนจากการขายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันอยูท่ีรอยละ 12.3 ในขณะท่ี กําไรขั้นตนจากการจําหนาย

ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ คิดเปนรอยละ 0.8 ของกําไรขั้นตนท้ังหมด และเมื่อพิจารณากําไรขั้นตนตามประเภท

ของกลุมผลิตภัณฑ พบวา ในป 2552-2554 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากการจําหนายสินคาในกลุมผลิตภัณฑสําหรับแม

และเด็กตราพีเจนเทากับ 160.2, 184.3 และ 203.5 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีกําไรขั้นตนของผลิตภัณฑดังกลาวใน

อัตรารอยละ 51.5, 53.5, และ 52.2 ตามลําดับ  สําหรับกําไรขั้นตนจากการจําหนายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของ

ใชประจําวันในป 2552 อยูท่ี 21.9 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน  22.8 และ 28.7 ลานบาท ในป 2553 และป 2554 

ตามลําดับ และมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีรอยละ 49.5, 48.6 และ 37.7 ตามลําดับ  อัตรากําไรขั้นตนท่ีลดลงของกลุม

ผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลจากการเพิ่มสินคาตัวใหมท่ีบริษัทฯจัดจําหนาย สําหรับกําไรขั้นตนจากการจําหนายผลิตภัณฑ

พลาสติกและบรรจุภัณฑในชวง 3 ปท่ีผานมาเฉล่ียอยูท่ีปละ 1- 2 ลานบาท และมีอัตรากําไรขั้นตนเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 7    

 

แผนภูมิท่ี 2. สัดสวนกําไรข้ันตนตามประเภทผลิตภัณฑป 2554  

 
ในดานคาใชจายการดําเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายและใหความสําคัญในการควบคุมสัดสวนของคาใชจายในการ

ขายและการบริหารงานใหสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายได

จากการขายของบริษัทในป 2552-2554  คิดเปนรอยละ 47.4,  48.2 และ 45.7  ตามลําดับ  สัดสวนคาใชจายดังกลาว

ปรับลดลงรอยละ 2.5 ในป 2554 จากความพยายามในการเพิ่มยอดขายและควบคุมตัดลดคาใชจายท่ีไมจําเปน สงผลให

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 43.3 ลานบาท เพิ่มขี้นเปน 48.2 

ลานบาทหรือรอยละ11.3 ในป 2553  และเพิ่มขึ้นเปน 53.9 ลานบาทหรือรอยละ 11.8 ในป 2554  อยางไรก็ตาม หาก

พิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยไมรวมผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม กําไรจากการขายสินทรัพย

ถาวร, กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน และรายไดอ่ืนฯ จะพบวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยูท่ี 12.1, 21.5 และ 16.9 ลาน

บาท  ในป 2552 - 2554 
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทฯ พบวา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2552-2554 เทากับ  

489.1, 554.4 และ 592.7 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย ณ สิ้นป 2552-2554  มาจากการเพิ่ม

ของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  ลูกหนี้การคา  และเงินลงทุนในบริษัทรวม  โดยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

ท่ีเพิ่มขึ้นมาจากการสํารองเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเปนสภาพคลองของบริษัทฯ   ในขณะที่ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น มาจาก

ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหมๆ สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้นจากสวนแบงกําไรจากเงิน

ลงทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น สําหรับดานแหลงท่ีมาของเงินทุนของบริษัทฯ  มาจากการเพิ่มทุนในป 2552 จากผลกําไรของบริษัทฯ 

และจากเงินกูจากสถาบันการเงิน  ดานหนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2552-2554 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเปนจํานวนเทากับ 
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195.6, 231.9 และ 248.0  ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  โดยบริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ณ สิ้นป 2552 มีจํานวนเทากับ  149.9 ลาน

บาท ปรับเพิ่มขึ้นเปน 183.6 และ 225.8 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 และ ณ สิ้นป 2554 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนเทียบ

กับสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ 0.5, 0.6 และ 0.7 เทา สวนเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2552 มี

จํานวนเทากับ 11.7 ลานบาท  เพิ่มเปน 34.4 ลานบาท ณ สิ้นป 2553  กอนสิ้นป 2554 บริษัทฯ จายคืนเงินกูระยะสั้น

ท้ังหมดคืนใหกับสถาบันการเงิน  สําหรับสวนของผูถือหุนมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 293.5 ณ สิ้นป 2552 เปน 322.5 และ 

344.8 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 และสิ้นป 2554 ตามลําดับ 
  

ผลการดําเนินงาน 
  

 รายได 
บริษัทฯ มีรายไดรวม ประกอบดวย รายไดจากการขาย รายไดอ่ืนๆ และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

เปนจํานวน 414.4, 455.3 และ 561.1 ลานบาท ในป 2552-2554 คิดเปนอัตราการเติบโต ในป 2553 และ 2554 

อยูท่ีรอยละ 9.9 และ 23.2 ตามลําดับ รายไดจากการขายสินคาในป 2552 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 369.0 ลานบาท  เพิ่ม

เปน 410.2 และ 503.7 ลานบาท ในป 2553 และ 2554 คิดเปนอัตราการเติบโตท่ีรอยละ 11.2 และ 22.7 ตามลําดับ 

รายไดจากการขายดังกลาวเม่ือเทียบเปนสัดสวนตอรายไดรวมในป 2552 อยูท่ีรอยละ  89.0  เพิ่มเปนรอยละ 90.1 ในป 

2553 และ 89.8  ในป 2554 นอกจากรายไดหลักจากการขายแลว บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ  ซ่ึง

ประกอบดวย รายไดคาเชา รายไดคานายหนา รายไดจากการขายทรัพยสินถาวร รวมทั้งสวนแบงกําไรขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลจากเงินลงทุน รวมเปนเงินท้ังสิ้น  45.4, 45.1 และ 57.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 11.0, 9.9 และ 10.2 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ สําหรับป 2552-2554 ตามลําดับ  

จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณารายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะพบวารายไดสวนใหญเปน รายไดจาก

การขายสินคากลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน และรายไดจากการขายผลิตภัณฑประเภทใน

ครัวเรือนและของใชประจําวัน เชน ผลิตภัณฑฟอกกี้ ผลิตภัณฑมีดเกอรลาจ รวมถึงผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอ่ืนๆ เชน 

สําลี แปรงสีฟน ฟองน้ํา เปนตน รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนมียอดจําหนายเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องจาก 311.3 ลานบาทในป 2552 เปน 344.3 ลานบาทในป 2553 และ 390.2 ลานบาท ในป 2554 คิดเปน

การเติบโตในอัตรารอยละ 10.6 และ 13.3 ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ   สําหรับผลิตภัณฑท่ีมียอดจําหนายสูงสุด

ในอันดับตน ๆ ภายใตตราสินคาพีเจนประกอบดวย จุกนมและผลิตภัณฑสําหรับเช็ดทําความสะอาดผิว  โดยในป 2554  

รายไดจากการจําหนายจุกนมและผลิตภัณฑสําหรับเช็ดทําความสะอาดผิวอยูท่ี 158.5 และ 74.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 

2553 ในอัตรารอยละ 8.9 และ 21.2 ตามลําดับ สําหรับขวดนมและแผนซับน้ํานม มียอดจําหนาย ในป 2554 จํานวน 

70.0 และ 27.6 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 25.4 และ -4.5  ตามลําดับ 
 
สําหรับรายไดจากการขายของกลุมผลิตภัณฑท่ีใชในครัวเรือนและของใชในชีวิตประจําวัน ไดแก มีด กระบอกฉีดน้ํา 

สําลี แปรงสีฟน ตามตารางที่ 1 แสดงใหเห็นการเติบโตของรายไดดังกลาวจาก 44.2 ลานบาท ในป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 46.9 

ลานบาทในป 2553  และเพิ่มสูงถึง 76.1 ลานบาท ในป 2554  คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.1 และ 62.3 ในป 2553 

และ ป 2554 ตามลําดับ    
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงโครงสรางรายได 

 

 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑโดยมียอดขายจํานวน  13.5, 

19.0 และ 37.4 ลานบาท สําหรับป 2552-2554 ตามลําดับ  

สําหรับรายไดอ่ืนๆ ตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 1 บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนๆ จํานวน 45.4, 45.1 และ 57.4 ลานบาท 

ในป 2552 – 2554 ตามลําดับ รายไดอ่ืนดังกลาว ประกอบดวย สวนแบงกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงิน

ปนผลจากเงินลงทุน รายไดจากคานายหนา รายไดจากคาเชา และอ่ืนๆ โดยในป 2552-2554 บริษัทฯ มีรายไดจากสวน

แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลจากเงินลงทุนเปนจํานวนรวม 34.4, 29.8 และ 34.5 ลานบาท 

ตามลําดับ  สําหรับรายไดคานายหนา บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 7.3, 11.5 และ 13.5 ลานบาท ในป 2552-2554  

ตามลําดับ  
ตนทุนการขาย  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีมีรายไดจากการขายท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนการขาย

สินคาในกลุมผลิตภัณฑตางๆ เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณยอดขาย โดยในป 2552 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 185.7 ลาน

บาท และเพิ่มขึ้นเปน 201.6 และ 269.7 ลานบาท ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ ตนทุนขายดังกลาวเม่ือเทียบเปน

(หนวย: ลานบาท)
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สัดสวนของรายไดจากการขาย ในป 2552 อยูท่ีรอยละ 50.3  ลดลงเปน 49.1 ในป 2553 และปรับสูงขึ้นเปนรอยละ 

53.5 ในป 2554 โดยมีสาเหตุจากสัดสวนการขายสินคาท่ีมีตนทุนการขายสูงเพิ่มขึ้น 
เมื่อพิจารณาตนทุนขายของสินคาในแตละกลุมผลิตภัณฑ ตามตารางท่ี 2 แสดงตนทุนการขายและกําไรขั้นตน 

พบวา สัดสวนตนทุนการขายเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายของผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนปรับตัวลดลงในป 

2553 และ 2554   โดยในป 2552 สัดสวนของตนทุนขายเทียบกับรายไดจากการขายคิดเปนรอยละ 48.5  ลดลงเหลือ

รอยละ 46.5 และ 47.8 ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ   สําหรับกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวัน

สัดสวนตนทุนการขายเทียบกับรายไดจากการขายคิดเปนรอยละ 50.5 ในป 2552 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 51.4 และ 62.3 

ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ  ตนทุนการขายที่เพิ่มขึ้นของกลุมผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลจากการจัดจําหนายสินคา

ตัวใหมซ่ึงใหกําไรเบ้ืองตนตํ่า เนื่องจากบริษัทฯ ไมตองมีคาใชจายดานการตลาดและสงเสริมการขายสําหรับสินคาดังกลาว 

สําหรับผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑบริษัทฯมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายท่ีคอนขางสูง คิดเปนรอยละ 

91.1, 92.1 และ 95.1 ในป 2552-2554  อยางไรก็ตาม สัดสวนการขายผลิตภัณฑดังกลาวยังคอนขางนอยเม่ือเทียบกับ

รายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัทฯ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงตนทุนการขายและกําไรข้ันตน 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รายไดจากการขาย 311.3 100.0 344.3 100.0 390.2 100.0

ตนทุนการขาย 151.1 48.5 160.0 46.5 186.7 47.8

กําไรข้ันตน 160.2 51.5 184.3 53.5 203.5 52.2

รายไดจากการขาย 44.2 100.0 46.9 100.0 76.1 100.0

ตนทุนการขาย 22.3 50.5 24.1 51.4 47.4 62.3

กําไรข้ันตน 21.9 49.5 22.8 48.6 28.7 37.7

รายไดจากการขาย 13.5 100.0 19.0 100.0 37.4 100.0

ตนทุนการขาย 12.3 91.1 17.5 92.1 35.6 95.1

กําไรข้ันตน 1.2 8.9 1.5 7.9 1.8 4.9

รวมรายไดจากการขาย 369.0 100.0 410.2 100.0 503.7 100.0

รวมตนทุนการขาย 185.7 50.3 201.6 49.1 269.7 53.5

รวมกําไรข้ันตน 183.3 49.7 208.6 50.9 234.1 46.5

รายการ
ป 2552

1. สินคาสําหรับแมและ

เด็กออน "พีเจน"

ป 2554

2. สินคาในครัวเรือน

และของใชประจําวัน

3. ผลิตภัณฑพลาสติก

และบรรจุภัณฑ

กลุมผลิตภัณฑ
ป 2553

 
 

 
กําไรข้ันตน 
จากผลการดําเนินงานในชวง 3 ปท่ีผานมา  บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก 183.3 ลานบาท 

ในป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 208.6 และ 234.1 ลานบาท ในป 2553 และ ป 2554 ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนท่ี

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.7 ในป 2552 เปนรอยละ 50.9 ในป 2553 สําหรับ ป 2554 กําไรขั้นตนมีอัตราลดลงเหลือรอย

ละ 46.5 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มสัดสวนการขายของผลิตภัณฑท่ีมีตนทุนการขายสูงและการจัดจําหนายสินคาตัวใหมท่ีมี

ตนทุนการขายสูง เนื่องจากบริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบคาใชจายดานการตลาดและสงเสริมการขาย ตามท่ีไดกลาวมาแลว  

ในป 2554 กําไรขั้นตนของบริษัทฯ สวนใหญมาจากการขายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเปนจํานวน 

203.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.9 ของกําไรขั้นตนท้ังหมด รองลงมาเปนกําไรขั้นตนจากการขายกลุมผลิตภัณฑใน

ครัวเรือนและของใชประจําวัน จํานวน 28.7 ลานบาท หรือรอยละ 12.3 ของกําไรขั้นตนท้ังหมด ในขณะท่ีกําไรขั้นตนจาก

การจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ จํานวน 1.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.8 ของกําไรขั้นตนท้ังหมด เมื่อ

พิจารณารายละเอียดของอัตรากําไรขั้นตนในแตละกลุมผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 2 พบวา ในป 2554 อัตรากําไรขั้นตนจาก

(หนวย: ลานบาท)
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การขายกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจน กลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑ

พลาสติกและบรรจุภัณฑ อยูท่ีรอยละ 52.2, 37.7, และ 4.9 ตามลําดับ  

 คาใชจายในการขายและการบริหาร 
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ

ตางๆ ของบริษัทฯ โดยในป 2552 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเปนจํานวน 175.1 ลานบาท และเพิ่มขึ้น

เปน และ 197.8 และ 230.3 ลานบาท ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนของคาใชจายในการขายและ

บริหารตอรายไดจากการขายของบริษัทฯ จากรอยละ 47.5 ในป 2552 เปนรอยละ 48.2 และ 45.7  ในป 2553 และ 

2554 ตามลําดับ  คาใชจายในดานขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯ เนนการทํากิจกรรมสงเสริมการขายกับลูกคาเพิ่มขึ้น  

เชน การจัดทําโปรโมชั่น และการใหสวนลดพิเศษแกลูกคาเพื่อเปนการกระตุนยอดขาย เปนตน สําหรับคาใชจายการ

บริหารท่ีเพิ่มสูงขึ้นสวนใหญมาจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในป 2553 และ 2554 ซ่ึงบริษัทฯมีการ

ปรับโครงสรางองคกรและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงทําใหคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มสูงขึ้น

ในปดังกลาว   จากตารางท่ี 3   แสดงรายละเอียดคาใชจายในการขายและบริหาร แสดงใหเห็นอัตราการเติบโตของ

คาใชจายจากการขายอยูท่ีรอยละ 2.5 และ 10.9 ในป 2553 และ ป 2554  ตามลําดับและอัตราการเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายในการบริหารอยูท่ีรอยละ 23.9 และ 21.2 ในป 2553 และ ป 2554 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงรายละเอียดคาใชจายในการขายและบริหาร 
 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

คาใชจายในการขาย 89.4 51.1 91.6 46.3 101.6 44.1

คาใชจายในการบริหาร 85.7 48.9 106.2 53.7 128.7 55.9

- คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 58.9 33.6 74.6 37.7 85.8 37.3

- คาเสื่อมราคา 11.5 6.6 11.7 5.9 13.0 5.6

- อื่นๆ 15.3 8.7 19.9 10.1 29.9 13.0

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 175.1 100.0 197.8 100.0 230.3 100.0

25542552 2553

 
 
เงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  
จากการท่ีบริษัทฯ ถือหุนใน YMP ในสัดสวนรอยละ 6.0 และ ถือหุนใน PIT ในสัดสวนรอยละ 2.5 บริษัทฯ มี

รายไดเงินปนผลจากการลงทุนในบริษัททั้ง 2 แหงอยางสมํ่าเสมอ โดยไดรับเงินปนผลระหวางป 2552-2554 เปนจํานวน

เงิน 4.3, 4.4 และ 4.1 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตรารอยละ 17.3, 17.7, และ 16.5 ตามลําดับ 
   
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดดําเนินการรวมทุนกับพีเจน คอรป ในการจัดต้ัง TP เพื่อใชเปนฐานในการผลิตสินคาสําหรับแมและ

เด็กภายใตตราสินคาพีเจน เชน จุกนม ขวดนม และถวยหัดด่ืมนม เปนตน โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทรวมดังกลาวคิด 

เปนรอยละ 47.0 ซ่ึงจากผลการดําเนินงานในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย

เทากับ 30.1 ลานบาทในป 2552 และ 25.3 ลานบาท ในป 2553 สวนแบงกําไรที่ลดลงในป 2553 เปนผลมาจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และตนทุนวัตถุดิบและการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากการผลิตสินคาใหม สถานการณดังกลาว

ปรับตัวดีขึ้นในป 2554 ทําใหสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนเพื่มขึ้นเปน 30.4 ลานบาท 
 
 

(หนวย: ลานบาท)
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กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษี 

ในป 2552-2554  บริษัทฯ มีกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเทากับ 53.6, 55.9 และ 61.3 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนของกําไรกอนคาใชจายทางการเงิน และภาษีเทียบกับรายไดจากการขายอยูท่ีรอยละ  14.5, 

13.6 และ 12.2 ตามลําดับ    
 
กําไรสุทธิ  
กําไรสุทธิในชวง 3 ปท่ีผานมา  เพิ่มจาก 43.3 ลานบาท ในป 2552 เปน 48.2 ลานบาท ในป 2553 และ53.9 

ลานบาท ป 2554  อยางไรก็ตาม ในแตละป บริษัทฯ มีการขายสินทรัพยถาวร และ/หรือ กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน และ

รายไดอ่ืนๆ ซ่ึงหากปรับปรุงรายการดังกลาวออกมาจากกําไรสุทธิ เพื่อการวิเคราะหกําไรของบริษัทฯ ใหชัดเจนขึ้น จะเห็น

ไดวา บริษัทฯ มีกําไรหลังปรับปรุงเทากับ  42.2, 46.8 และ 47.4 ลานบาท ในป 2552-2554 ตามลําดับ คิดเปนอัตรา

การเติบโตของกําไรสุทธิหลังปรับปรุงอยูท่ีรอยละ 10.9 และ 1.3 ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงรายการปรับปรุงกําไรสุทธิ 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554

กําไรสุทธิ 43.3 48.2 53.9

หัก กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร/อัตราแลกเปลี่ยน และรายไดอื่นๆ 1.1 1.4 6.5

กําไรหลังปรับปรุง 42.2 46.8 47.4

หัก สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 30.1 25.3 30.4

12.1 21.5 16.9

รายการ

กําไรเฉพาะการดําเนินงานของบริษัทฯ
 

 
นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยไมรวมผลการดําเนินงานของบริษัทรวม จะ

พบวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานอยูท่ี 12.1 ลานบาท ในป 2552 และปรับเพิ่มขึ้นเปน 21.5 ลานบาท ในป 

2553 และลดลงเหลือ 16.9 ลานบาท ในป 2554  กําไรที่ลดลงดังกลาวเปนผลจากคาใชจายในการขาย และบริหารท่ี

สูงขึ้น 
กําไรตอหุนสําหรับป 2552 – 2554 คํานวณไดในอัตราหุนละ 0.36, 0.40, และ 0.45 บาทตามลําดับ การ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนมีรายละเอียดดังนี้ ในป 2552 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2552 เปน

จํานวน 10.8 ลานบาท (0.09 บาทตอหุน)  และในป 2553  บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผล 2  ครั้ง  ครั้งแรกเปน

จํานวน 10.8 ลานบาท (0.09 บาทตอหุน) ในไตรมาส 2 จากผลกําไรของป 2552 และครั้งท่ี 2 ในไตรมาส  3 เปนเงิน

ปนผลระหวางกาลสําหรับป 2553 เปนจํานวน 8.4 ลานบาท (0.07 บาทตอหุน)  ในป 2554 บริษัทฯจายเงินปนผล 1 

ครั้ง ในไตรมาสท่ี 2 เปนจํานวน 14.4 ลานบาท (0.12 บาท ตอหุน) จากผลกําไรป 2553    
 

ฐานะการเงินของบริษัท  
สินทรัพย  

 ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ  592.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 คิดเปนรอยละ 

6.9  โดยสินทรัพยหลักๆ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 43.6 ลานบาท (รอยละ 7.4) , ลูกหนี้การคา 

และลูกหนี้อ่ืน 192.8 ลานบาท (รอยละ 32.5), สินคาคงเหลือ 33.7 ลานบาท (รอยละ 5.7), เงินลงทุนในบริษัทรวม

และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 202 ลานบาท (รอยละ 34.1), ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

102.4 ลานบาท (รอยละ 17.3)  และสินทรัพยอ่ืน ๆ 18.2 ลานบาท (รอยละ 3.0)  สาเหตุการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยมา

(หนวย: ลานบาท) 
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จาก ลูกหนี้การคาท่ีเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเพิ่มขึ้นจากกําไรที่เพิ่มขึ้นระหวางป หักกลบกับการ

ลดลงของสินคาคงคลังซ่ึงเปนผลจากการบริหารสินคาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ลูกหนี้การคา  
 ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ 190.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 รอยละ 

20.2 ลูกหนี้การคาสวนใหญเปนลูกหนี้การคาของกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 61.3 ของลูกหนี้การคา

สุทธิ และสวนใหญจะเปนลูกหนี้ประเภทโมเดิรนเทรด (Modern Trade) กลาวคือ เปนรานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ต เชน 

โลตัส บ๊ิกซี และหางสรรพสินคา เชน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล เปนตน โดยมีอายุระยะเวลาการใหเครดิตประมาณ 45 - 

75 วัน ขึ้นอยูกับเครดิตของลูกคาแตละราย นอกจากนี้ยังรวมถึงลูกหนี้ประเภทรานคาสงรานคาปลีกทั่วไป และรานใน

ตางจังหวัด ซ่ึงบริษัทฯ ใหเครดิตประมาณ 30 – 60 วัน เมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ พบวา สวนใหญ

เปนลูกหนี้ท่ียังไมครบกําหนดชําระเงิน คิดเปนรอยละ 83.3 ของลูกหนี้การคาสุทธิ สําหรับนโยบายการต้ังสํารองเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และการวิเคราะหขอมูลของลูกหนี้เชนขอมูล

การซ้ือ และประวัติการชําระเงินของลูกหนี้  เพื่อใหทราบถึงสถานะของกิจการ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้   

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มวงเงินสินเชื่อของลูกคา เปนราย ๆ ประจําทุกป  และยังกําหนด

มาตรการสําหรับลูกหนี้ท่ีจายชําระเกินกําหนด   เพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ   และหาก

ปรากฎวาลูกหนี้รายใดมีอายุการชําระหนี้ท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา 120 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ

ท้ังจํานวน ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดต้ังสํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 1.8 ลานบาท  
  

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงอายุลูกหน้ีการคา       
                                  (หนวย: ลานบาท) 
 

ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน

ยังไมถึงกําหนดชําระ 61.7 72.3 83.7

คางชําระไมเกิน 3 เดือน 15.7 28.5 31.4

คางชําระ 3 - 6 เดือน 0.0 0.1 0.6

คางชําระ 6 - 12 เดือน 0.0 0.0 0.3

คางชําระเกิน 12 เดือนข้ึนไป 0.0 0.0 1.0

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน

ยังไมถึงกําหนดชําระ 46.9 58.3 75.1

คางชําระไมเกิน 3 เดือน 0.0 0.6 0.5

รวมลูกหนี้การคา 124.3 159.8 192.6

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.0 0.9 1.8

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 124.3 158.8 190.8

อายุลูกหน้ีการคา

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

 
 
 
สินคาคงเหลือ  
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 33.7 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2554 คิดเปนสัดสวนของสินคาคงเหลือ

เทียบกับสินทรัพยรวมอยูท่ีรอยละ 5.7 และลดลงจากสิ้นป 2553 รอยละ 27.2  ท้ังนี้เนื่องจาก บริษัทฯ ไดปรับปรุงการ 

บริหารจัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงขึ้น และเมื่อพิจารณารายละเอียดของสินคาคงเหลือ ดังตาราง
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ดานลาง พบวา สินคาคงเหลือของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางบรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบ

หอ และสินคาระหวางทาง โดยสินคาคงเหลือของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนสินคาสําเร็จรูปคิดเปนรอยละ 74.5 ของสินคา

คงเหลือสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2554  

 
 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ 
              (หนวย: ลานบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554

สินคาสําเร็จรูป 32.1 34.8 25.1

สินคาระหวางบรรจุ 12.7 11.7 11.0

ภาชนะบรรจุและหีบหอ 1.9 1.7 2.0

สินคาระหวางทาง 2.8 2.4 1.2

รวมยอดสินคาคงเหลือ 49.5 50.6 39.3

หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 2.5 4.3 5.7

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 47.0 46.3 33.7

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

สินคาคงเหลือ

  

 

 สําหรับนโยบายการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือประเภทสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางบรรจุของบริษัทฯ จะ

แสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา  โดยตนทุนของสินคาสําเร็จรูป

ประกอบดวยราคาซ้ือสินคา  ฟลมหอ กลองบรรจุภัณฑ และคาภาษีนําเขา คาประกันภัยสินคาทางทะเล  สําหรับสินคา

นําเขาจากตางประเทศ  สวนมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจะคํานวณจากตนทุนของสินคา หักดวยคาเผ่ือการลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือ ท่ีผานมาบรษัิทฯ มีการบริหารจัดการควบคุมสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดดวยวิธีการจัดเก็บ

ตามระบบ FIFO (First in First out) จัดวาง lay out, จัดทําใบควบคุมสินคาเขา/ออก  และมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา

โดยแผนกควบคุมคุณภาพเปนระยะตามกําหนดเวลา พรอมท้ังจัดทํารายงานแจงรายการสินคาท่ีมีการเคล่ือนไหวออกชาให

ฝายการตลาดทราบเปนประจําทุก 3 เดือน  นอกจากนี้ฝายจัดซ้ือและบริหารสินคาคงคลังยังมีการวางแผนการสั่งซ้ือและ

การจัดจําหนายรวมกับฝายการตลาด สําหรับการต้ังสํารองสินคาชํารุด และดอยคา จะพิจารณาประเภทของสินคา และ 

อายุของสินคาคงเหลือท่ีเกินกวา 9 เดือนขึ้นไป  โดยใน ณ สิ้นป 2552-2554 บริษัทฯ ไดต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคา

สินคาคงเหลือ ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 7 ตารางแสดงอายุสินคาคงเหลือ 

                              (หนวย: ลานบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554

1 – 90 วัน 39.9 34.6 24.9

91 – 180 วัน 3.9 3.4 4.2

181 – 270 วัน 0.6 0.8 1.3

271 – 365 วัน 0.1 7.2 0.7

1 ปขึ้นไป 2.2 2.0 7.0

สินคาระหวางทาง 2.8 2.4 1.2

มูลคาสินคาคงเหลือรวม 49.5 50.6 39.3

หัก คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 2.5 4.3 5.7

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 47.0 46.3 33.7

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

อายุสินคาคงเหลือ

 

  

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงนโยบายการต้ังคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 

อายุสินคาคงเหลือ ประเภทสินคา อัตรารอยละคาเผ่ือมูลคาลดลง 

9 เดือน - 1ป 
สินคาพีเจน และอ่ืนๆ  50 

        สินคามีด  30 

  1 ปขึ้นไป 
สินคาพีเจน และอ่ืนๆ 100 

        สินคามีด  50 

  
 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 บริษัทฯ ถือหุนใน TP รอยละ 47 ซ่ึงคิดเปนมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ณ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวนเทากับ 

177.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.9 ของสินทรัพยรวม และ เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 เทากับ 11.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย

ละ 6.9  โดยเกิดจากการรับรูรายไดจากสวนแบงกําไรตามวิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานของป 

2554 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 บริษัทมีการลงทุนใน YMP และ PIT ซ่ึงคิดเปนสัดสวนของผูถือหุนในบริษัทดังกลาว อยูท่ีรอยละ 6.0 และ 2.5 

ตามลําดับ โดยเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจะบันทึกตามวิธีราคาทุน ซ่ึงเงินลงทุนระยะยาวมีจํานวนคงที่เทากับ 24.9 ลานบาท 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ สวนใหญประกอบดวย ท่ีดิน อาคาร

และสวนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะ ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรเปนจํานวน 102.4 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 17.3 ของสินทรัพยรวม   

 สําหรับท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงมีมูลคา 19.5 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2554 ไดแสดง

รายการในงบดุลเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 โดยมูลคาท่ีดินดังกลาวไดถูก 
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หักดวยคาเผ่ือการดอยคาท่ีดินจํานวน 11.9 ลานบาท เมื่อพฤศจิกายน 2550 ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดบันทึกสวนท่ีลดลงจากการ

ตีราคาของท่ีดินท่ีไมใชในการดําเนินงานตามราคาประเมินไวในบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดินไวในงบกําไร 

ขาดทุนสําหรับป 2550 แลว  
 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน    
  

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเทากับรอยละ 9.3 และ 58.2 
ตามลําดับ ในป 2552 ตอมาในป 2553 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวรรอยละ 9.2 และ 

68.4 ตามลําดับ  และในป 2554 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.4 และ 79.3 ตามลําดับ  โดยเปนผลมาจากบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น 

 
สภาพคลองและแหลงท่ีมาของเงินทุนบริษัท 
กระแสเงินสด 

   

9. ตารางแสดงกระแสเงินสด 

 

รายการ ป 2552 ป 2553 ป 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 32.5 31.0 53.4

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 19.6 12.5 16.4

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน -43.0 -18.8 -60.2

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 9.1 24.7 9.6  
 
เมื่อพิจารณากระแสเงินสดในแตละกิจกรรมจากการดําเนินงานในชวงป 2552-2554 พบวา บริษัทฯ มีกระแส

เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 32.5, 31.0  และ 53.4 ลานบาท ตามลําดับ  กระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ี

ลดลงในป 2553เมื่อเทียบกับป 2552  เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนจํานวน 35.7 ลานบาท 

รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ 1.0 ลานบาท หักกลบกับการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและหนี้สินอ่ืนจํานวน 34.3 

ลานบาท รวมถึงการจายดอกเบ้ีย จํานวน 2.0 ลานบาท และการจายภาษีเงินไดจํานวน 4.3 ลานบาท ซ่ึงรายการเหลานี้

เมื่อรวมกับกําไรจากการดําเนินงานหลังปรับกระทบรายการท่ีเปนเงินสดรับจายจํานวน 39.8 ลานบาทแลว ทําใหมีกระแส

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 31.0 ลานบาท ลดลงจากป 2552 เปนจํานวน 1.5 ลานบาท  สวนในป 2554 บริษัทมี

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 22.4 ลานบาท เปนผลจากการปรับปรุงกําไรจากการดําเนินงานหลังปรับกระทบ

รายการที่เปนเงินสดรับจายจํานวน 40.8 ลานบาทดวยลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนท่ีเพิ่มขึ้น 33.7 ลานบาท สินทรัพยอ่ืน  

ท่ีเพิ่มขึ้น 1.1 ลานบาท หักกลบกับสินคาคงเหลือลดลง 11.2 ลานบาท เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืนท่ีเพิ่มขึ้น 42.2 ลาน

บาท หนี้สินอ่ืนเพิ่มขึ้น 0.6 ลานบาท รวมท้ังการจายดอกเบ้ียและภาษีเงินไดจํานวน 1.5 ลานบาท และ 5.2 ลานบาท 

ตามลําดับ 

สําหรับกระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุนในป 2552-2554 มีจํานวนเทากับ  19.6, 12.5  และ 

16.4 ลานบาท ตามลําดับ โดยในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลอยางสม่ําเสมอจากบริษัทรวมและบริษัทอ่ืน

เปนจํานวน 20.8, 18.5  และ 18.2 ลานบาท ตามลําดับ หักดวยรายการซ้ือและขายสินทรัพยถาวรเปนจํานวนเงินสุทธิ 

1.0, 5.5, และ 1.6 ลานบาท ในป 2552-2554 และสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 0.2, 0.5, และ 0.3 ลานบาท

ตามลําดับ 

(หนวย: ลานบาท)
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สําหรับกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2552-2554 มีจํานวนเทากับ -43.0,-18.8 และ -60.2 

ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2552-2554 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 10.8, 19.2 และ 14.4 ลาน

บาท ตามลําดับ  ในป 2552 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน จํานวน 67.9 ลานบาท และมีคาใชจายในการเสนอขาย

หุนเพิ่มทุน จํานวน 3.1 ลานบาท  ในป 2552 บริษัทฯ มีเงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้น 12.0 ลานบาท และในป 2553 มีเงินกู

ระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึ้น 22.6 ลานบาท  นอกจากรายการท่ีกลาวมาแลว เงินสดท่ีใชไปในสวนท่ีเหลือระหวางป 

2552-2554 เปนการชําระเงินกูระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินเปนจํานวน 109.0, 

22.3 และ 45.9 ลานบาทตามลําดับ  
 

อัตราสวนสภาพคลอง  

ในชวงป 2552-2554 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.0, 1.0 และ 1.2 เทา ตามลําดับ และบริษัทฯ 

มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในป 2552-2554 เทากับ 0.7, 0.8 และ 1.0 เทา ตามลําดับ  โดยในป 2553-2554  

บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นจากป 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบัน

การเงิน  สงผลใหหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง  ในขณะที่เงินฝากกับสถาบันการเงินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใน

บริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น 
    

หนี้สิน 
ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 248.0 ลานบาท หนี้สินรวมสวนใหญจะประกอบดวยเจาหนี้

การคาและเจาหนี้อ่ืน จํานวน 225.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทียบกับหนี้สินรวมอยูท่ีรอยละ 91.0 โดยแบงเปนเจาหนี้

การคาและเจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกันจํานวน 66.9 ลานบาท และเจาหนี้การคาและเจาหนี้กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

จํานวน 158.9 ลานบาท  
นอกจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน สวนของหนี้สินอ่ืนประกอบดวย เงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ซ่ึงมีการต้ังสํารองเปนปแรกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงานซ่ึงมีผลบังคับใชใน

ปนี้ เปนจํานวน 11.9 ลานบาท  นอกจากนี้บริษัทฯยังมีหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 2.2 ลานบาท  ภาษี

เงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 2.7 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 5.3 ลานบาท  
ในป 2554 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูระยะสั้นใหกับธนาคารและสถาบันการเงินท้ังหมด บริษัทฯจึงไมมีหนี้สินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ียคางอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ดังรายละเอียดตามท่ีปรากฎใน ตาราง 10 ขางลางนี้ 
 

  10. ตารางแสดงภาระหนี้สิน 
                         (หนวย: ลานบาท) 

 

ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

  - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 11.7 34.4 -

  - เงินกูยืมระยะยาว (ครบกําหนดชําระภายใน1 ป) 11.6 7.0 -

  - เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15.7 -           -

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 39.0 41.4 -

หนี้สินรวม 195.6 231.9 248.0

หน้ีสิน

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

 
สวนของผูถือหุน 
ณ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 293.5, 322.5 และ 

344.8 ลานบาท ตามลําดับ  เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2552 เทากับ 29.0 และ 22.3 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตอยูท่ีรอย

ละ 9.9  และ 6.9 สวนของผูถือหุนท่ีเพิ่มขึ้นในป 2553 เกิดจากกําไรสุทธิประจําปจํานวน 48.2 ลานบาท หักดวยเงินท่ี
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จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.4 ลานบาท และการจายเงินปนผลจํานวน 19.2 ลานบาท  สวนของผูถือหุนท่ี

เพิ่มขึ้นในป 2554 เกิดจากกําไรสุทธิประจําปจํานวน 53.9 ลานบาท หักเงินปนผลจายจํานวน 14.4 ลานบาท และเงิน

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานท่ีต้ังสํารองยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี19 รวม 17.2 ลานบาท โดย

เปนของบริษัทฯ จํานวน 12.2 ลานบาท และของบริษัทรวม จํานวน 5.0 ลานบาท   
 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2552-2554  มีคาเทากับ 0.7 ท้ังสามป ซ่ึงอัตราสวนดังกลาว  

แสดงใหเห็นโครงสรางการเงินของบริษัทฯ ท่ีแข็งแกรงมาก   
 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 ในป 2552 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเปนมูลคารวมกันท้ังสิ้น 1,020,000 บาท 
 ในป 2553 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเปนมูลคารวมกันท้ังสิ้น 1,070,000 บาท 
 ในป 2554 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเปนมูลคารวมกันท้ังสิ้น 700,000 บาท 
 

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 การพึ่งพิงพีเจน คอรป ซึ่งเปนผูผลิตและเจาของตราสินคาพีเจน 
 การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยูท่ีการเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑพีเจนเปนหลัก เชน จุกนม ขวดนม และผา

เช็ดทําความสะอาด เปนตน ท้ังนี้เมื่อพิจารณาจากสัดสวนรายไดจากการขายผลิตภัณฑพีเจนเทียบกับรายไดจากการขาย

ท้ังหมดอยูท่ีรอยละ 84.4, 83.9 และ 77.5 ในป 2552-2554 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑพี

เจนเทียบกับกําไรขั้นตนของบริษัทฯ พบวา ในป 2552-2554 บริษัทฯ มีสัดสวนดังกลาวอยูท่ีรอยละ 87.4,  88.4 และ 

86.9   ตามลําดับ  อาจกลาวไดวา   การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการพึ่งพิงตราผลิตภัณฑพีเจน คอนขางสูง อยางไรก็

ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธอันแนนแฟนกับพีเจน คอรปมาโดยตลอด และไดรับความไววางใจใหเปนผูจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑพีเจนแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทฯ ไดรวมกันลงทุนกอต้ัง TP และ PIT เพื่อผลิตสินคาภายใตตรา

สินคาพีเจน และจําหนายใหแกบริษัทฯ แตเพียงผูเดียวเพื่อใหบริษัทฯ ทําการจัดจําหนายในประเทศไทยตอไป 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับรูรายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียใน TP ตามสัดสวนการ

ถือหุนรอยละ 47 แตเนื่องจาก บริษัทฯ เปนผูถือหุนสวนนอย จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีอํานาจเด็ดขาดในการควบคุมการ

จายเงินปนผล กระแสเงินสดจากเงินปนผลจึงขึ้นอยูกับการพิจารณาของฝายผูถือหุนรายใหญ (พีเจน คอรป) อยางไรก็ตาม 

ท่ีผานมา TP จายเงินปนผลใหบริษัทฯ ในอัตราท่ีนาพอใจมาโดยตลอด  
 


