
รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 1 จาก 70  

 

สารจากประธานกรรมการ 

 

 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมัน่

พัฒนาธุรกิจใหเ้จริญเติบโตอย่างมัน่คง มีการบริหารงานโดยทีมผูบ้ริหารมืออาชีพ ทําใหธุ้รกิจมีความกา้วหน้าอย่าง

ต่อเน่ือง และสนองตอบดา้นผลกาํไรต่อหุน้ และเงินปันผลตอบแทนในการลงทุนอยา่งสมเหตุสมผล ใหก้บัผูถื้อหุน้ซ่ึงบริษัท

ฯ ไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของผลกาํไรมาโดยตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ยอ่มเป็นท่ี

ประจกัษ์ชดัเจนต่อผูล้งทุนดา้นการจา่ยผลตอบแทน นับตั้งแต่การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ และเรายงัคง

ยดึมัน่ในการบริหารงานเชน่น้ีต่อไป 

ดา้นการขยายการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตต้ราสินคา้บริษัทและธุรกิจ

ตวัแทนจดัจาํหน่าย โดยเฉพาะสินคา้อุปโภค บริโภค ทั้งสินคา้ของใชป้ระจาํวนั อาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีมีแนวโน้มเติบโตดีอยา่ง

ต่อเน่ือง เราไดร้ับการไวว้างใจจากเจา้ของผลิตภณัฑใ์หท้ําการจดัจาํแหน่ายผลิตภัณฑ ์ทําใหบ้ริษัทฯ มียอดขายท่ีเติบโต

เฉล่ียตั้งแต่ปี 2553-2555 เท่ากบั 26% และเม่ือรวมกบัผลประกอบการในส่วนไดเ้สียทั้งหมด ทาํใหผ้ลกาํไรเติบโตเฉล่ีย

เท่ากบั 7.5% โดยในปี 2555 น้ี บริษัทมีผลกาํไร 0.44 บาทต่อหุน้ 

ดา้นบุคลากร  บริษัทฯ ไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิ วยัวุฒิ ซ่ึงเป็นผูมี้ความสามารถในแต่ละแขนงเสริมเขา้มาร่วมงานใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารงานอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ารบริหารงานอยา่งมืออาชีพ ผนวกดว้ยระบบธรรมาภิ

บาลท่ีดี ซ่ึงทุกท่านไดต้ั้งใจมุ่งมัน่ทํางานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือใหเ้กิดความเจริญกา้วหน้าแก่บริษัทซ่ึงผมในฐานะท่ี

เป็นผูบ้ริหารสงูสุดขององคก์ร ขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสน้ี  

ดา้นคู่คา้ บริษัทพีเจน้ คอปอเรชัน่ จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่นถือเป็นคู่คา้ท่ีสาํคญัท่ีสุดของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา เราได้

ร่วมมือกนัสรา้งสรรคส่ิ์งดีงาม และรบัผิดชอบต่อผูมี้อุปการะคุณของเราอยา่งเต็มความสามารถ  ขวดนม BPA Free เป็นจุด

หน่ึงของการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เราไดเ้ปล่ียนการใชว้ตัถุดิบพลาสติก Polycarbonate มาเป็นพลาสติก Polypropylene 

และ PPSU ซ่ึงไรส้าร BPA แทนท่ีสินคา้ทัว่ประเทศ เราไดแ้นะนําจุกนมเสมือนหวันมมารดา (Peristaltic plus Nipple) สู่

ผูบ้ริโภค ซ่ึง เรามีความเช่ือว่าจุกนมน้ีจะเขา้มาแทนจุกนมทัว่ไปทั้งหมดในอนาคต “น้ํานมจากแม่จะปราศจากพรมแดน

ระหวา่งแมแ่ละลกูคือนัยสาํคญัจากผลการวิจยัและพฒันาท่ีเป็นความสาํเร็จช้ินโบวแ์ดงของเรา” 

บริษัทฯ ไดมี้การเพ่ิมคู่คา้ใหม่ๆ และใหค้วามสาํคญักบัคู่คา้เป็นอยา่งดี เราจะร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดพฒันาธุรกิจ

ร่วมกนัเพ่ือสรา้งสรรคคุ์ณภาพชีวิตท่ีดีต่อผูบ้ริโภคของเราต่อไป  

ทา้ยท่ีสุดน้ี กระผมมีความมัน่ใจว่าดว้ยจุดแข็งของบริษัทฯ ในดา้นบุคคลากรภายใตจ้ริยธรรม ธรรมาภิบาลท่ีดี

และการระดมทุนอย่างเพียงพอของผู ้ถือหุ ้น จะนําพาบริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชัน่แนล จํากัด (มหาชน) ให้

เจริญกา้วหน้า เติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาวเพ่ือบรรลุถึงวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีผมไดป้ระกาศไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้ เพ่ือเป็นการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการแกผู่บ้ริโภค นักลงทุน และคูค่า้ของเราอยา่งสงูสุด 

 

 

 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 2 จาก 70  

 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตอ่รายงานทางการเงิน 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี   ในการจดัทํางบการเงิน บริษัทฯ ไดพิ้จารณาเลือกใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบติัโดยสมํา่เสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป รวมทั้งไดมี้การเปิดเผย

ขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ นักลงทุนทัว่ไปและผูมี้ส่วนได้

เสียอยา่งเหมาะสม 
 
 งบการเงินของบริษัทฯ ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สาํนักงาน เอินสท์ แอนด์ ยงั 

จาํกดั โดยคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารไดส้นับสนุนขอ้มลูและเอกสารต่างๆ เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและ

แสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงไว ้

ในรายงานประจาํปีแลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษัท จดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่ง

มีเหตุผลว่าขอ้มลูทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นตลอดจนเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ

ทุจริตหรือมีการดาํเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนการเปิดเผย

ขอ้มูลรายการระหว่างกัน ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่โครงสรา้งการบริหารและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่น

ระดับท่ีน่าพอใจ และผลการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สังเกต ทําใหเ้ช่ือไดว้่างบ

การเงินของบริษัทฯ สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน

สดถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 
 
 

 
 
 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 3 จาก 70  

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณเ์ฉพาะดา้น มีคุณสมบติัครบถว้น ตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจ 

สอบ โดยมีนางละเอียด วอ่งวงศภ์พ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมานิต เจียรดิฐ และนายเทวญั อุทยัวฒัน์ 

เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในปีพ.ศ. 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และ

ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน เขา้ประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมเสนอขอ้มลูและความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงาน ผลการประชุมไดส้รุปเป็นรายงานเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 1. งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจาํปี 2555  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และงบแสดงฐานะการเงิน

ประจาํปี 2555 ร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร และผูมี้หน้าท่ีรบัผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยสอบถาม และรบั

ฟังคาํช้ีแจง เก่ียวกบัความถูกตอ้ง และครบถว้นของงบแสดงฐานะการเงินตามหลกัการบญัชี และพิจารณารายการปรบัปรุง

บญัชีท่ีมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บและหารือกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมดว้ย เพ่ือขอทราบ

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้สังเกตเก่ียวกบักระบวนการจดัทํางบแสดงฐานะการเงินการควบคุมภายในดา้นบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มลูท่ีสาํคญั ซ่ึงไมพ่บปัญหาหรือรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระสาํคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบแสดงฐานะการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 

ตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอ 

 2. ระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในทุก

ไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบภายในในรอบปีท่ีผ่านมา ตามแผนงานท่ีไดร้บัมอบหมายซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ี

สาํคญั ไม่พบส่ิงผิดปกติหรือความบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน การดาํเนินการต่างๆ มีการมอบ

อาํนาจและอนุมติัตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้และไดเ้น้นยํ้าใหฝ่้ายบริหารปรับปรุงแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าท่ีโดยชดัเจน 

 3. การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน และ

สาํนักงานเลขานุการของบริษัทฯ แลว้ไมพ่บประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย 
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4. รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งทุกไตรมาส เห็นว่า

บริษัทฯ ไดป้ฏิบติัโดยมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีขอ้บ่งช้ี

ถึงความผิดปกติ และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

 5. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงร่วมกบั คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียงทุกไตรมาส โดยเป็นการระบุ และจาํแนกความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การจดัการกบัความเส่ียงทั้งภายใน 

และภายนอกของบริษัทฯ โดยวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความ

เส่ียงอยา่งสมํา่เสมอ 

 6. การพิจารณา และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมา โดยคาํนึงถึง

ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการใหบ้ริการ การรบัรองงบแสดง

ฐานะการเงินไดท้นัเวลาสมํา่เสมอ และการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี  จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้ง 1. คุณณรงค ์พนัตาวงศ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3315 

หรือ 2. คุณศิราภรณ ์เอ้ืออนันตกุ์ล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 3. คุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 แหง่บริษัท สาํนักงาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 ของ

บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถว้น) 

ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ปรียบเทียบกิจกรรมท่ี

สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี กับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติท่ีดีแลว้ ผลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัดี 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามขอ้กําหนดของ

กฎหมาย มีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีครบถว้นตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
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สรุปผลการดาํเนินงาน 

 
งบการเงินเปรียบเทียบ ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม (งบการเงินรวม) 

(หน่วย : บาท) 2553 2554 2555 

รวมสินทรพัย ์ 554,355,311 592,736,826 670,631,607 

รวมหน้ีสิน 231,859,306 247,960,507 299,407,665 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 322,496,005 344,776,319 371,223,942 

ยอดขาย 410,181,958 503,731,223 617,908,110 

รวมรายได ้ 429,937,795 530,746,564 647,182,160 

กาํไรขั้นตน้ 208,633,269 234,055,547 278,827,619 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 48,215,963 53,895,575 50,447,623 

 

อตัราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม (งบการเงินรวม) 

 หน่วย 2553 2554 2555 

อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม % 11.2 10.2 7.8 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 15.6 16.2 14.1 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม % 9.2 9.4 8.0 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ บาท 0.40 0.45 0.42 

มลูคา่ตามบญัชีต่อหุน้ บาท 2.69 2.87 3.09 
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ขอ้มูลทัว่ไป 

 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ : บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  

(“บริษัทฯ” หรือ “MOONG”) 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายและเป็นตัวแทนจาํหน่ายสินคา้สําหรับแม่และเด็ก 

และเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนและของใชป้ระจาํวนั  
ท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ : อาคารมุ่งพฒันา 32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ท่ีตั้งคลงัสินคา้ : เลขท่ี 2/26 หมู ่1 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.ท่ี 16.5 ตาํบลบางโฉลง  

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274 
โฮมเพจ : www.moongpattana.com, www.littlemomentsclub.com 

โทรศพัท ์ : +66 2361-9009  

โทรสาร : +66 2361-9025-8 

ท่ีตั้งโรงงานของบริษัทร่วม : บริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั  

  944 หมู่ท่ี 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารกัษ์ ตําบลบางเสาธง ก่ิงอาํเภอ บาง

เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

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

นายทะเบียนหุน้บริษัท 

  

ช่ือบริษัท บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนักงาน เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชั้น 4 – 7 ถนนรชัดาภิเษก  

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 

ผูส้อบบญัชีบริษัท 

 

ช่ือบริษัท บริษัท สาํนักงาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนักงาน ชั้น 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก  

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์0-2267-0777, 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90 
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ขอ้มลูการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทอ่ืน 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     บริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั  

ท่ีตั้งสาํนักงาน 944 หมูท่ี่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารกัษ์ ตาํบลบางเสาธง  
 ก่ิงอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

จาํนวนหุน้ 573,400 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47 ของทุนจดทะเบียน 1,220,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนักงาน 700/103 หมู ่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

จาํนวนหุน้ 360,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียน 14,400,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนักงาน 103/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตาํบลบางสมคัร  

 อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จาํนวนหุน้ 180,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1 ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงพฒันาการท่ีสาํคญั 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท มุ่งพฒันา มารเ์ก็ตต้ิง จาํกดั) ก่อตั้งข้ึน

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจนําเขา้

และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองครวัท่ีมีคุณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิในการผลิต การใช ้และการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “พีเจน้” (Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ซ่ึงพีเจน้เป็นผลิตภณัฑ์

เก่ียวกับแม่และเด็กท่ีมีช่ือเสียงจากประเทศญ่ีปุ่น และดว้ยความรูแ้ละประสบการณ์ของผูบ้ริหารทําใหบ้ริษัทฯ มีความ

เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ปี 2524 กอ่ตั้งข้ึนโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใตช่ื้อ “บริษัท มุง่พฒันามารเ์ก็ตต้ิง จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 

ลา้นบาท มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ปี 2531 บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิในการผลิต การใช ้และการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “พีเจน้” 

(Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น 
ปี 2533 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทําสัญญากิจการร่วมคา้กบัพีเจน้ คอร์ป เพ่ือจดัตั้งบริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั (“TP”) มี

จุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจุ์กนมซิลิโคน ขวดนม และช้ินส่วนพลาสติกเพ่ือ

จาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 20 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 

200,000 หุน้ โดยบริษัทฯ ถือหุน้จาํนวน 84,000 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 42 ของทุนท่ีออกและเรียก

ชาํระแลว้ 
ปี 2535 บริษัทฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลา้นบาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท มีจาํนวน 500,000 หุน้ 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการขยายกิจการ 
ปี 2537 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญากิจการร่วมคา้กบั บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุ่น) (“โยชิโน ญ่ีปุ่น”) และ 

บริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค์ (ประเทศญ่ีปุ่น) เพ่ือจดัตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกัด 

(“YMP”) เพ่ือกอ่ตั้งโรงงานผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติก อาทิเช่น หวัป๊ัมสเปรยส์าํหรบัผลิตภณัฑ์

ท่ีเป็นของเหลว ขวดบรรจุภณัฑ ์และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 125 ลา้นบาท แบ่งเป็น

หุน้จาํนวน 1,250,000 หุน้ โดยบริษัทฯ เขา้ถือหุน้จาํนวน 437,500 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35 ของทุน

ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 
ปี 2539 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญากิจการร่วมคา้กบัพีเจน้ คอรป์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นซับน้ํานมและผา้เช็ดทําความ

สะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 12,000,000 หุน้ โดยบริษัทฯ ถือ

หุน้จาํนวน 1,200,000 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 
ปี 2541 TP เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 20 ลา้นบาท เป็น 122 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนหุน้เท่ากบั 1,220,000 หุน้

เพ่ือขยายโรงงานเพ่ิมกาํลงัการผลิต บริษัทฯ ไดเ้พ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ใน TP เป็นรอ้ยละ 47 ของทุนท่ีออก

และเรียกชาํระแลว้ หรือเทียบเท่ากบัหุน้จาํนวน 573,400 หุน้ 
ปี 2543 PIT เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 120 ลา้นบาท เป็น 144 ลา้นบาท คิดเป็นหุน้จาํนวน 14,400,000 หุน้ มี

วตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุน้จาํนวน 840,000 หุน้คืนใหก้บัพีเจน้ คอรป์ 

และไมล่งทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุน จึงทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน PIT ลดลงเหลือรอ้ยละ 2.5 ของทุนท่ีออกและเรียก

ชาํระแลว้ 
ปี 2544 YMP ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนหุน้ 3,000,000 หุน้ มี

วตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุน้จาํนวน 287,500 หุน้คืนโยชิโน ญ่ีปุ่น และ
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ลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุนแต่ไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้ จึงทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน YMP ลดเหลือรอ้ยละ 6 

ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 
ปี 2549 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนุมติั

จา่ยเงินปันผลเป็นจาํนวน 115 ลา้นบาท 

ปี 2550 บริษัทฯ ไดซ้ื้อตราสินคา้สไมล์วี สมารท์วี และบีแคร์ เป็นสินคา้ประเภทของใชป้ระจาํวนัจากบริษัท ไมซีส 

จาํกดั (“ไมซีส”) ซ่ึงเคยจาํหน่ายสินคา้ใหบ้ริษัทฯ ในต่างจงัหวดั และไมซีสไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ กบั

บริษัทฯ ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ปี 2551 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยไูนเต็ดรีจิสตรา้ ออฟ ซิส

เท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เม่ือเดือนมกราคม 2551 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2551 มีมติใหเ้พ่ิมทุน

จดทะเบียนและเรียกชาํระจาํนวน 40 ลา้นบาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน 

จาก 50 ลา้นบาทเป็น 90 ลา้นบาท และไดอ้นุมติัจา่ยเงินปันผลเป็นจาํนวน 60 ลา้นบาท  

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 มีมติใหแ้ปร

สภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือบริษัทใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่

แนล จาํกดั (มหาชน)” และแปลงมลูค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาท รวมถึงมีมติใหเ้พ่ิม

ทุนจดทะเบียนจาก 90 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 30 ลา้นหุน้ เพ่ือ

เสนอขายใหแ้กป่ระชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากน้ีไดมี้การอนุมติัจา่ยเงินปันผลเป็นจาํนวน 21.6 ลา้นบาท 

ปี 2552 บริษัทฯ ร่วมลงนามในสญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ กบับริษัท พีไอพี อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั เพ่ือเป็นตวัแทน

จาํหน่ายผลิตภณัฑถุ์งลอกเทา้ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Revival Care” 
ปี 2553 บริษัทฯ ร่วมลงนามในสญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ กบับริษัท ไทย มลัติพลาย จาํกดั บริษัท ศิริมงคล อินเตอร์

เทรด จาํกดั บริษัท ไทยยนิตนั จาํกดั และบริษัท ฟอรแ์คร ์จาํกดั เพ่ือเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามลาํดบั 
ปี 2554 บริษัทฯ เปิดตวัโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพ่ือเป็นช่องทางส่ือสารใหล้กูคา้ติดต่อกบับริษัทฯ 

ได ้ไมว่า่จะเป็นการขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัการเล้ียงดทูารก หรือการใหร้ายละเอียดขอ้มลูผลิตภณัฑต่์างๆ ของ

บริษัทฯ ในปีเดียวกนัน้ีบริษัทฯ ไดย้กเลิกการขายสินคา้ภายใตต้รา “Jintan” 

ปี 2555 ภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ บริษัทฯ ไดอ้อกผลิตภัณฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนมมารดา

รุ่นพลสั แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แกว้หดัด่ืม MagMag เป็นตน้ และในปีน้ีบริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจใน

การเป็นตัวแทนจดัจาํหน่ายผลิตภัณฑด์ูแลสุขภาพช่องปากภายใตต้ราสินคา้จอร์แดน และบริษัท พีพีเอ็น 

ฟู้ ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตน้ําพริกภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “รุ่งเจริญ” นอกจากน้ีบริษัทฯ ยกเลิกการขายสินคา้

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “YURA” และเพ่ือรองรบัการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ในปีน้ีบริษัทฯ ไดม้อบหมาย

ใหบ้ริษัท DHL ซ่ึงเป็นผูนํ้าระดบัโลกดา้นลอจิสติกส ์ดแูลเร่ืองการบริหารคลงัสินคา้  
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิทั 

 
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายและเป็นตัวแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก 

ดงัน้ี  
1. กลุ่มผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัทฯ  

1.1) กลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรบัใชใ้นครวัเรือน ไดแ้ก ่ 

- กระบอกฉีดน้ําภายใตต้ราสินคา้ฟ๊อกก้ี (Foggy) และ สไมลว์ี (Smile-V)  

- มีดแสตนเลสภายใตต้ราสินคา้เกอรล์าจ (Gerlach)  

1.2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใชป้ระจําวัน ไดแ้ก่ สินคา้จําพวกสําลี แปรงสีฟัน และฟองน้ํา ตราสินคา้วีแคร ์ 

(V-Care)  

  
2. กลุ่มธุรกิจตวัแทนจดัจาํหน่าย  

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในดา้นการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินคา้ท่ีบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่าย

ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและรกัษาใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหค้งความนิยมในแบรนดอ์ยา่งต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมทางการตลาดท่ีบริษัทฯ 

ไดก้ําหนดไว ้นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีความชํานาญในดา้นการจัดจําหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี

ครอบคลุมทัว่ประเทศไทยทั้งรา้นคา้สมยัใหม่หรือโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) รา้นคา้แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 

และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เป็นตน้ 

ชอ่งทางการจาํหน่ายเหล่าน้ีมีจาํนวนกวา่ 8,000 แหง่ ครอบคลุมทุกภาคทัว่ประเทศ ในปี 2555  จากความเช่ียวชาญและ

ความชํานาญในการบริหารตราสินคา้ และการมีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ ทําใหบ้ริษัทฯ มี

ศกัยภาพสามารถใหบ้ริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายใหก้บัสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการทาํการตลาดในประเทศไทยและทาํใหบ้ริษัทฯ 

มีจาํนวนสินคา้ท่ีจดัจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน โดยมีกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายมากข้ึน ดง้น้ี  

 

2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับแม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ (Pigeon) จากประเทศญ่ีปุ่นโดยเน้นท่ีเด็ก

ทารกท่ีมีอายุระหว่าง 0-3 ปี รวมถึงผลิตภณัฑส์าํหรบัคุณแม่ เพ่ือครอบคลุมความตอ้งการในทุก ๆ ดา้น อาทิเช่น จุกนม 

ขวดนม ผลิตภณัฑป้์อนอาหารทารก อุปกรณก์ารใหน้มมารดา และผา้เช็ดทาํความสะอาดผิว เป็นตน้  

2.2 กลุ่มผลิตภณัฑข์องใชป้ระจาํวนั  
- ถุงลอกเทา้ภายใตต้ราสินคา้ Revival Care 

- แป้งหอม และแป้งหอมเย็น ตราสินคา้ BR  
- ผลิตภณัฑด์แูลสุขภาพชอ่งปาก แปรงสีฟัน ไหมขดัฟัน จอรแ์ดน  

2.3 กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหาร และเคร่ืองด่ืม 

- กะทิธญัพืช, ฟอรแ์คร ์บาลานซ ์ 

- เคร่ืองด่ืมน้ําจมูกขา้วฯ สูตรตน้ตํารับ, สูตรไม่เติมน้ําตาล, รสดาร์คช็อกโกแลต, รสงาขาวน้ําขิง  

ตราสินคา้ 4CARE 

       

3. กลุ่มธุรกิจการรบัจา้งผลิตสินคา้ (OEM) 
ไดแ้ก่ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เช่น หัวฉีดน้ํา หัวป๊ัม ขวดบรรจุของเหลว เป็นตน้ บริษัทฯ เป็น

ตวัแทนจาํหน่ายใหก้บั YMP โดยผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีจะจาํหน่ายใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ

ท่ีดี ตรงตามความตอ้งการและมาตฐานท่ีสูงของญ่ีปุ่น ทาํใหใ้นปัจจุบนัเรามีลกูคา้ท่ีเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายราย 

อาทิเชน่ ไทยไดโซะแอรโ์รซอล, โฮยู ่คอสเมติกส ์และไมลอท แล็บบอราทอร่ี เป็นตน้  
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นอกจากการดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายและเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคแลว้ บริษัทฯ ยงัมีกิจการ

ร่วมคา้รวมทั้งส้ิน 3 บริษัท ไดแ้ก่ TP PIT และ YMP โดยมีสดัส่วนการร่วมลงทุนอยูท่ี่รอ้ยละ 47 รอ้ยละ 2.5 และรอ้ยละ 6 

ตามลาํดบั ในการร่วมลงทุนดงักล่าวบริษัทฯ ไดร้บัประโยชน์จากการไดสิ้ทธิเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ท่ีแต่ละบริษัทร่วม

คา้ผลิตแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย รวมถึงไดร้บัผลตอบแทนในรปูของเงินปันผล 
 

เงินลงทุนในบรษิทัรว่ม 
บริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั หรือ TP เป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่งบริษัทฯ และ บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จากประเทศ

ญ่ีปุ่น ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษัทข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัทารก

ภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก ่จุกนม ขวดนม ผลิตภณัฑพ์ลาสติก น้ํายาทาํความสะอาดจุกนมและขวดนม เป็น
ตน้ โดยจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนชาํระแลว้ 122 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนการจดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งหมดของ TP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ YMP เป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่ง 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โยชิ

โน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุ่น) บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุ่น) และบริษัทฯ โดยแต่ละบริษัทถือหุน้ใน YMP ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 83 รอ้ยละ 11 และรอ้ยละ 6 ตามลาํดบั YMP ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2537 ประกอบ

ธุรกิจผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ช้ินส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ท่ีเป็นพลาสติก เพ่ือจาํหน่ายทั้งภายในและ

ต่างประเทศ  เช่น หวัฉีดน้ํา,  หัวป๊ัม, ขวดแชมพู, หลอดสําหรับครีมบํารุงผม และตลับแป้ง เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษัทฯ เป็น

ตวัแทนการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง YMP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และไดร้บัสิทธ์ิในการเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบและ

อุปกรณท่ี์ YMP ตอ้งการภายในประเทศ  

 

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ PIT เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท พีเจน้ 

คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศญ่ีปุ่น ไดจ้ดทะเบียนจัดตั้งบริษัทข้ึนเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายผา้เช็ดทาํความสะอาดผิว และแผ่นซบัน้ํานม โดยจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน

จาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง PIT แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 

โครงสรา้งรายได ้
ประเภทของรายได ้ 2553 2554 2555 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

จาํหน่ายผลิตภณัฑแ์มแ่ละเด็ก 344.3 75.6 390.2 69.5 465.5 67.3 

จาํหน่ายเคร่ืองครวัและของใชป้ระจาํวนั 46.9 10.3 76.1 13.6 89.9 13.0 

จาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์   19.0 4.2 37.4 6.7 62.5 9.0 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย
1)

 25.3 5.6 30.4 5.4 44.1 6.4 

รายไดจ้ากเงินปันผล
 2)

 4.4 1.0 4.1 0.7 4.1 0.6 

รายไดอ่ื้น
3)

 15.4 3.4 22.9 4.1 25.1 3.6 

รายไดร้วม 455.3 100.0 561.1 100.0 691.2 100.0 

หมายเหตุ :  1 ส่วนแบ่งกาํไรจาก TP 
 2 เงินปันผลจาก YMP และ PIT 

 3 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดค้า่เชา่, รายไดค้า่นายหน้า, กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์และกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
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เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะมุง่พฒันาสู่ความเป็นเลิศในดา้นสินคา้และบริการ 

ภายใต ้คุณธรรม จริยธรรม และความรบัผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นักลงทุน 

และสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคูค่า้ 
 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดก้าํหนดพนัธกิจของบริษัทฯ ข้ึน ดงัน้ี 

1. มุง่เป็นองคก์รท่ีมีผลกาํไรโดดเด่น และไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค คู่คา้ และนักลงทุน 

2. มุ่งเป็นองคก์รท่ีจะใหค้วามสําคญักบับุคลากร เน้นการพฒันาทักษะ, องคค์วามรู ้และคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน 

3. มุง่เป็นองคก์รท่ีใหค้วามสมัพนัธท่ี์ดีกบัคูค่า้ และเติบโตควบคูก่นัไปในระยะยาว 

4. มุง่เป็นองคก์รท่ีเน้นยํา้ จริยธรรม คุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5. มุ่งเป็นองคก์รท่ีใหค้วามสาํคญักบัการวิจยั และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ อนัไดม้าซ่ึงคุณภาพเป็นท่ียอมรบัอยา่ง

ต่อเน่ือง 

  
 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจภายใน 2 – 3 ปี ขา้งหน้า ดงัน้ี 

1. บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะขยายสายผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้พ่ิมข้ึนจากปัจจุบนั โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภณัฑแ์ม่และ

เด็กของพีเจน้ ทั้งในรปูของการนําเขา้สินคา้เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ และ/หรือผลิตข้ึนเองภายในประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของคุณแม่สมยัใหม่ในการดูแลลกู ประกอบกบัเป็นการเพ่ิมทางเลือกสาํหรบัคุณแม่ท่ีใหค้วาม

ใส่ใจในคุณภาพผลิตภณัฑส์าํหรบัทารกและเด็กจากการท่ีพีเจน้เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมุ่งมัน่พฒันาผลิตภนัฑคุ์ณภาพมากกว่า 

50 ปีในประเทศญ่ีปุ่นและมีการพฒันาผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงประเทศไทยยงัมีโอกาสท่ีจะนําผลิตภณัฑ์

ต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของคุณแมแ่ละลกูน้อยในประเทศไทย  

2. การขยายช่องทางการจัดจําหน่าย บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการขยายการคลอบคลุมรา้นคา้ไปสู่

ต่างจงัหวดัใหม้ากยิ่งข้ึน โดยผ่านการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษัทฯ ในต่างจงัหวดั (Expanding Channel 

of Distribution) เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษัทฯ เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน จากการท่ีบริษัทมีธุรกิจดา้นการ

จดัจาํหน่ายใหก้บัผลิตภณัฑใ์นหลากหลายกลุ่มผลิตภณัฑม์ากข้ึน ช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงมีการขยายตัวในการรองรับ

ธุรกิจท่ีหลากหลายทัว่ประเทศ โดยการเพ่ิมพนักงานขายและหน่าวยรถในต่างจงัหวดั ส่งเสริมใหบ้ริษัทมีการเติบโตดา้น

การขายและการตลาดอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ในขณะท่ีมีโอกาสของการเปิดเสรีอาเซียน ท่ีจะทาํใหสิ้นคา้ต่างประเทศท่ีจะ

นําเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทยมีมากข้ึน การเตรียมพรอ้มดา้นชอ่งทางจดัจาํหน่ายจะสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. ดา้นการตลาด บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นในการเติบโตของผลิตภณัฑพี์เจน้ท่ีเป็นผูนํ้าในตลาด เพ่ือเพ่ิมส่วน

แบ่งการตลาดอยา่งต่อเน่ืองทั้งกลุ่มผลิตภณัฑจุ์กนม ขวดนมและผา้เช็ดทาํความสะอาดผิว (Baby Wipe) และผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ  ท่ีจะออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมุง่เน้นในการสรา้งตราสินคา้ใหโ้ดดเด่นและแตกต่างเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิม

ของการใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคภายใต ้“พีเจน้ ผูเ้ช่ียวชาญพฒันาการเด็กและทารก”  

4. ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัท ยงัคงมุ่งเน้นใหเ้กิดการรบัรูต้ราสินคา้มากข้ึน พรอ้มกบัการขยาย

ช่องทางการจดัจาํหน่ายใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางข้ึน โดยจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีจะขยายใหก้ลุ่ม

ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายและเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองในระยะยาว ทั้งสินคา้ภายใตแ้บรนด ์V-Care และกลุ่ม

ผลิตภณัฑใ์หมท่ี่จะพฒันาสู่ตลาดในระยะเวลาอนัใกลน้ี้  

5. บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย บริษัทฯ จึงมีความพรอ้ม

ท่ีจะเป็นตัวแทนจาํหน่ายใหก้บัสินคา้ และบริการใหม่ๆ โดยอาจเขา้ร่วมทุนกบับริษัทต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือทาง

การตลาดมากข้ึน บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่บริษัทฯ มีศกัยภาพในดา้นเครือข่ายช่องทางการจดัจาํหน่าย พนักงานขาย และความ

เช่ียวชาญดา้นการทําการตลาดโดยเน้นการบริหารแบรนด์ในระยะยาว ประกอบกบัช่ือเสียงของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการยอม
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รบัมานาน จึงทาํให ้บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) เป็นอีกหน่ึงทางเลือกสาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะ

ทาํการตลาด หรือกระจายสินคา้ภายในประเทศไทย 

6. ดา้นธุรกิจ OEM บริษัทฯ ยงัคงเน้นการเพ่ิมลูกคา้ใหม่ๆ และการจดัหาผลิตภัณฑท่ี์ตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ในดา้น Sourcing และรบัจา้งผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลกูคา้เพ่ือสรา้งการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

โดยธุรกิจ OEM จะมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึน 

7. บริษัทมีความตระหนักและเห็นโอกาสของการเปิดเสรีอาเซียน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแช่งขนัรองรบัการเติบโตของบริษัท รวมทั้งมีแผนการดําเนินงานในการขยาย

ตลาดสู่ประเทศต่างๆในอาเซียน ในปี 2013 บริษัทมีเป้าหมายขยายกิจการไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น เชน่ ลาว และกมัพชูา  

 

ดว้ยเป้าหมายการเติบโตในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุง่เน้นการเติบโตอยา่งยัง่ยืนจากการทาํการตลาดทั้งสินคา้

ภายใตแ้บรนดข์องบรืษัทและธุรกิจตวัแทนจาํหน่าย โดยการหาพนัธมิตรทางการคา้ใหม่ในอุตสาหกรรม จากศกัยภาพดา้น

การตลาดและช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีเครือข่ายทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของ

บริษัทฯ ในการเปิดเสรีอาเซียน บริษัทฯ มีการบริหารความหลากหลายของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเติบโตท่ี

สรา้งผลกาํไรอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ดว้ยกลยุทธท่ี์จะนํามาซ่ึงรายไดท่ี้เติบโตในระยะยาว  

 

 

 

 

 

ลงนามสญัญาจดัจาํหน่ายแปรงสีฟัน “จอรแ์ดน” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
             ลงนามสญัญาจดัจาํหน่ายน้ําพริกมินิ “รุ่งเจริญ” 
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กลยุทธก์ารประกอบธุรกิจของแตล่ะกลุม่ธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัท 

1, ผลิตภณัฑข์องใชส้่วนบุคคล ตราสินคา้ วีแคร ์ 
บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องใชส้่วนบุคคล ภายใตแ้บรนดห์ลกัคือ วีแคร ์และแบรนดอ่ื์นๆ  โดยแต่ละ

แบรนดจ์าํหน่ายผลิตภณัฑ ์และมีกลุ่มเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 

 

ตราสินคา้ หมวดผลิตภณัฑ ์ วตัถุประสงคก์ารใชง้าน กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

วีแคร ์ สาํลี   สาํลีเพ่ือความงาม สาํหรบัใชเ้ช็ด

เคร่ืองสาํอาง 

เน้นกลุ่มผูห้ญิงอายุระหวา่ง 18 – 35  ปี 

 แปรงสีฟัน  แปรงสาํหรบัเด็กและผูใ้หญ่ เน้นกลุ่มลกูคา้ต่างจงัหวดั    

ผูมี้ฐานะปานกลาง 

 ฟองน้ํา  ฟองน้ําสาํหรบัอาบน้ําเหมาะสาํหรบั

อาบน้ําเด็ก 

ลกูคา้อายุตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 

  

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 บริษัทฯ เน้นพัฒนาและจําหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ราคาคุม้ค่า และมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการและไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสรา้งแบรนด์ วีแคร์ (V-care) ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั

กวา้งขวางยิ่งข้ึน ดว้ยการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ จบักลุ่มตลาดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด พรอ้มกบัเน้นการกระจายสินคา้ เพ่ิมช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายใหท้ัว่ถึง ทั้งช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบ

สมยัใหม ่(Modern Trade) 

กิจกรรมทางการตลาด เน้นการทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายกบัรา้นคา้ เน้นสรา้งการรบัรูใ้นแบรนดแ์ละตวัสินคา้

ผ่านกิจกกรรมในรา้นคา้ เช่นการจดัโชวสิ์นคา้ (Display) การจดักิจกรรมโปรโมชัน่ จดับูท้แนะนําสินคา้ นอกจากน้ียงัเน้น

ไปท่ีการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เช่น การแจกสินคา้ตัวอย่าง การจดั Event และการเลือกใชส่ื้อท่ี

เฉพาะเจาะจงกบักลุ่มเป้าหมายเป็นตน้ 

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย  

 บริษัทฯ จัดจําหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเครือข่ายรา้นคา้ท่ีครอบคลุมอยู่ทัว่ประเทศ โดยผ่านช่องทางการจัด

จาํหน่ายหลกัๆ ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบดั้งเดิม 

(Traditional Trade) ซ่ึงประกอบดว้ยรา้นคา้ส่ง-ปลีกทัว่ไปท่ีกระจายอยูทุ่กภูมิภาคของประเทศ และช่องทางอ่ืนๆ ไดแ้ก ่

ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบขายตรง ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านรา้นตัวแทนจําหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) 

โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม และชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทางอิเลคโทรนิคส ์(E – commerce) 

 

2. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองครวั ไดแ้ก่ กระบอกฉีดนํ้าฟ็อกก้ี และ สไมลวี์  

ผลิตภณัฑข์องใชใ้นครวัเรือนท่ีบริษัทฯ จดัจาํหน่ายไดแ้ก่ กระบอกฉีดน้ําฟ็อกก้ี (Foggy) กระบอกฉีดน้ําสไมลว์ี 

(Smile V) และมีดอุตสาหกรรม เกอรล์าจ (Gerlach) บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิต และจดัจาํหน่ายฟ็อกก้ี โดยบริษัทฯ จด

เคร่ืองหมายการคา้ ฟ็อกก้ี และ สไมลว์ี เป็นของบริษัทฯ และยงัเป็นผูผ้ลิตรายแรกของประเทศไทยท่ีใหค้วามสนใจพฒันา
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สินคา้กระบอกฉีดน้ํา แบรนดฟ็์อกก้ีเป็นท่ียอมรบัมากวา่ 30 ปีในเร่ืองของคุณภาพ โดยเฉพาะหวัฉีด ท่ีไดผ่้านการพฒันาให้

สามารถใชง้านไดห้ลากหลาย และมีความทนทาน  

 

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

สาํหรบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มกระบอกฉีดน้ํา บริษัทฯ วางตาํแหน่งแบรนด ์ Foggy ในระดบัพรีเม่ียม จบักลุ่มตลาดท่ีใช้

งานหนัก ตอ้งการสินคา้คุณภาพ มีความทนทานสูง เช่นธุรกิจซกัรีด ลา้งรถ รา้นอาหาร เสริมสวย ทาํสวนเป็นตน้ การจดั

จาํหน่ายจึงเน้นไปยงัช่องทางพิเศษท่ีเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางการจดัจาํหน่ายทัว่ไปส่วน

แบรนด ์Smile V มุ่งจบักลุ่มตลาดลกูคา้ทัว่ไปท่ีใชง้านไม่บ่อย เน้นราคายอ่มเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินคา้

อยา่งทัว่ถึง 

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย  

 บริษัทฯ จดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเครือข่ายรา้นคา้ท่ีครอบคลุมอยู่ทัว่ประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรม

ต่างๆ 

 

กลุ่มธุรกิจตวัแทนจดัจาํหน่าย  

บริษัทฯ มีทีมงานขายกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ซ่ึงมีประสบการณค์วามเช่ียวชาญและชาํนาญในดา้นการขาย โดย

ทาํหน้าท่ีติดต่อ และประสานงานในการขายผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ เพ่ือใหสิ้นคา้กระจายถึงผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง

และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําเสนอขอ้มลู และส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ลกูคา้ พรอ้มสามารถตอบรบัความตอ้งการของลกูคา้

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดว้ยระบบการรบัคาํสัง่ซ้ือ และการจดัส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผ่านช่องทางการ

จดัจาํหน่ายหลกัๆ ไดแ้ก ่ 

 ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายแบบสมยัใหม ่(Modern Trade) 

 ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ่ึงประกอบดว้ยรา้นคา้ส่ง-ปลีกทัว่ไปทัว่ประเทศ 

 ชอ่งทางรา้นขายยา  

 ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายแบบขายตรง  

 ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายส่งเสริมการขาย (Event Sales) 

 ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายผ่านรา้นตวัแทนจาํหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) 

 ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทางอิเลคโทรนิคส ์(E – commerce) 

 ชอ่งทาง Food Services โรงพยาบาล และ อุตสาหกรรม 

 
ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย และเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวในผลิตภณัฑ ์3 กลุ่มหลกั 

ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรบัแม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ (Pigeon)  กลุ่มผลิตภณัฑข์องใชใ้นครวัเรือน ไดแ้ก่ มีดแส

ตนเลสภายใตต้ราสินคา้เกอร์ลาจ (Gerlach) ผลิตภัณฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมภายใตต้ราสินคา้ 4Care และ บาลานซ ์

(Balance) และของใชป้ระจาํวนัภายใตต้ราสินคา้รีไวเวิล แคร ์(Revival Care) และ จอรแ์ดน (Jordan) 

 
คณุภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่าย 

สินคา้ท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้การรับรองมาตรฐาน อย่างเช่น 

ผลิตภณัฑข์องพีเจน้ ซ่ึงมีศนูยว์ิจยัและพฒันา เพ่ือทาํการคน้ควา้วิจยั พฒันาใหไ้ดม้าซ่ึงนวตักรรมใหม่ และมีการตรวจสอบ

คุณภาพสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน ดว้ยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมยั จดัจาํหน่ายไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก ซ่ึงผูบ้ริโภค
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สามารถมัน่ใจในคุณภาพสินคา้ และระดบัมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรบัจากทัว่โลก ผลิตภณัฑด์ูแลช่องปากของจอรแ์ดน มี

ความเช่ียวชาญดา้นนวตักรรมในการผลิตแปรงสีฟัน และ ไหมขดัฟันจากประเทศนอรเวย ์ท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

และสาํหรบับริษัทฯ เองปัจจุบนัไดร้บัการรบัรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซ่ึงเป็นการยืนยนัเจตนารมณใ์น
การนําเสนอสินคา้และบริการ รวมถึงประสิทธิภาพระบบการทํางานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกนั รายละเอียด

ของกลุ่มผลิตภณัฑมี์ดงัต่อไปน้ี 

 
1) ผลิตภณัฑส์าํหรบัแม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ (Pigeon)  

บริษัทฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของพีเจน้ท่ีผลิตในประเทศทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจาก   พีเจน้ 

คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้ริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศดว้ย

ความหลากหลายของผลิตภณัฑท่ี์มีการคน้ควา้ วิจยัพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ือง สินคา้แต่ละชนิดตอ้งผ่านการทดลองและ

วิจยัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและใหเ้ป็นท่ียอมรบัเพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค ปัจจุบนัผลิตภณัฑพี์เจน้ท่ีบริษัทฯ 

เป็นตวัแทนการจดัจาํหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 หมวด ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1) กลุ่มผลิตภณัฑป้์อนนม (Feeding accessories)  

ไดแ้ก ่จุกนม ขวดนม ฝาครอบ ฝาเกลียวขวดนม รายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทโดยสงัเขปมีดงัน้ี 

 
- จุกนม  
ไดร้บัการออกแบบและพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง โดยจุกนมท่ีจาํหน่ายแบ่งเป็นจุกซิลิโคนและยางธรรมชาติ มีการ

ออกแบบใหค้ลา้ยหวันมมารดาใหม้ากท่ีสุด และชว่ยในการพฒันาการท่ีดีของเด็ก เหมาะกบัโครงสรา้งของกราม ขากรรไกร 

และกระพุง้แกม้ เพ่ือส่งเสริมการฝึกการดูด และบริหารกลา้มเน้ือต่างๆ ขณะดูดนม นอกจากน้ันบริเวณดา้นในจุกนมของ 

พีเจน้จะมีลกัษณะเป็นพ้ืนผิวเรียบเพ่ือไมใ่หเ้ป็นท่ีสะสมของแบคทีเรียซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหเ้ด็กทอ้งเสียได ้ 

- ขวดนม 
ไดร้บัการออกแบบท่ีเน้นความปลอดภยั และขวดนมมีลกัษณะไมมี่รอยตะเข็บนูนขา้งขวด ฟันเกลียวอยูเ่ฉพาะ

ดา้นนอก ผิวดา้นในขวดเรียบสนิท ขวดมีรปูทรงตั้งตรงไมค่ดงอไปมาและไมมี่เหล่ียมมุมท่ีเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย 

เพ่ือใหส้ะดวกต่อการทาํความสะอาด ใชสี้ Food Grade ท่ีมีความปลอดภยัสงู สีไมห่ลุดลอกเม่ือนํามาตม้ดว้ยความรอ้นสงู 
ปลอดสาร BPA (Bisphenol – A) ไมเ่ป็นอนัตรายต่อเด็ก 
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1.2) กลุ่มผลิตภณัฑ ์ผา้เช็ดทาํความสะอาดผิว (Baby wipes) 

เป็นผา้เช็ดเอนกประสงคแ์บบเปียก ใชท้าํความสะอาดผิวทารก, เด็กและผูใ้หญ่ โดยสามารถเช็ดบนใบหน้า และส่วนอ่ืนๆ 

ของร่างกายได ้มีส่วนผสมท่ีเป็นธรรมชาติ  นอกจากทาํความสะอาดเด็กทารกแลว้ เบบ้ีไวพสย์งัสามารถใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ 

ได ้อาทิเชน่ เช็ดเหง่ือเพ่ือความสดช่ืนหลงัการออกกาํลงักาย ใชส้าํหรบัก่อนและหลงัการแต่งหน้า ซบัความมนัท่ีเกิดข้ึนบน

ใบหน้า หรือใช้เป็นกระดาษเช็ดอเนกประสงค์ระหว่างม้ืออาหาร นอกจากน้ีเบบ้ีไวพส์ของพีเจ ้นได้ผ่าน MICRO 

BIOLOGICALLY TESTED เป็นตราสญัลกัษณแ์สดงว่าผลิตภณัฑมี์ความสะอาดปลอดภยั ผ่านกระบวนการผลิต และบรรจุ

ภณัฑป์ลอดเช้ือแบคทีเรีย 100% กอ่นการเปิดใชใ้นครั้งแรก ผา้เช็ดทาํความสะอาวผิวพีเจน้ มีทั้งหมด 4 สตูร ไดแ้ก ่
1. สตูรมอยเจอรไ์รเซอร ์(Moisturizer) เหมาะสาํหรบัการเปล่ียนผา้ออ้มทารกแรกเกิด – 6 เดือน ผสานคุณค่า

น้ํามนัลาโนลินซ่ึงสกดัจากขนแกะ และ มอยเจอรไ์รเซอรบ์าํรุงผิว  

2. สตูรคาโมมายล ์(Chamomile) เหมาะสาํหรบัทุกกิจกรรม ใชไ้ดบ่้อยเท่าท่ีตอ้งการ และคาโมมายลช์่วยใหรู้สึ้ก

ผ่อนคลาย  

3. สตูรแฮนด ์แอนด ์เมาท ์(Hand & Mouth) เหมาะสาํหรบัทุกม้ืออาหาร และ กิจกรรมเลอะเทอะ ดว้ยส่วนผสม 

Food Grade ปลอดภยัจนสามารถใชเ้ช็ดไดแ้มบ้ริเวณท่ีบอบบาง เชน่ มือ และ ปาก  

4. สตูรกนัยุง (Anti – Mosquito) เหมาะสาํหรบักิจกรรมสนุกสนานนอกบา้น สตูร Deet-Free ซ่ึงปลอดภยัต่อลกู

น้อย สามารถเช็ดผิวหนังกอ่นทาํกิจกรรมนอกบา้น ปกป้องยุงไดน้าน 6 ชัว่โมง ไมเ่หนียวเหนอะหนะ ไม่มีกล่ินฉุน สามารถ

ใชไ้ดก้บัเด็กอายุ 2 ขวบข้ึนไป 

 

1.3) กลุ่มผลิตภณัฑส์่งเสริมการใหน้มมารดา (Breast Feeding Accessories)  

ไดแ้ก่ แผ่นซบัน้ํานม ชุดป๊ัมน้ํานมยางป้องกนัหวันมมารดา ถุงบรรจุน้ํานมแบบ Hygienic ป๊ัมหวันมบอด และอุปกรณ์

ส่งเสริมการใหน้มมารดาอ่ืนๆ สินคา้กลุ่มอุปกรณก์ารใหน้มมารดา  

- แผ่นซบันํ้านม (Breast pad) เหมาะสาํหรบัคุณแมท่ี่ยงัอยูใ่นระยะการใหน้มแก่ลกู ซ่ึงคุณแม่มีความจาํเป็นตอ้ง

ใชแ้ผ่นซบัน้ํานมเพ่ือชว่ยซึมซบัน้ํานมท่ีไหลออกมาไมใ่หเ้ลอะเปรอะเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ได ้แผ่นซบัน้ํานมของพีเจน้มีคุณสมบติัท่ี

สามารถซึมซบัน้ํานมไดดี้ไม่ใหไ้หลยอ้นกลบั พรอ้มกบัมีแถบกาวท่ียึดติดไม่หลุดในขณะท่ีสวมใส่  แผ่นซบัน้ํานมของ พีเจน้
สามารถช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัคุณแม่ไดเ้ป็นอย่างมาก วตัถุดิบท่ีนํามาผลิตเหมือนกบัผา้เช็ดทําความสะอาดผิว

ประกอบดว้ยส่วนของเยื่อกระดาษ (Wood pulp) ผา้ชนิดโปร่งช่วยการซึมผ่านของน้ํานมและไม่ไหลยอ้นกลบัพรอ้มความ

นุ่ม ไม่ระคายผิว (Non woven) สารดูดซบัความช้ืน (SAP) ชนิดพิเศษท่ีมีความสามารถในการดูดซบัสงูและ Laminated 

Tissue ป้องกนัการรัว่ซึม 

     - เคร่ืองป้ัมนํ้านม (Breast Pump) เหมาะสาํหรบัคุณแม่ท่ีตอ้งการใหน้มแก่ลกูในช่วงวยั 0-2 ปี โดยตอบสนอง

นโยบายรฐับาลดา้นสนับสนุนการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ ท่ีตอ้งการใหแ้ม่เล้ียงลกูดว้ยนมแม่อยา่งเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

และใหน้มแมร่่วมกบัอาหารเสริมจนถึงอายุ 2 ปี กลุ่มเป้าหมาย คือ คุณแมว่ยัทาํงานซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราเพ่ิมข้ึนทุกวนั  

เคร่ืองป๊ัมน้ํานมพีเจน้มีกลุ่มสินคา้เพ่ือตอบสนองกบัคุณแม่ในทุกความตอ้งการใน 3 รูปแบบการทํางาน

แบ่งเป็น 

1. ป๊ัมน้ํานมแบบใชมื้อ (Manual Breast Pump) ซ่ึงมีราคาประหยดัและคุณภาพดี  

2. ป๊ัมน้ํานมแบบอตัโนมติัชนิดพกพา (Portable Breast Pump) ซ่ึงเป็นป๊ัมน้ํานมพกพาแบบอตัโนมติัราคา

ประหยดั งา่ยสะดวกต่อการพกพา 

3. ป๊ัมน้ํานมแบบอิเลคทริค (Electric Silent Breast Pump) ซ่ึงเป็นป๊ัมน้ํานมแบบอตัโนมติัเสียงเงียบ

คุณภาพสงูแต่ราคาสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดด้ว้ยราคาท่ีประหยดักวา่คูแ่ขง่ 
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1.4) กลุ่มผลิตภณัฑ ์ฝึกรบัประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืม (Weaning accessories)  

ไดแ้ก ่ถว้ยหดัด่ืม ชุดฝึกรบัประทานอาหารดว้ยตวัเอง ภาชนะบรรจุกล่องนมสาํหรบัเด็ก เคร่ืองอุน่นม/อาหาร ชุดชอ้นป้อน

อาหารเสริมชนิดน่ิมพิเศษ เป็นตน้ 

- ถว้ยหดัด่ืม แม็ก แม็ก (Mag Mag)  

ออกแบบมาเพ่ือชว่ยส่งเสริมพฒันาการของลกูน้อย เพ่ือใหส้ามารถด่ืมน้ําจากแกว้เองได ้มี 3 ขั้น  

1. STEP 1 ถว้ยหดัด่ืม แม็กแม็ก พรอ้มจุกเสมือนการใหน้มมารดา Y cut เหมาะสาํหรบัเด็กอายุตั้งแต่ 

3 เดือนข้ึนไป ช่วยใหท้ารกเรียนรูร้สชาติต่างๆ ได ้เช่น น้ําซุป และน้ําผลไม ้เน่ืองจากมีรจุูกเป็นรูปตวั Y ทาํใหก้ากผลไม้

ไหลผ่านได ้ 

2. STEP 2 ถว้ยหดัด่ืม แม็กแม็ก พรอ้มจุกหดัด่ืม เหมาะสาํหรบัเด็กอายุตั้งแต่ 5 เดือนข้ึนไป หดัให้

เด็กเร่ิมฝึกดดู เพ่ือพรอ้มท่ีจะใชห้ลอดดดูเองไดใ้นขั้นต่อไป  

3. STEP 3 ถว้ยหดัด่ืม แม็กแม็ก พรอ้มหลอดดูด เหมาะสําหรับเด็กตั้งแต่ 8 เดือนข้ึนไป เพ่ือให้

สามารถด่ืมน้ําจากแกว้ไดเ้หมือนผูใ้หญ่ 

- ชุดฝึกรบัประทานอาหารดว้ยตวัเองสาํหรบัเด็ก  

พฒันาข้ึนโดยการวิจยัพฤติกรรมการรบัประทานอาหารดว้ยตนเองของเด็ก โดยขณะรบัประทานเด็ก

จะมีการทาํงานประสานกนัระหว่างมือ สายตา และปาก และจะมีการพฒันาการในการอยากจบัชอ้นสอ้มดว้ยตนเอง ผลิต

จากวสัดุโพลิโพรพิลีน (BPA Free) น้ําหนักเบา ทนอุณหภมิูไดส้งูสุด 120 องศา สามารถน่ึงได ้ใชง้านไดส้ะดวกทั้งมือซา้ย

และขวา 

- เคร่ืองอุ่นนม/อาหาร   

เพ่ือใหท้ารกสามารถด่ืม นมในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และลดความยุ่งยากในการอุ่นนม จุดเด่นของ

เคร่ืองอุ่นนม Pigeon คือใชเ้ทคนิคในการทาํความรอ้นท่ีทนัสมยั สามารถปรบัอุณหภมิูสงูข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํ มี

ปุ่มปรบัอุณหภูมิอตัโนมติั เหมาะกบัการอุ่นขวดนมทุกชนิด และอาหารลกูน้อย เช่น นม โจก๊ ขา้วโอ๊ต ไดใ้นอุณหภูมิทัว่ไป

ในการอุ่นจะคงไวซ่ึ้ง 20 – 80
C
 ซ่ึงป้องกนัมิใหอ้าหารสุกจนเกินไป ทาํใหอ้าหารบางอยา่งเสียคุณประโยชน์ เคร่ืองอุ่นนม

รุ่นน้ีมีขนาด กะทดัรดัง่ายต่อการพกพา และสะดวกต่อการทาํความสะอาด วสัดุดา้นนอกใชพ้ลาสติกท่ีมีความปลอดภยัสูง 

การอุ่นนม และอาหารของลกูน้อย ดว้ยเคร่ืองอุ่นนมสามารถรกัษาคุณภาพและประโยชน์ของอาหารไดดี้กว่าการใชเ้ตา

ไมโครเวฟ 

- ชุดชอ้นป้อนอาหารเสริมชนิดน่ิมพิเศษ  

ออกแบบใหมี้ขนาดพอดีกบัปากของทารก ปลายชอ้นผลิตจากวสัดุท่ีน่ิมเป็นพิเศษซ่ึงแตกต่างจาก

ชอ้นทัว่ไป โดยจะช่วยใหท้ารกฝึกหดัการเร่ิมรบัประทานอาหารจากชอ้นไดง้่ายยิ่งข้ึน มีส่วนนูนสูงท่ีช่วยป้องกนัไม่ใหช้อ้น

เขา้ปากลึกเกินไป รวมทั้งมีขนาดท่ีเหมาะ ทาํใหส้ามารถฝึกจบัไดถ้นัดมือ 

 

1.5) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสุขภาพและอนามยั (Heath Care accessories)  

ไดแ้ก ่ชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ท่ีดดูน้ํามกู ชุดแปรงหวสีาํหรบัเด็ก  กรรไกรตดัผม ตดัเล็บ เป็นตน้ 

- ชุดแปรงสีฟันฝึกหัด 3 ขั้น ออกแบบเพ่ือช่วยฝึกลูกน้อยใหแ้ปรงฟันอย่างถูกวิธี มี 3 ขั้นเพ่ือความ

เหมาะสมในแต่ละวยั  

1. แปรงขั้นท่ี 1 สาํหรบัเด็ก 6-8 เดือน มีฟันประมาณ 2-3 ซ่ี ช่วยฝึกใหเ้ด็กคุน้เคยกบัการถือแปรง

สีฟันดว้ยดา้มจบั 

2. แปรงขั้นท่ี 2 สาํหรบัเด็ก 8-12 เดือน มีฟันประมาณ 8-10 ซ่ี เพ่ือฝึกใหเ้ด็กคุน้เคยกบัการแปรง

ฟัน ลกัษณะขนแปรงคลา้ยแปรงสีฟันทัว่ไป แต่ยงัคงเป็นซิลิโคนชนิดน่ิม 

3. แปรงขั้นท่ี 3 สาํหรบัเด็ก 12 เดือนข้ึนไป มีฟันข้ึนเต็มปากแลว้ ลกัษณะขนแปรงน่ิมและบาง คอ

แปรงกวา้งเพ่ือป้องกนัแปรงไหลล่ืนลงคอ 
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- ยาสีฟันสาํหรบัเด็กพีเจน้ เป็นเจลทาํความสะอาดช่องปากสาํหรบัทารกและเด็กเล็ก มีคุณภาพและ

ความปลอดภยัต่อเด็กเล็กและทารกแรกเกิด อ่อนโยนบริสุทธ์ิจากส่วนผสมของ Food Grade และฟลอูอไรดต์ามธรรมชาติ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานญ่ีปุ่น ปลอดภัยแมจ้ะมีการกลืนกินยาสีฟันลงไป และมีส่วนผสมท่ีสามารถทําความสะอาดคราบ

อาหารและส่ิงสกปรกโดยไมท่าํลายสารเคลือบฟัน และไมมี่ส่วนผสมท่ีทาํใหเ้กิดฟองอีกดว้ย 

- ท่ีดูดนํ้ามูก เป็นอุปกรณ์ท่ีใชช้่วยในการดูดน้ํามกูจากจมกูทารกอยา่งถูกหลกัอนามยั คุณแม่สามารถ

ควบคุมแรงดูดดว้ยตนเอง น้ํามูกท่ีถูกดูดออกมาจะถูกแยกเก็บใส่ขวด ง่ายต่อการมองเห็นและทําความสะอาด ไม่ไหล

ยอ้นกลบั  ใชง้านงา่ย ไมร่ะคายเคืองเยือ่โพรงจมกูเหมือนการดดูน้ํามกูดว้ยลกูยางทัว่ไป 

   

1.6) กลุ่มผลิตภณัฑท์าํความสะอาดและดแูลผิว (Toiletries accessories)  

ไดแ้ก่ สบู่เหลว แชมพู โลชัน่ มอยเจอรไ์รเซอร์ เป็นตน้ เน่ืองจากผิวทารกบอบบางกว่าผิวผูใ้หญ่ถึง 3 เท่า จึงตอ้งการ

ผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาเฉพาะเจาะจง พีเจน้ไดคิ้ดคน้ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดและดูแลผิว สูตร Inosital ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

สาํคญัท่ีพบไดใ้นน้ํานมมารดา ผสมสารสกดัจากพืชธรรมชาติท่ีช่วยกกัเก็บความชุ่มช้ืนไดย้าวนาน และไดผ่้านการทดสอบ

ทางผิวหนัง (Dermatologically Tested)  

 

1.7) กลุ่มผลิตภณัฑท์าํความสะอาดเคร่ืองใชเ้ด็กทารก (Cleansing and Sterilize accessories)  

ไดแ้ก ่น้ํายาลา้งขวดนม อุปกรณท์าํความสะอาดจุกนม และขวดนม หมอ้น่ึงขวดนม เป็นตน้ 

- นํ้ายาลา้งขวดนม 

สูตรยั้บยั้งเช้ือแบคทีเรีย ทําจากส่วนผสมธรรมชาติ และผ่านคุณสมบัติ 100% Food Grade 

สามารถทําความสะอาดคราบโปรตีน และนมไดอ้ย่างหมดจดไม่ท้ิงสารตกคา้ง เหมาะสาํหรบัใชล้า้งผลิตภณัฑต่์างๆ ของ

ทารกได ้ทั้งยงัสามารถใชล้า้งผกั และ ผลไมท่ี้อาจมีสารเคมีตกคา้งไดอี้กดว้ย 

 

สภาวะการแข่งขนั 
 กลุ่มตลาดของสินคา้สําหรับแม่และเด็กในประเทศไทยสามารถแบ่งได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ Economy, Standard, 

Premium และ Super premium โดยแสดงไดต้ามแผนภาพดา้นล่างและเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มโดยแบ่งตามราคา คุณภาพ 

แหล่งท่ีมา และชอ่งทางการจดัจาํหน่ายของสินคา้ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ท่ีมา : บริษัทฯ 

 

โดยสินคา้พีเจน้มีจุดเด่นดา้น  

-ตราสินคา้: พีเจน้เป็นตราสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงถือวา่เป็นประเทศท่ีมีเทคโนโลยีและมาตรฐานในการผลิต

ท่ีสูงมากประเทศหน่ึงในโลกและเน้นยํ้าในการวิจยัและพฒันาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของทารก รวมถึง

พฤติกรรมการเล้ียงดูลกูของคุณแม่ ซ่ีงทาํใหใ้นปัจจุบนัตราสินคา้พีเจน้เป็นท่ียอมรบัของคุณแม่ในหลายประเทศ

ทัว่โลก รวมถึงในประเทศไทย 

 ราคา คุณภาพ แหล่งท่ีมา ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย

Super Premium สงูมาก สงู ถึง สงูมาก

โดยมีฝ่ายวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑเ์อง 

นําเขา้ทั้งหมด หา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพฯ

Premium สงู นําเขา้และ

ผลิตในประเทศ 
หา้งสรรพสินคา้

ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

Standard ปานกลาง ปานกลาง/

มีตราสินคา้ไทย   
ผลิตในประเทศ ขายในต่างจงัหวดัและ

ในไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

Economy ตํา่ ตํา่/ไมมี่ตราสินคา้/ 

สินคา้เฮา้สแ์บรนด ์
ผลิตในประเทศ ส่วนใหญ่ขายในต่างจงัหวดั 
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- คุณภาพ: มีการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต และผ่านการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ี

ยอมรบัจากหลายสถาบนัในต่างประเทศดว้ย พีเจน้ใหค้วามสําคญักบัสินคา้ท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการของทารก 

และคาํนึงถึงความสะดวกสบายในการใชง้านของคุณแม่ นอกจากน้ัน ความคงทนดา้นการใชง้านก็เป็นอีกสาเหตุ

หน่ึงท่ีพีเจน้ไดร้บัการยอมรบัมาอยา่งต่อเน่ือง 

-ความหลากหลาย:  ผลิตภัณฑ์ของพีเจน้มีความหลากหลายและมีจํานวนสินคา้ใหก้ับลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือโดย
ครอบคลุมกลุ่มตลาดทั้งหมดของตลาดผลิตภณัฑแ์ม่และเด็กโดยมีระดบัราคาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ซ้ือสินคา้ของคุณแมไ่ดอ้ยา่งหลากหลาย เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ ท่ีจะทาํการตลาดเพียงกลุ่มตลาดกลุ่ม

เดียว  
-Brand Heritage: พีเจน้เป็นผูนํ้าในตลาดแม่และเด็กในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี ทาํใหไ้ดร้บัการ

บอกกล่าวและแนะนําการใชผ้ลิตภณัฑข์องพีเจน้จากรุ่นสู่รุ่น จากแมสู่่ลกูเป็นทอดๆ ต่อไป  

 
 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  

ผูท่ี้กาํลงัจะตั้งครรภ ์ผูท่ี้กาํลงัจะใหก้าํเนิดบุตร บิดา มารดาและครอบครวัท่ีมีบุตรอายุ 0-3 ปี  

  
 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

ในการทําการตลาดใหก้ับสินคา้ท่ีบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายใหแ้ต่ละสายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะมีการกําหนด

นโยบาย เป้าหมายดา้นการตลาด รวมถึงแผนการตลาดท่ีชดัเจน และตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ขององคก์ร

โดยรวม โดยในการดําเนินงานดา้นการตลาดจะประกอบดว้ยการดําเนินกิจกรรมการทางการตลาด อาทิเช่น การวิจยั

ตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสรา้งความสัมพันธ์กับลูกคา้ รวมถึงการกําหนดราคาท่ีตอ้งเป็นไปตาม

นโยบายและแผนการตลาดท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละปี ในการดาํเนินงานดา้นการตลาด และการจดัจาํหน่าย  
 

กิจกรรมทางการตลาด  

โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดจ้ดักิจกรรมทางการตลาด เพ่ือส่ือสารกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายดงัต่อไปน้ี 

1. ส่ือสารภาพลกัษณค์วามเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นผลิตภณัฑส์าํหรบัแม่และเด็ก ผ่านการแนะนําผลิตภณัฑต์าม

ชว่งเวลาสาํคญัของแมแ่ละเด็ก (4 Stages of Development) ดงัน้ี 

Happiness - เตรียมพรอ้มเพ่ือเป็นคุณแมมื่อใหม ่ 

ชว่งเวลาแหง่ความสุขของการมีลกูน้อยอยูใ่นทอ้งของคุณแมต่ั้งครรภ ์ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีเชน่ ครีมทาทอ้งลาย 

Experience Together – สมัผสัรกัจากแมสู่่ลกู 

ช่วงประสบการณ์อันมีค่าของคุณแม่กับการใหน้มลูกดว้ยตัวเอง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีเช่น ขวดนม จุกนม  

เคร่ืองป๊ัมนม อุปกรณส์นับสนุนการเล้ียงลกูดว้ยนมแม ่และ อุปกรณท์าํความสะอาดขวดนม 

Bonding - สายใยแหง่รกัจากเบบ้ีสู่วยัเตาะแตะ 

ชว่งเวลาแหง่การเล้ียงดลูกูน้อยดว้ยรกัและผกูพนัจากแม ่ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีเช่น ผา้เช็ดทาํความสะอาดผิวเบ

บ้ีไวพส ์ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มทาํความสะอาดและดแูลผิวลกูน้อย (Toiletries) เป็นตน้ 

Discovery – เรียนรูโ้ลกกวา้ง  
ชว่งเวลาแหง่การเรียนรูข้องลกูน้อยเพ่ือพฒันาการท่ีสมวยั ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี เชน่ ถว้ยหดัด่ืม แปรงสีฟัน ยา

สีฟัน จุกนมหลอก เป็นตน้ 

โดยในไตรมาสท่ี 1 ไดส่ื้อสาร 4 ขั้นตอนพฒันาการ และ 4 กลุ่มผลิตภณัฑผ่์านส่ือต่างๆ อาทิเช่น ส่ือรายการ

โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ต่างๆ เขน่ เวปไซต ์พีเจน้ ลิตเต้ิล โมเมน้ท ์คลบั 
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2. บริษัทไดอ้อกผลิตภัณฑ์ใหม่  จุกเสมือนนมมารดารุ่นพลัส นวตักรรมใหม่ล่าสุดจากญ่ีปุ่นท่ีออกแบบเพ่ือ

ตอบสนองลกัษณะการดูดนมตามธรรมชาติของทารกเสมือนการดูดนมจากอกมารดา จุกนมสามารถสลบัใชก้บัการใหน้ม

จากอกมารดาไดอ้ยา่งราบร่ืน ทาํใหคุ้ณแม่สามารถใหน้มแม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองยาวนาน ซ่ึงตรงกบักระแสการเล้ียงลกูดว้ยนม

แม่ท่ีกาํลงัไดร้บัความสนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ประกอบดว้ยเป็นจุกนมท่ีผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสงู ทาํใหไ้ดร้บัการตอบรบั

จากคุณแมท่ัว่ประเทศเป็นอยา่งดี  

 

3. ในไตรมาสท่ี 2 บริษัทไดจ้ดักิจกรรม CSR เพ่ือตอบแทนสงัคม “Experience Together ใหน้้องกลบัมายิ้ ม”

ร่วมกบัโรงพยาบลรามาธิบดี เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือนํารายไดส้มทบทุนค่าใชจ้่ายจาํนวน 400,000 บาท เพ่ือใชใ้นการ

ผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่กว่า40 คน โดยทําการโปรโมทกิจกรรมผ่านรา้นนายอินทร ์150 สาขา หนังสือ Real 

Parenting และหนังสือในเครืออมรินทร ์กิจกรรมน้ีไดร้บัการตอบรบัจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดีและสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีต่อตรา

สินคา้พีเจน้และต่อบริษัทฯ 

 

4. กิจกรรม CRM (Customer Relationship Management) เป็นอีกหน่ึงกลุยุทธท่ี์บริษัทฯใหค้วามสาํคญั โดยมี

การจดักิจกรรมต่างๆ ภายใต ้Pigeon Little Moments Club (พีเจน้ ลิตเต้ิล โมเมน้ท ์คลบั) เพ่ือสรา้งความผกูพนัและความ

จงรกัภกัดีต่อตราสินคา้พีเจน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ใหก้บัคุณแม่สมาชิกตลอด

ทั้งปี และกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย “Pigeon Little Moments Club” (พีเจน้ ลิตเต้ิล โมเมน้ส ์คลบั) ภายใตค้อน-

เซปต ์“Moment of Memories” ซ่ึงเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพครอบครวัพีเจน้ สุดแสนประทบัใจท่ีแสดงถึงความรกั ความ

ห่วงใย เป็นการเปิดโอกาสใหคุ้ณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆของลกู โดยกิจกรรมน้ีทาํใหส้ามารถขยายฐาน

สมาชิก และ Fanpage ไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
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2) กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

ดว้ยความเช่ียวชาญในดา้นการทาํการตลาด และการมีเครือขา่ยชอ่งทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีศกัยภาพ บริษัทไดร้บั

ความไวว้างใจในการเป็นตวัแทนการจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑ ์ภายใตต้ราสินคา้อ่ืนๆ โดยแต่ละตราสินคา้จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

และมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายดงัต่อไปน้ี 

 

ตราสินคา้ หมวดผลิตภณัฑ ์ วตัถุประสงคก์ารใชง้าน กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

BR แป้งฝุ่น แป้งหอม แป้งหอมเย็น กลุ่มผูห้ญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

4CARE กะทิ และคร่ืองด่ืม สาํหรบัปรุงอาหาร เพ่ือสุขภาพ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพ 

บาลานซ ์ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ เคร่ืองด่ืมน้ํานมขา้ว organic,  

น้ําขา้วกลอ้ง 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพ 

รีไวเวิลแคร ์ ถุงลอกเทา้ ผลดัเซลลผิ์วเทา้ กลุ่มผูห้ญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

จอรแ์ดน แปรงสีฟัน ไหมขดัฟัน ทาํความสะอาดชอ่งปากและฟัน กลุ่มผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 18-35 ปี 

เกอรล์าจ  มีดอตุสาหกรรม สินคา้ท่ีมีความคงทน และใชง้านได้

หลากหลายในอุตสาหกรรม 

กลุ่มผูใ้ชง้านหนัก (Hard user) และกลุ่ม

ผูใ้ชง้านเป็นอาชีพ (Professional Chef) 

  

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 บริษัทฯ ทําหน้าท่ีในการกระจายสินคา้ใหก้ับเจา้ของตราสินคา้ จึงมุ่งเน้นการกระจายสินคา้ผ่านช่องทางจัด

จาํหน่ายใหค้รอบคลุมมากท่ีสุด เพ่ือใหสิ้นคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้กิดการรบัรูแ้ละการใชสิ้นคา้

ไดอ้ย่างทัว่ถึง  ดา้นการตลาดมีการวางแผนงานร่วมกบับริษัทเจา้ของตราสินคา้และติดตามประเมินผลงานร่วมกนัอย่าง

ใกลชิ้ดเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการเติบโตของแต่ละผลิตภณัฑต์ามท่ีไดก้าํหนดแผนงานร่วมกนั   

 

กลุ่มธุรกิจการรบัจา้งผลิตสินคา้ (OEM) 

บริษัทฯ ไดเ้ป็นตัวแทนจําหน่ายสินคา้ของ YMP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์ โดยกลุ่มลูกคา้จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซ้ือผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุ

ภณัฑเ์พ่ือประกอบหรือนําไปบรรจุเพ่ือจาํหน่ายต่อไป สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นจาํพวกหวัฉีดน้ํา หวัป๊ัม ขวดบรรจุของเหลว 

หลอดบรรจุของเหลว (Tube) เป็นตน้ ในปี 2555 บริษัทฯ ไดมี้การเพ่ิมลกูคา้รายใหม่ และหาโอกาสในการเติบโตของ

ธุรกิจทั้งในดา้นการเพ่ิมสินคา้ในลูกคา้เดิม และการหาโอกาสในลูกคา้รายใหม่ ทําใหบ้ริษัทมียอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และ

ยงัคงมุง่เน้นในการเติบโตของรายไดแ้ละผลกาํไรในกลุ่มธุรกิจรบัจา้งผลิตสินคา้ต่อไป 

 

ธุรกิจกิจการรว่มคา้ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

บรษิทั โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั หรอื YMP  

 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัทฯ  โยชิโน ญ่ีปุ่น และ บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุ่น) 

ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ช้ินส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ท่ีเป็นพลาสติก เพ่ือจาํหน่ายทั้ง

ภายในและต่างประเทศ  เช่น หวัฉีดน้ํา หวัป๊ัม ขวดบรรจุน้ํา เป็นตน้ YMP มีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิต 

ชั้นสูง มีทีมงานประกอบดว้ยฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจดัส่ง และฝ่ายบริการลูกคา้ใน

ระดับมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตามมาตรฐานสากลโลก ทั้งน้ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนการจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑข์อง YMP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเฉพาะวตัถุดิบจากแหล่งใน

ประเทศไทยเท่าน้ันใหแ้ก ่YMP  
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บรษิทั พีเจน้ อินดสัทรสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื PIT  

 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ พีเจน้ คอร์ป จากประเทศญ่ีปุ่น ผลิตภัณฑ์หลักท่ี PIT ผลิตแบ่งได ้2 

ประเภท ไดแ้ก ่ 

1) ผา้เช็ดทาํความสะอาดผิว เป็นผา้ใชท้าํความสะอาดผิวบนใบหน้า แขนและส่วนต่างๆของร่างกายทารก และ

ผูใ้หญ่ เน้ือผา้มีความหนา และนุ่มพิเศษเช็ดไดบ่้อยเท่าท่ีตอ้งการ ผา้เช็ดทาํความสะอาดปราศจากแอลกอฮอลแ์ละน้ําหอม 

นอกจากน้ียงัมีแบบผา้ทากนัยุง บรรจุในหอ่กะทดัรดัสะดวกสาํหรบัพกพา  

2) แผ่นซับน้ํานม (แบบกระชับ) เพ่ือซึมซับน้ํานม ใหค้วามกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ และยงัป้องกัน

น้ํานมซึมไหลออกทางดา้นขา้งมีเทปกาว 2 จุดป้องกนัการหลุดล่ืนขณะสวมใส่ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีไดร้บัการวิจยัและคน้ควา้

จาก พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น  

 PIT เป็นฐานผลิตผา้เช็ดทาํความสะอาดผิวและแผ่นซบัน้ํานมมารดา โดยไดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากพีเจน้ 

คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง PIT แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

บรษิทั ไทยพีเจน้ จาํกดั หรอื TP 

TP   ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภณัฑพ์ลาสติกสาํหรบัเด็ก ภายใตต้ราสินคา้ 

“PIGEON” โดยไดร้ับอนุญาตจากพีเจน้คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น ใหเ้ป็นผูผ้ลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑพ์ลาสติกของ 

พีเจน้อยา่งเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนท่ี TP ผลิตและจาํหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามท่ีพีเจน้ คอรป์กาํหนด อาทิ

เช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิค จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเสมือนการใหน้มมารดา และจุกนมเสมือนการใหน้มมารดา

มินิ   

สําหรับขวดนมเป็นพลาสติกประเภท Poly Carbonate (ส่งออกเฉพาะประเทศอินเดีย ส้ินสุดภายในปี พ.ศ.

2556), Poly Propylene และ PPSU (Polyphenyl  Sulfone  Resin)  โดยสามารถผลิตขวดนมไดค้รบทุกขนาด ซ่ึงวตัถุดิบ

ถูกกาํหนดและนําเขา้มาจากต่างประเทศโดยตรงดว้ยคุณภาพระดับ FOOD GRADE ซ่ึงมีความปลอดภยั ไรส้ารพิษ 

ท่ีเป็นอันตรายต่อเด็กทารก มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดไดม้าตรฐานดว้ยเคร่ืองจกัรอันทันสมัยจากต่างประเทศ และ

พนักงานผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละกระบวนการ  ซ่ึงการผลิตทุกขั้นตอนจะมีการป้องกันฝุ่นละอองและตรวจสอบคัดเลือก

ผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพไรร้อยตําหนิ และตรวจสอบขนาด ปริมาตร ความคงทนแข็งแรง ดว้ยกระบวนการตรวจสอบท่ีได ้

ตามมาตรฐาน Pigeon Quality Standard ท่ีละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งน้ีเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑทุ์กช้ินท่ีผลิตออกไปมีคุณภาพ 

ปลอดภยั และดีท่ีสุด 

จุกนมพีเจน้ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน มอก. ในประเทศไทย และไดร้ับมาตรฐาน JIS (Japan Industrial 

Standard) ซ่ึงเป็นมาตรฐานหลกัท่ีทางญ่ีปุ่นใชใ้นการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนม และจุกนม รวมถึงสินคา้อ่ืน ๆ 

ในปัจจุบนัมาตรฐาน JIS น้ี ทางรฐับาลญ่ีปุ่นไดร้่วมกาํหนดกบัพีเจน้ คอรป์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็น ผูบุ้กเบิกผลิตภณัฑ์

กลุ่มน้ีเป็นรายแรกในญ่ีปุ่น ดว้ยกระบวนการผลิตและการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน TP จึงไดร้บัใบรบัรองดงัน้ี 

- ISO 14001: 1996 ใบรบัรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก Masci ในปี 2551 

- ISO 9001: 2000 ใบรบัรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลจาก Masci ในปี 2551 

- GMP (Good Manufacturing Practices) จาก Masci ในปี 2553 

- TIS 969-2533 มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสาํหรบัจุกนมซิลิโคน 

- TIS 18001/BS OHSAS ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ในปี 2555 และอยูร่ะหวา่ง

การไดร้บัการรบัรอง TLS 8001 – 2010   มาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงคาดวา่จะไดร้บัภายในปี 2556 

TP ไดร้ับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2542 โดยไดร้ับ

อนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอ่ืนๆ 

 ภาวะอุตสาหกรรม 

 เน่ืองจาก TP เป็นโรงงานผลิตสินคา้พีเจน้เพียงตราสินคา้เดียว วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งเพ่ือเป็นฐานผลิตขวดนม

และจุกนมของพีเจน้ คอรป์ ดังน้ันสินคา้ท่ี TP ผลิตไดท้ั้งหมดจะจาํหน่ายใหแ้ก่พีเจน้ คอรป์ และบริษัทในกลุ่มของพีเจน้ 
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คอรป์ รวมถึงบริษัทฯ (เฉพาะท่ีจาํหน่ายในไทย) เท่าน้ัน ดงัน้ันในการดาํเนินธุรกิจของ TP จึงข้ึนอยูก่บันโยบายของพีเจน้ 

คอรป์เป็นสาํคญั ท่ีผ่านมามลูคา่การส่งออกของ TP มีการเติบโตข้ึนทุกปีทาํใหเ้ช่ือไดว้า่อุตสาหกรรมขวดนมและจุกนมยงัคง

มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการออกผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ และมีการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง   

 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 TP จะเน้นการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพโดย TP ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ยา่งยิ่ง โดยมีการทดสอบ

คุณภาพของผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานของ JIS ซ่ึงเป็นมาตรฐานของญ่ีปุ่น ร่วมกบัมาตรฐานของ สมอ (สาํนักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย) นอกจากน้ียงัปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั ปลอดภยั และหลากหลายเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  รวมถึงมีการกาํหนดนโยบายการผลิตสินคา้โดยจะข้ึนอยูก่บัการคาดการณ์ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑใ์นแต่ละกลุ่มโดยอาศยัขอ้มลูจากฝ่ายขายและแผนการพฒันาผลิตภณัฑช์นิดใหม่หรือการปรบัปรุง

ลักษณะการใชง้านของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่แลว้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเน้นดา้นคุณภาพ ความสะดวก และความ

ปลอดภยัเป็นหลกั 

 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 สินคา้ทั้งหมดท่ี TP ผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศจะจาํหน่ายผ่านบริษัทฯ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและทําการตลาด

ทั้งหมดใหแ้ก่ผลิตภัณฑ์ของพีเจน้ สําหรับตลาดส่งออก TP จะเป็นผูส้่งออกสินคา้เองโดยส่งออกไปยงัพีเจน้ คอร์ป และ

ตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการของพีเจน้ คอรป์ ไดแ้ก ่ประเทศสิงคโปร ์เป็นตน้ 

กระบวนการลอจสิตกิส ์ 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการลอจิสติกส ์ จึงไดม้อบหมายใหบ้ริษัทดีเอชแอล ซ่ึงเป็นผูนํ้าระดบัโลก 

ในเร่ืองลอจิสติกสท์ําการดูแลคลังสินคา้ของบริษัทฯ โดยมีการกาํหนดนโยบายร่วมกบัทางดีเอชแอลอย่างใกลชิ้ดในการ

ควบคุมการทํางานดา้นลอจิสติกส์ ตั้งแต่กระบวนการรับสินคา้จากคู่คา้ การเบิกสินคา้เพ่ือนําไปจดัส่ง โดยมุ่งเน้นใหมี้ 

การดูแลดา้นคุณภาพของสินคา้เป็นอย่างดี และส่งถึงลูกคา้ไดถู้กตอ้ง จึงจาํเป็นตอ้งจดัระบบการเก็บสินคา้ และควบคุม

สินคา้เขา้ออกอยา่งรดักุม รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ดา้นการจดัส่งสินคา้ บริษัทฯ ไดมี้พนัธมิตรดา้นการขนส่งสินคา้ท่ีมีเครือขา่ยในการจดัส่งสินคา้ไดก้วา้งขวาง และ

มีประสิทธิภาพในการจดัส่งสินคา้ไปยงัรา้นคา้ต่างๆ ทัว่ประเทศ  

กิจกรรมดา้น CSR 

บริษัทฯ สานต่อกลยุทธแ์บบซีเอสอารห์รือการทาํธุรกิจแบบมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ต่อเน่ือง พรอ้มรุกโครงการเพ่ือเด็กดอ้ยโอกาส จึงไดร้่วมกบัโรงพยาบาลรามาธิบดี และนิตยสารเรียลพาเรนต้ิง จดั

โครงการ  “พีเจน้ Experience Together” ใหน้้องกลบัมายิ้ ม ภายใตแ้นวคิด “เพราะคุณคือ ส่วนหน่ึงท่ีสามารถสรา้งรอยยิ้ ม

ใหก้บัใครบางคน” ส่งเสริมใหเ้ด็กปากแหวง่เพดานโหวท่ี่ดอ้ยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พรอ้มกลบัมามีรอยยิ้ มท่ีสดใส

เหมือนเด็กปกติ 

เด็กปากแหวง่เพดานโหว ่ เป็นเด็กดอ้ยโอกาสท่ีเกิดจากความผิดปกติของร่างกายท่ีสาํคญัมกัเกิดกบัเด็กในชนบท

หรือเด็กท่ีหา่งไกลความเจริญ ส่งผลใหน้้องๆ มีคุณภาพชีวิตดอ้ยลงทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ แมก้ารผ่าตดัจะสามารถรกัษา

ใหห้าย หรือดูใกลเ้คียงกบัเด็กปกติ แต่ดว้ยอุปสรรคดา้นทุนทรพัย ์ระยะทาง หรือปัญหาอ่ืนๆ ทาํใหพ้ลาดโอกาสเขา้รบัการ

ผ่าตดั  

ผลของโครงการในครั้งน้ีบริษัทฯ สามารถรวบรวมยอดบริจาคมอบใหโ้รงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือเป็นค่าใชจ้่าย

การผ่าตดั โดยรวมมลูค่าประมาณ 400,000 บาท โดยนิตยสารเรียลพาเรนต้ิงร่วมสมทบทุน 100,000 บาท พีเจน้ร่วม

สมทบทุน 300,000 บาท และยงัไดร้่วมบริจาคขวดนมเพ่ือเด็กปากแหวง่เพดานโหวเ่จา้แรกและเจา้เดียวอีกดว้ย 
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นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ  อาทิ การมอบผลิตภณัฑแ์ปรงสีฟันจอรแ์ดนใหก้บัน้องๆ นักเรียน ท่ีโรงเรียน เทพศิ

รินทร ์นนทบุรี  เพ่ือช่วยสนับสนุนใหเ้ด็กๆ ไดมี้สุขภาพในช่องปากท่ีดี และการมอบชุดของขวญัสาํหรบัคุณแม่มือใหม่ โดย

มีผลิตภณัฑ ์อาทิ แผ่นซบัน้ํานม ผา้เช็ดทาํความสะอาดเบบ้ีไวพส ์ผลิตภณัฑล์า้งทาํความสะอาดขวดนมและผกัผลไม ้ฯลฯ 

พรอ้มคูมื่อคุณแม ่เพ่ือสนับสนุนใหคุ้ณแมเ่ล้ียงลกูดว้ยน้ํานมแม ่ ท่ีโรงพยาบาลศิริราช เป็นตน้   

บริษัทฯเช่ือว่าความสาํเร็จของธุรกิจยอ่มมาคู่กบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมเสมอ เพราะธุรกิจจะดีไม่ไดห้ากสงัคม

ไมมี่ความสุขและดอ้ยคุณภาพชีวิต 
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ปัจจยัความเส่ียง 

 
ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุน และเป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผล

กระทบใหก้บัการดาํเนินธุรกิจ สามารถแยกประเด็นความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

การเมือง สงัคม และเศรษฐกิจโดยรวม 

ปัญหาทางการเมือง และสงัคม อาจส่งผลใหส้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่มีอตัราการเจริญเติบโตเท่าท่ีควรจะ

เป็น หรือถดถอยลง รวมถึงการใชจ้่ายของประชากรลดลง เน่ืองจากตอ้งเตรียมพรอ้มสําหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีจะ

เกิดข้ึน ดงัน้ันอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ทาํใหบ้ริษัทฯมีรายไดจ้ากการขายลดน้อยลง ไม่วา่จะเป็นการลดลง
ในดา้นของราคา (จดัโปรโมชัน่เพ่ิมข้ึน) ทาํใหก้าํไรขั้นตน้ลดลง หรือการลดลงของปริมาณขายก็ตาม เช่น การเกิดความ
ขดัแยง้ทางการเมือง อุทกภยั วินาศภยั เป็นตน้ บริษัทฯป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนดว้ยการจดัทาํงบประมาณท่ีมี

ความยืดหยุน่ เพ่ือท่ีจะสามารถปรบัลดค่าใชจ้า่ยใหส้อดคลอ้งกบัยอดขายภายใตส้ถานการณท่ี์ไม่มัน่คง รวมถึงการเน้นกล

ยุทธ์ในการสรา้งแบรนด์สินคา้ใหแ้ตกต่างจากคู่แข่ง และเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหสิ้นคา้มีความหลากหลายและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของคุณแม่ยุคใหม่อยา่งสูงสุด นอกจากน้ันการมองหาพนัธมิตรใหม่ๆ ก็เป็นอีกแนวทาง

หน่ึงซ่ึงบริษัทฯใหค้วามสาํคญัในการสรา้งรายได ้โดยตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯไดเ้ป็นผูร้บัผิดชอบดา้นการตลาด และการ

ขายใหก้บัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  หลายราย ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีสรา้งความแตกต่าง และทางเลือกใหม่ๆ ใหก้บัลกูคา้ของบริษัทฯ 

การใหสิ้นเช่ือ 

บริษัทฯ มีการควบคุมความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแกล่กูหน้ีของบริษัทฯ โดยการกาํหนดนโยบายและวิธีควบคุม

สินเช่ือท่ีเหมาะสม มีการบนัทึกประวติัการซ้ือและการชาํระเงินของลูกหน้ีอย่างละเอียดครบถว้น รวมถึงการเรียกเก็บหน้ี

เม่ือถึงกาํหนดชาํระอยา่งต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการใหสิ้นเช่ือของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษัทฯ

มีฐานลกูคา้ท่ีหลากหลาย และมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากราย  ความเสียหายท่ีจะเกิดจากการผิดนัดชาํระหน้ีของลกูหน้ีจึงจาํกดั

อยูใ่นจาํนวนเงินท่ีไมเ่ป็นสาระสาํคญั 

อตัราดอกเบ้ีย 

บริษัทมีภาระดอกเบ้ียจา่ย จาํนวน 1.5 ลา้นบาท และลดลงเหลือ 0.8 ลา้นบาทในปี 2554 และ 2555 

ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 0.3 และ 0.1 ของรายไดจ้ากการขาย ดงัน้ันหากมีการปรบัเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ จะส่งผล

กระทบเพียงเล็กน้อยต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ แต่อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ไดพ้ยายามรกัษาสภาพคล่องทางการเงิน 

และลดภาระหน้ีลง โดยไดท้าํประมาณการเงินสดเพ่ือรกัษาสมดุลของรายไดแ้ละรายจา่ย มีการกนัเงินสาํรองสาํหรบั

คา่ใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ิมความระมดัระวงัในการกอ่ภาระหน้ีเพ่ิมเติม นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัพยายาม

มองหาแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํา่หากจาํเป็นตอ้งมีการกูย้มืเพ่ือขยายธุรกิจและเพ่ิมการลงทุน เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียจา่ย อนั

จะนํามาซ่ึงกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมสงูข้ึน 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

ในการจาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรบัแมแ่ละเด็กตราพีเจน้ของบริษัทฯ นอกจากแหล่งท่ีมาของสินคา้จะมาจาก

ภายในประเทศไทยแลว้ ยงัมีสินคา้ส่วนหน่ึงนําเขา้มาจากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศสิงคโปรเ์พ่ือจาํหน่าย

ภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Toiletries ไดแ้ก ่ สบู่เหลว เบบ้ีแชมพ ู โลชัน่สตูรน้ํา/สตูรน้ํานม หรือ
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อุปกรณท์าํความสะอาดเคร่ืองใชส้าํหรบัเด็ก เป็นตน้ นอกจากสินคา้ตราพีเจน้แลว้บริษัทฯ ยงัไดมี้การนําเขา้สินคา้จาก

ต่างประเทศ อาทิเชน่ ประเทศโปแลนด ์ (มีดอุตสาหกรรม เกอรล์าจ) และประเทศจีน (แปรงสีฟันของบีแคร ์และกระบอก

ฉีดน้ําของสไมล ์ ว)ี และแปรงสีฟัน จอรแ์ดน ในปี 2554 และ 2555 บริษัทฯ นําเขา้สินคา้ทั้งหมดมีมลูคา่การสัง่ซ้ือท่ี 

30.0 ลา้นบาท และ 44.9 ลา้นบาท และคิดเป็นรอ้ยละ 4.4 และ 5.8 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด หากอตัราแลกเปล่ียน

มีความผนัผวนมากจะทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวได ้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน กล่าวคือ มีการทํา

ธุรกรรมทางการเงินเพ่ือกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในการนําเขา้ผลิตภณัฑต่์างๆ ใหค้งท่ี (Fixed Forward Exchange Rate) 

เพ่ือป้องกนัความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีท่ีผ่านมาบริษัทฯ 

ไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งน้อย โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเท่ากบั 0.36 

ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของรายไดจ้ากการขาย หรือรอ้ยละ 0.13 ของกาํไรสุทธิ และในปี 2555 บริษัทมีผลกาํไรท่ี

ยงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจาํนวน 0.76 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.12 ของรายไดจ้ากการขาย หรือรอ้ยละ 

1.5 ของกาํไรสุทธิ 

ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ในบริษัทมากกว่ารอ้ยละ 50 

 คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และครอบครวั ถือหุน้รวมกนัเป็นจาํนวนรอ้ยละ 74.7 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ ซ่ึง

สดัส่วนดังกล่าวมากกว่ารอ้ยละ 50 ทําใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ดังกล่าวสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบ

ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ือง

ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทฯ กาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ันผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษัทฯ 

จึงมีความเส่ียงในการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 

 อยา่งไรก็ตามเพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส และถ่วงดุลอาํนาจดงักล่าว บริษัทฯ ได้

พิจารณาปรบัโครงสรา้งองคก์รใหมเ่พ่ือใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถตรวจสอบได ้และมีการถ่วงดุล

อาํนาจจึงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มี

กรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 7 ท่าน ในจาํนวนน้ีมีกรรมการท่ีไมใ่ชก่ลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 ท่าน 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัจดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีปฏิบติังานเป็นอิสระตามความเหมาะสม และข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีหลกัในการดแูลระบบการควบคุมภายในเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระบบท่ีไดก้าํหนดไว ้ และตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของฝ่ายบริหารเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 29 จาก 70  

 

โครงสรา้งเงินทุน / โครงสรา้งผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ 

 1.  ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสุด 20 รายแรก ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 

ท่ี ช่ือ – นามสุกล จาํนวนหุน้ รอ้ยละ

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 74,625,000 62.18 

2. บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก 27,462,200 22.88 

3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล 4,500,000 3.75 

4. นายสุธีร ์เลอสุมิตรกุล 4,500,000 3.75 

5. นายสรพนัธ ์เลอสุมิตรกุล 4,500,000 3.75 

6. Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors 2,389,800 1.99 

7. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม 1,600,000 1.33 

8. นางศิริพชัรา พิทกัษ์รกัษา 150,000 0.13 

9. น.ส.ภรมินทร ์แพร่ภาษา 54,000 0.05 

10. นายจิตตบุ์ญ ตั้งเด่นชยั 50,000 0.04 

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

12. บริษัท ยไูนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั 50,000 0.04 

13. นายมณเฑียร เอ่ียมวงศหิ์รญั 37,000 0.03 

14. นายธีรพล เกียรติภิญโญพร 37,000 0.03 

15. น.ส.สมใจ โซะ๊เฮง 29,000 0.02 

16. นายวิจารณ ์บุญประกอบ 20,000 0.02 

17. นายจรญู จูส่วสัดี 6,000 0.005 

18. น.ส.สุพกัตรา พึงธรรมสุจริต 6,000 0.005 

19. น.ส.ณฐัณิชา ทองชิว 6,000 0.005 

20. นางรศัมี นราบวั 6,000 0.005 

 

 2.  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารบริษัท 

ท่ี ช่ือ – นามสุกล จาํนวนหุน้ รอ้ยละ

1. นางละเอียด วอ่งวงศภ์พ 40,000 0.03 

2. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 74,625,000 62.18 

3. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม 1,600,000 1.33 

4. นางศิริพชัรา พิทกัษ์รกัษา 150,000 0.13 

รวม 76,415,000 63.67 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 30 จาก 70  

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษี 

และสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัแผนการดาํเนินงาน 

การลงทุน สภาพคล่อง และความจาํเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอาํนาจในการ

พิจารณา ยกเวน้ไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวไดเ้ป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้

เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น นําเงินไปใชเ้ป็นทุนสํารองสําหรบัการ

ชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 31 จาก 70  

 

การจดัการ 

 
โครงสรา้งคณะกรรมการ 

โครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

1.  นายสุเมธ   เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการ / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

2.  นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3.  นายเทวญั   อุทยัวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4.  นายมานิต   เจียรดิฐ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5.  นางสุรียพ์ร   อนุวตัรอุดม กรรมการ 

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ กรรมการ 

7. นายวิภาค   เวทยว์ิทยวฒันา กรรมการ (แทนคุณศิริพชัรา) 

 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือ 24 กุมภาพนัธ ์2555) 
 นางศิริพชัรา  พิทกัษ์รกัษา (ลาออกเม่ือ 24 กุมภาพนัธ ์2555) 

กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนัตามหนงัสือรบัรองบริษัทฯ  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดมลงลายมือ

ช่ือร่วมกนักบันายวิภาค เวทยว์ิทยวฒันา หรือ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์พรอ้มทั้งประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

ผูท้ําหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท คือ  นางสาวเรวดี รศัมีแสงเพชร (มติท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 24 

กุมภาพนัธ ์2553) 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2555 ไดมี้มติกาํหนดขอบเขตและอาํนาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวด้งัน้ี 

1) มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าท่ีปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  รวมทั้งการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  โดย

ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต   และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในปัจจุบนัและในระยะยาว 

2) มีหน้าท่ีจดัใหมี้การประชุมร่วมกนัอยา่งน้อยสามเดือนต่อครั้ง   โดยจะตอ้งมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อย

กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด   การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก   ของกรรมการ

ท่ีเขา้ประชุม  กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน   เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน   และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็น

เสียงช้ีขาด 

3) พิจารณาอนุมติัการทํารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในส่วนท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 32 จาก 70  

 

4) มีหน้าท่ีจัดใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการดําเนินงาน  ดา้นรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบ

ควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการ

ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

5) มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  ใหด้ํารงตําแหน่งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

บริษัท อาจกําหนดข้ึน   และคณะกรรมการบริษัท อาจมอบหรือกําหนดอํานาจใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตามท่ี

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร  ซ่ึงเป็นอาํนาจท่ีตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบับริษัทฯ มิไดก้าํหนดไวว้า่เป็นอาํนาจของ

ผูถื้อหุน้ 

6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

7) พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน  หรือการออกตราสารหน้ี  รวมถึงการใหห้ลักประกนั  การคํ้าประกนัสินเช่ือ  

การจาํนํา  การจาํนอง   ในการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท  ท่ีมีมลูคา่เกิน 80,000,000 บาทต่อคราว 

8) พิจารณาอนุมติัเงินลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเขา้ซ้ือ ร่วมทุนใน

โครงการ/กิจการอ่ืนใด  ท่ีมีมลูค่าโครงการ/กิจการสงูกวา่  80,000,000   บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการ  ภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละขอ้บังคบัของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยท่ี์กาํหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัการในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

9) พิจาณาอนุมัติการจาํหน่าย  ทําลาย  บริจาคทรัพยสิ์นถาวร และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ รวมทั้งการซ้ือทรัพยสิ์น

ถาวร และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ  ท่ีมีมลูค่าสงูกวา่ 80,000,000 บาท  ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์กาํหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัการในการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

10) พิจารณาอนุมติัการใหเ้ชา่ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ท่ีมีอายุสญัญาเชา่ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 

11) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวา่งปี 

12) พิจารณาอนุมติัการตัดบญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นสูญ   ซ่ึงไดก้ระทําตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ี

กฎหมายประกาศ และกาํหนด วงเงินมากกวา่ 5,000,000 บาท 

13) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัเร่ืองอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. นางละเอียด วอ่งวงศภ์พ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเทวญั อุทยัวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายมานิต เจียรดิฐ   กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางละเอียด ว่องวงศภ์พ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูห้รือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินเพียง

พอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2552 ไดมี้มติกาํหนดขอบเขตและอาํนาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

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

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 33 จาก 70  

 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอใหแ้ต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถ  มีประสบการณใ์นการสอบบญัชีและเป็น

อิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ และขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี รบัอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ  

6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม กฎบัต ร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติักฎบตัรของแผนกตรวจสอบภายใน 

8) อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

9) พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบติังานของแผนกตรวจสอบภายใน 

10) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง รวมทั้งการประเมินผลงานของแผนก

ตรวจสอบภายใน 

11) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นว่าจาํเป็นดว้ย

คา่ใชจ้า่ยของบริษัทฯ  

12) ควบคุมดูแลใหมี้การตรวจสอบหรือสอบสวนเร่ืองท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหลุ้ล่วง 

13) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอก 

 

คณะกรรมการบริหาร  
จาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล  ประธานกรรมการบริหาร 

 2. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม  กรรมการบริหาร 
 3. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์  กรรมการบริหาร 

4. นายวิภาค  เวทยว์ิทยวฒันา  กรรมการบริหาร 

 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 34 จาก 70  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 

ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2555 ไดมี้มติกาํหนดขอบเขตและอาํนาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1) มีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั นโยบาย  ระเบียบ 

ขอ้กาํหนดของบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  

2) กําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติแผนการเงิน 

โครงสรา้งการบริหารงาน งบประมาณประจาํปี  

3) มีหน้าท่ีกํากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม   และมีกระบวนการบริหารจดัการ

ความเส่ียง  การรายงานและการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) มีหน้าท่ีกาํกบัดูแลใหใ้หก้ารดาํเนินงานของคณะทาํงานชุดต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ง บรรลุตามเป้าหมาย และใหฝ่้าย

จดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายหลกัเกณฑก์ารใหส้วสัดิการพนักงาน และ โครงสรา้งเงินเดือนของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนุมติัประเภทของการทําประกนัภัย  ทุนประกนั  และการเคลมประกนัภัยสินคา้/ทรัพยสิ์นทุก

ประเภทยกเวน้ยานพาหนะ  

7) มีอาํนาจอนุมติัค่าใชจ้่ายในการบริหารงานทุกประเภท มลูค่ามากกว่า 20,000,000 บาท รวมถึงการซ้ือ

ทรพัยสิ์นถาวรท่ีกาํหนดไวใ้นงบประมาณ หรือท่ีประมาณการประจาํปีในวงเงินไมเ่กิน 80,000,000 บาทต่อคราว  

8) พิจารณาอนุมติัการจาํหน่าย  ทาํลาย  และการบริจาคทรพัยสิ์นถาวร และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีมีมลูค่าตํา่กว่า 

80,000,000 บาทต่อคราว   

9) พิจารณาอนุมติัการตัดบญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นสูญ   ซ่ึงไดก้ระทําตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ี

กฎหมายประกาศ และกาํหนด วงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท 

10) พิจารณาอนุมติัเงินลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเขา้ซ้ือ ร่วมทุนใน

โครงการ/กิจการอ่ืนใด  ท่ีมีมลูคา่โครงการ/กิจการตํา่กวา่  80,000,000 บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการ 

11) พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน  หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหห้ลักประกนั  การคํ้าประกนัสินเช่ือ  

การจาํนํา  การจาํนอง   ในการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีมลูคา่ตํา่กวา่ 80,000,000 บาทต่อคราว 

12) พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัท/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในส่วนของรายการท่ี

เป็นเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปทั้งหมด   เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมติัเป็นหลกัการ 

13) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะผูบ้ริหาร  
จาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) 
2. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโส สาํนักบริหารกลาง 
3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย 
4. นายวิภาค เวทยว์ิทยวฒันา รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีการเงิน 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) 

ท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2555 ไดมี้มติกาํหนดขอบเขตและอาํนาจ

หน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
1) ดําเนินการเพ่ือใหบ้รรลุตามแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนนโยบายบริษัทฯ ท่ีไดร้ับอนุมัติ  

รวมถึงการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานโดยรวม    



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 35 จาก 70  

 

2) ติดตามผลการดาํเนินงานและความกา้วหน้า  รวมทั้งรายงานผล ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทาง

ในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

3) พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4) มีอาํนาจอนุมติัคา่โฆษณาในส่ือต่าง ๆ และการส่งเสริมการขาย ท่ีมีมลูคา่เกิน 8,000,000 บาท 

5) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติังบประมาณโครงการ กรณีสินคา้ใหม ่

6) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท  และการซ้ือทรัพย์สินถาวรท่ีกําหนดไวใ้น

งบประมาณ หรือท่ีประมาณการประจาํปี  ในวงเงินไมเ่กิน 20,000,000 บาท 

7) พิจารณากาํหนดโครงสรา้งองคก์ร  และอตัรากาํลงัคนตามปีงบประมาณ 

8) พิจารณาอนุมติัการวา่จา้ง  กาํหนดอตัราค่าจา้ง  และปรบับรรจุตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึน

ไป  ตามแผนกาํลงัคนในงบประมาณ  

9) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอว่าจา้งกําลังคนนอกแผนงบประมาณ  การลงนามในสัญญาว่าจา้งและ

กาํหนดอตัราคา่จา้ง  คา่ตอบแทน เงินโบนัส  รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ 

10) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติับรรจุแต่งตั้ง เล่ือนตาํแหน่งงาน ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน  หรือการ

พน้จากการเป็นพนักงาน  กรณีท่ีการบรรจุแต่งตั้ง เล่ือนตาํแหน่งงาน ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน  หรือการพน้

จากการเป็นพนักงานน้ันไมเ่ป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ 

11) พิจารณาอนุมติัคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัการเดินทางไปปฏิบติังานของพนักงานในต่างประเทศ 

12) พิจารณากาํหนดวนัหยุดประจาํปีของบริษัทฯ 

13) พิจารณาอนุมติัการจาํหน่าย  ทาํลาย  และการบริจาคทรพัยสิ์นถาวร และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ  ท่ีมีมลูค่าตํา่กว่า 

3,000,000 บาท 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และในกรณีท่ีการดาํเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส้่วนเสียของประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการดงักล่าว โดย

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะตอ้งนําเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป 

ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการทาํรายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแลว้แต่กรณี การทํารายการดังกล่าวตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

และ/หรือ การปฏิบติัอ่ืนใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเร่ืองน้ัน ๆ ดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน

เร่ืองดงักล่าว ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 

 
การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร  

การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หากไม่ไดผ่้านคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ 

มีวิธีการสรรหากรรมการโดยการกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก โดยผ่านการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น

จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีบุคคลท่ีจะเขา้มารับตําแหน่งจะมีคุณสมบัติครบถว้นตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์

เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงประสบการณ ์ความรู ้และความสามารถ จากน้ันจึงนํารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้ง 

การเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูต่ามขอ้ (ก) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหก้รรมการคนใดมากกวา่หรือน้อยกวา่คนอ่ืนไมไ่ด ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 นอกจากน้ี ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ซ่ึงถา้จาํนวนกรรมการท่ี

จะออกไม่อาจแบ่งใหต้รงเป็นจาํนวนไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัสดัส่วน 1 ใน 3 อีกทั้งกรรมการซ่ึงไดพ้น้จาก

ตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้สาํหรบักรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั

จดทะเบียนบริษัทฯ หากขอ้บงัคบัไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

 กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหก้รรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และบุคคลซ่ึงเขา้เป็น

กรรมการแทนจะสามารถอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน โดยกรรมการแทน

ดงักล่าวตอ้งไดร้บัมติของคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 

กรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล / ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

อายุ 63 (เกิด 2493) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 107/2008 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุ่น 69/2008 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 62.18 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้ริหาร 

คูส่มรสของนางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม 

ประสบการณท์าํงาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

2551-2554 กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
2524-2551 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
 บริษัท มุง่พฒันา มารเ์ก็ตต้ิง จาํกดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมการท่ีปรึกษา และกรรมการ  
 บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั 
2537-ปัจจุบนั กรรมการท่ีปรึกษา  
 บริษัท พีเจน้อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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2533-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
 บริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั 

 

2. นางละเอียด ว่องวงศภ์พ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 69 (เกิดปี 2487)  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 51/2004 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุ่น 23/2004 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 22/2008 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Golden Gate University, California U.S.A. 
 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 0.03 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้ริหาร 

ไมมี่ 

ประสบการณท์าํงาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2549-ปัจจุบนั กรรมการ TPN Singapore Pte. 
2549-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ฐาปนินทร ์จาํกดั 
2548-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา 

จาํกดั (มหาชน) 
2541-2547 รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ไทยน๊อคซ ์
2551-ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
2552 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรีน อาวี จาํกดั 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ําตาล เอราวณั 

จาํกดั 

 

3. นายเทวญั อุทยัวฒัน ์/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 53 (เกิดปี 2503) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุ่น 72/2008 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท สาขาการจดัการภาครฐัและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

 - ปริญญาโท สาขารฐักิจ University of Texas, U.S.A. 
 - ปริญญาโท สาขาการบริหารงานภาครฐั Midwestern State University, U.S.A. 
 - ปริญญาตรี สาขากฏหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไมมี่ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้ริหาร 

ไมมี่ 
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ประสบการณท์าํงาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2538-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สุรินทร ์ออมยา่ (ประเทศไทย) 
2546-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากฏหมาย สาํนักกฏหมายไทยลีเกิล 
2546-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สุขจิต จาํกดั 
2551-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
2525-2539 ทนายความและท่ีปรึกษากฏหมาย สาํนักกฏหมาย ดร.อุกฤษ 

มงคลนาวิน 
2540-2542 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฏหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศ

ไทย 
2544-2545 ผูอ้าํนวยการฝ่ายรฐักิจ บริษัท ฟอรด์ โอเปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 
 

4. นายมานิต เจยีรดิฐ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 65 (เกิดปี 2491)  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 36/2011 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุ่น 87/2011 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมสงูสุด) ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละบญัชีท่ี Claremont 
McKenna College  เมือง Claremont  รฐั California ประเทศสหรฐัอเมริกา 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไมมี่ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้ริหาร 

ไมมี่ 

ประสบการณท์าํงาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

2547 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บีที จาํกดั 

2542 – 2551 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั 

 (มหาชน) 

 
 

5. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม / กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวุโส 

อายุ 63 (เกิดปี 2493) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุ่น 69/2008 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 1.33 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั คูส่มรสของนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 39 จาก 70  

 

กบัผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2551-ปัจจุบนั กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโส  
 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

2524-2551 รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชี และการเงิน  
 บริษัท มุง่พฒันา มารเ์ก็ตต้ิง จาํกดั 
2526-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอลลิเกน้ท ์ฮารด์แวร ์จาํกดั 

 
 

6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์/ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวุโส 

อายุ 44 (เกิดปี 2512) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุ่น 96/2012 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไมมี่ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้ริหาร 

ไมมี่ 

ประสบการณท์าํงาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2555 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบติัการ 
 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

2554 รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร งานขายและการตลาด 
 บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

2552 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ  
 บริษัท Maxus ประเทศไทย (GroupM Thailand) 
2549 –2552 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Branded Business  
 บริษัท มาลี เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั 
2546 –2548 AVP. Channel Development    
 บริษัท เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
2544 - 2545 Senior Manager National Distributor Development  

(FoodServices BU) บริษัท เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 

7. นายวิภาค เวทยวิ์ทยวฒันา / กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

อายุ 61 (เกิดปี 2495) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุ่น 96/2012 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ประเทศไทย 

- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) California State University, Long Beach, 

USA 

ปริญญาโททางดา้นเศรษฐศาสตร ์(MA-Economics) California State University, 

Fullerton, USA 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 40 จาก 70  

 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไมมี่ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 

กบัผูบ้ริหาร 

ไมมี่ 

ประสบการณท์าํงาน 

ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2555-ปัจจุบนั รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

  บริษัท มุง่พฒันาอินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

พฤศจิกายน 2554 ท่ีปรึกษาดา้นบญัชีและการเงิน 

 บริษัท มุง่พฒันาอินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

2541-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

2539-2541 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ยลิเลตต ์ประเทศไทย จาํกดั  

2536-2538 นักวิเคราะหก์ารเงินอาวุโส สาํนักงานใหญ่ บริษัท ยลิ เลตต ์

จาํกดั เมืองบอสตนั สหรฐัอเมริกา 

(กรรมการลาํดบัท่ี 7 ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2556) 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ปี 2555 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ลา้นบาทต่อปี โดย

ในช่วงปี 2553-2555 บริษัทฯ จา่ยค่าตอบแทนตอบแทนกรรมการเป็นตวัเงินในรูปค่าเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียดการ

จา่ยคา่ตอบแทนรวมทั้งส้ิน ดงัตารางดา้นล่างน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

1. นางละเอียด            วอ่งวงศภ์พ 300,000 275,000 260,000 

2. นายเทวญั            อุทยัวฒัน์ 240,000 225,000 210,000 

3. นายมานิต เจียรดิฐ 60,000 225,000 210,000 

4. นายสุเมธ            เลอสุมิตรกุล 60,000 355,000 340,000 

5. นางสุรียพ์ร            อนุวตัรอุดม 60,000  75,000 60,000 

6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ - 60,000 60,000 

7. นายวิภาค  เวทยว์ิทยวฒันา - - 45,000 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ลกัษณะค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

เงินเดือนรวม 15,862,846 20,889,070 21,138,280 

โบนัส    5,660,622 3,316,770 3,067,195 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 48,750 57,750 31,500 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 41 จาก 70  

 

ลกัษณะค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ** 468,871 551,583 508,148 

ส่วนลดคา่หุน้เพ่ิมทุน - -  

รวมทั้งส้ิน 22,041,089 24,815,173 24,745,123 

** บริษัทฯ มีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2551 

 
การกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ไดต้ระหนักและใหค้วามสําคัญต่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสรา้งความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งระบบการบริหารจดัการท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งเพ่ือสรา้งความสามารถในการแข่งขนั อนัจะ

นําไปสู่การเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนและสามารถสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกๆ ฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2551 บริษัทฯ ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 1/2551ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน และไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ ท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 5 หลักการของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

รายละเอียดแนวทางการปฏิบติัและการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้  

 บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ จึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนท่ีมี

อยูต่ามกฎหมาย รวมถึงสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดร้บันอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิควบคุมการดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ใหท้าํหน้าท่ีแทนตน

และมีสิทธิในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสาํคญัของบริษัทฯ เชน่ การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

การเลือกตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน การจา่ยเงินปันผล การออกหุน้เพ่ิมทุนและการลดทุน เป็นตน้ 

2. ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัขอ้มลูของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 

โดยจะระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ อนุมติั หรือ เพ่ือพิจารณา และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการ

ล่วงหน้ากอ่นวนัประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

3. บริษัทฯ ยอ่มงดเวน้การกระทาํอนัเป็นการจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

เวน้แต่เป็นการจาํกดัสิทธิการออกเสียงในกรณีพิเศษท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กาํหนดไว ้

4. บริษัทฯ ยอ่มดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งโปร่งใส โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามปัญหาหรือแสดง

ความเห็น เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและเป็นธรรมแกผู่ถื้อหุน้ 

5. ผูถื้อหุน้ตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนดมีสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายใหบ้ริษัทฯ เพิกถอนมติในการประชุมผูถื้อ

หุน้ครั้งใดท่ีมีการนัดประชุม โดยมิไดป้ฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
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2. การปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

รวมถึงการเคารพสิทธิในความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ส่วนน้อย บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่ง

เป็นธรรม ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นสว่นหน่ึงของจรรยาบรรณธุรกิจดงัน้ี 

- พนักงานพึงปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งสุดความสามารถ และดาํเนินการใดๆ ดว้ยความ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 
- ฝ่ายจดัการพึงรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสถานภาพของบริษัทฯ อยา่งสมํา่เสมอ ครบถว้น ถกูตอ้ง และ

ตรงตามความเป็นจริง 
- ฝ่ายจดัการพึงรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ พรอ้ม

ดว้ยเหตุผลสนับสนุนอยา่งเพียงพอ 
- ฝ่ายจดัการและพนักงานพึงปฏิบติัตามระเบียบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและระเบียบการทาํ

ธุรกรรมเพ่ือการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์ซ่ึงเป็นมาตรการในการคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมสามญัประจาํปีได ้ ในเร่ืองท่ี

จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ทุกราย โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามบทบญัญติัของกฎหมายท่ี เก่ียวขอ้ง 

3. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ โดยใหป้ฏิบติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั 

4. ผูถื้อหุน้ไมน่้อยกวา่ 5 คนสามารถรอ้งขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาใชว้ิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัไดใ้นกรณีท่ีมี

การพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีอิสระในการออกเสียง และส่งเสริมใหเ้กิดความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ี วิธีการออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกาํหนด 

5. บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการได ้หากคณะกรรมการบริษัท 

และฝ่ายจดัการไมส่ามารถบริหารงานใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีอนัส่งผลใหม้ลูคา่ของผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมีนัยสาํคญั 

โดยผูถื้อหุน้ตอ้งส่งหนังสือเสนอช่ือกรรมการเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ

บริษัทฯ พรอ้มแนบหลกัฐาน การถือหุน้ หนังสือใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการ

พิจารณาคุณสมบติั ทั้งน้ีบุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะสรา้งความมัน่คงและมัง่คัง่ในระยะยาวควบคูไ่ปกบัการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่าย ดงัน้ัน บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงได้

เผยแพร่ไวใ้นเว็ปไซดข์องบริษัทฯ อนัครอบคลุมถึงนโยบายต่างๆ ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. นโยบายความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานบริษัทฯ อยา่งเต็มความ 

สามารถ การรายงานขอ้มลูท่ีครบถว้นถกูตอ้งต่อผูถื้อหุน้อยา่งสมํา่เสมอ และการปฏิบติัตามระเบียบการทาํธุรกรรมเพ่ือ

คุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

2. นโยบายในการปฏิบติัต่อลกูคา้ และคุณภาพผลิตภณัฑ ์ ครอบคลุมถึงการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

ทั้งในดา้นสินคา้และบริการ การใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกูคา้ รวมถึงการรกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งเหมาะสม 

3. นโยบายและการปฏิบติัต่อคูค่า้ และเจา้หน้ี ครอบคลุมถึงการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

และเป็นไปตามสญัญาหรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนั 
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4. นโยบายและการปฏิบติัต่อพนักงาน ครอบคลุมถึงการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม การพฒันาบุคลากรอยา่ง

เท่าเทียมและทัว่ถึง และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอยา่งเคร่งครดั 

5. นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการคา้ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม และการ

งดเวน้การทาํลายคูแ่ขง่ขนั 

6. นโยบายการปฏิบติัตนของพนักงาน และการปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีของ

พนักงานดว้ยความเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนภายใตก้ฎระเบียบของบริษัทฯ และการเสริมสรา้งความสามคัคีในหมู่

พนักงาน 

7. นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม ครอบคลุมถึงการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และชุมชนใน

ทอ้งถ่ินท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ่

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัมีนโยบายอ่ืนๆ ซ่ึงกาํหนดข้ึนมาเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และนักลงทุนรายยอ่ย

เป็นสาํคญั เชน่ นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายการรกัษาและการใชท้รพัยสิ์นของบริษัทฯ เป็นตน้ อีกทั้ง 

บริษัทฯ ไดมี้การกาํหนดใหมี้คณะทาํงานกาํกบัดแูลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีรบัขอ้รอ้งเรียน 

สืบสวนหรือสอบสวนเพ่ือหาขอ้เท็จจริงเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนนโยบายดงักล่าว 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

 บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของขอ้มลูและสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ นักลงทุน

รายยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ รวมถึงประโยชน์ต่อการกาํกบัดแูลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหน่วยงานกาํกบั

ดแูลต่างๆ จึงไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรายงานทางการเงินไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจว่าฝ่ายจดัการของบริษัทฯ มีความ

รบัผิดชอบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลา 
2.  กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ ใหท้าํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษัทฯ รวมทั้งใหเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง 
3. เปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด และเผยแพร่ขอ้มลูและสาร 

สนเทศดงักล่าวผ่านทางเว็ปไซดข์องบริษัทฯ ซ่ึงจะไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

4. จดัใหมี้นักลงทุนสมัพนัธซ่ึ์งทาํหน้าท่ีบริหารจดัการขอ้มลูและสารสนเทศของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่ผูท่ี้

ต้องการข้อมูล  ไม่ว่าจะเป็นผู ้ถือหุ ้น  นักวิ เคราะห์หลักทรัพย์ หรือนักลงทุน  ซ่ึงนักลงทุนสามารถติดต่อได้ท่ี 

www.moongpattana.com   

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยท่ีคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่ 5 คน 

และมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และจะมีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ

บริษัท และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอยา่งชดัเจน 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งน้อย 3 ท่าน และอยา่งน้อย 1 ท่านเป็นผูมี้

ความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นการเงินและ/หรือบญัชี ส่วนคณะกรรมการบริหารจะปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะฝ่ายจดัการ

ภายใตอ้าํนาจหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้ง กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตอ้งออกจากตาํแหน่ง 

โดยอาจไดร้ับเลือกเขา้รับตําแหน่งอีกก็ได ้สําหรับกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี 
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กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตําแหน่งตามวาระ มีสิทธ์ิไดร้ับการแต่งตั้งกลับเขา้มาใหม่ได ้โดยท่ีกรรมการแต่ละท่าน

จะตอ้งมีความรู ้และประสบการณท่ี์เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีเลขานุการบริษัท ซ่ึงทําหน้าท่ีใหค้ําแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบัติ

ตามมติคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท

ฯ รวมทั้งกาํกบัดแูลฝ่ายจดัการใหด้าํเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร และ

กาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. คณะกรรมการบริษัท ไดส้่งเสริมใหมี้การจดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และไดติ้ดตามใหมี้การ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบภายใตแ้นวทางท่ี    

ชดัเจนโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ และจะกาํกบัดูแลใหบ้ริษัท มีการปฏิบติัตามขั้นตอนการทาํธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่ง

เหมาะสม 

5. คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดงักล่าว 
6. คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้การกาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียง ใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร โดยใหฝ่้าย

จดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามกรอบหรือนโยบายดงักล่าวและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท ทราบอยา่งสมํา่เสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ โดยสอบทานใหมี้ระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีในการปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว ้

ในกฎบตัรวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ 

นโยบาย  ระเบียบ ขอ้กาํหนดของบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ รวมถึงการกาํหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การอนุมติัแผนการเงิน 

โครงสรา้งการบริหารงาน งบประมาณประจาํปี  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีกาํกบัดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีหน้าท่ี

กาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของคณะทาํงานชุดต่างๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งสามารถบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งให้

ฝ่ายจดัการสามารถดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจดัการใหบ้ริษัทฯ 

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทฯ ตามแนวทางและนโยบายท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ

กาํกบัดูแลการดําเนินงาน การติดตามผลการดําเนินงานและความกา้วหน้าของงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน 

ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริหารทราบอยา่งสมํา่เสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่างสมํา่เสมอ และดําเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ กฎหมายบริษัทมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการในฐานะ

ประธานการประชุม ซ่ึงในท่ีประชุมจะส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจดัสรรเวลาอย่างพอเพียงท่ีฝ่าย

จดัการจะนําเสนอประเด็นและผลการดาํเนินงานต่างๆไดอ้ยา่งเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญัโดยทัว่กนัอยา่ง

รอบคอบ ตลอดจนการจดัส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมอยา่งน้อย 7 วนั ทั้งน้ีเพ่ือท่ีคณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูเพ่ิมเติมไดจ้ากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท หรือกําหนดใหผู้บ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงคณะกรรมการในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม อีกทั้งกาํหนดใหก้รรมการแต่ละคนสามารถนําเสนอเร่ืองเพ่ือเขา้วาระการประชุมได ้โดยมี

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ  

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การบันทึกเน้ือหาการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้ โดยมีกรรมการบริษัท ทาํหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ อยา่งไรก็

ตาม กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารสามารถจดัใหมี้การประชุมระหวา่งกนัไดต้ามความจาํเป็น  
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554 เทียบกบัปี 2555 บริษัทฯไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททั้งหมด 5 ครั้งและ 4 ครั้ง ตามลําดับ ซ่ึงผลการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกรรมการ 

จาํนวนครั้งท่ีเขา้ประชุม/ 
จาํนวนครั้งทั้งหมด 

ปี 2554 

จาํนวนครั้งท่ีเขา้ประชุม/ 
จาํนวนครั้งทั้งหมด 

ปี 2555 

กรรมการ 
1. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล 5/5 4/4 

2. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 5/5 4/4 

3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ 4/4 4/4 

4.นายวิภาค เวทยว์ิทยวฒันา - 3/4 

กรรมการตรวจสอบ 

5. นางละเอียด  

 
วอ่งวงศภ์พ 5/5 4/4 

6. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์  5/5 4/4 
7. นายมานิต เจียรดิฐ 5/5 4/4 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้อยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน 

การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน การ

เรียกประชุมจะทําเป็นหนังสือไปยงักรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ก่อนวันประชุม และในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอยา่งน้อยก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
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จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม และมติท่ีประชุมจะกระทาํโดยไดร้บัเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองคป์ระชุม ทั้งน้ี 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไมต่ํา่กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนครั้งท่ีมีการประชุม

ในปีน้ันๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีอยา่งน้อยปีละครั้ง โดยไม่มีผูบ้ริหารของบริษัทฯ เขา้

ร่วมประชุมดว้ย 

ช่ือกรรมการ 

จาํนวนครั้งท่ีเขา้ประชุม/ 
จาํนวนครั้งทั้งหมด 

ปี 2554 

จาํนวนครั้งท่ีเขา้ประชุม/ 
จาํนวนครั้งทั้งหมด 

ปี 2555 

กรรมการตรวจสอบ 

1. นางละเอียด  

 
วอ่งวงศภ์พ 5/5 5/5 

2. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์  5/5 5/5 

3. นายมานิต เจียรดิฐ 5/5 5/5 

 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานดว้ยตนเองเป็นประจาํปี เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดร้่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดก้ําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามประสบการณ์ ภาระหน้าท่ีและขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน สาํหรบัค่าตอบแทนของประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงไดก้าํหนดตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท กาํหนด ภายใตก้รอบท่ี

ไดร้บัอนุมติัจากผูถื้อหุน้ และใหส้อดคลอ้งกบัผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน  ซ่ึงบริษัทฯ 

ไดพิ้จารณาทบทวนคา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี 

6. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ไดส้่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท และผูต้รวจสอบ

ภายใน เพ่ือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง โดยการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ดงั

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
การดแูลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของการนําขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีสาระสาํคญัและเป็นขอ้มลูท่ียงัไม่

เปิดเผยต่อสาธาณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายการซ้ือขายหลักทรัพยข์อง

บริษัทฯ และการใชข้อ้มลูภายในไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และนักลงทุนรายย่อย 

และเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความโปร่งใสในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ตลอดจนการเก็บรักษาขอ้มูลภายในใหเ้ป็นความลับ

ระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่าน้ัน รวมทั้งกาํหนดบทลงโทษอย่างรา้ยแรงสาํหรับผูท่ี้นําขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ไปใช ้ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
-  พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ หรือให้

ขอ้มลูภายในแกบุ่คคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
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-  พนักงานพึงซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ดว้ยความโปร่งใส และรายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์หบ้ริษัทฯ 

รบัทราบโดยทนัทีท่ีมีการซ้ือขาย 
-  พนักงานพึงละเวน้การซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน สถานะของ

บริษัทฯ หรือขอ้มลูสาํคญัอ่ืนๆ 

-  พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใหข้อ้มลูต่อสาธารณชนโดยไม่มีอาํนาจหน้าท่ี เพ่ือป้องกนัมิใหบุ้คคลภายนอกตดัสินใจ

ซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ดว้ยขอ้มลูท่ีไมถ่กูตอ้ง 

กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนไดล้งนามรบัทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนในบริษัทฯ 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สจ. 12/2552 เร่ืองการจดัทาํ

และเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบบัญชี รวมทั้งบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านมีหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงั

ไมบ่รรลุนิติภาวะต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงัน้ี 
1. การรายงานการถือหลกัทรพัยค์รั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดเสนอขายหลักทรัพยต่์อ

ประชาชน หรือวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

2. การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับ

หลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนันับแต่วนัท่ีเกิดรายการข้ึน พรอ้มทั้งส่งสาํเนารายงานน้ีใหค้ณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐานทุกครั้ง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการทุกท่านเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนเอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง ต่อ

คณะกรรมการ โดยใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูร้วบรวม และเสนอใหท้บทวนขอ้มลูดงักล่าวทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
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แผนสืบทอดตาํแหน่ง 

 บริษัทฯ กําหนดมาตรฐานคุณสมบัติ และทักษะความสามารถา ทั้งในระดับผูบ้ริหาร ไปจนถึงระดับพนักงาน

ทัว่ไป โดยแบ่งเป็น Core Competency และ Leadership Competency นอกจากน้ี บริษัฯ ไดก้าํหนดทกัษะความสามารถใน

งาน ( Functional Competency) สาํหรบัแต่ละตาํแหน่งงาน ในแต่ละปีบริษัทฯ จะทาํการประเมินทกัษะความสามารถของ

พนักงาน  และนําผลการประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงในการวางแผนพฒันาทกัษะความสามารถของพนักงานรายบุคคล 

รวมถึงการกาํหนดแผนการเติบโตในเสน้ทางอาชีพของพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยบริษัทฯ จะติดตามและ

ประเมินผลทกัษะความสามารถเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทกัษะความสามารถของพนักงานไดมี้การพฒันาตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

และสอดคลอ้งกบัแผนการเติบโตของพนักงานเอง นอกจากน้ี บริษัทฯ เปิดโอกาสใหก้บัพนักงานในทุกตาํแหน่งงาน ในการ

เรียนรู ้และปรับเล่ือนตําแหน่งงาน โดยบริษัทฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารและรักษาบุคลากรผู ้ท่ีมี

ความสามารถ และมีการพฒันาบุคลากรกลุ่มดงักล่าว เพ่ือเตรียมพรอ้มสาํหรบัการเป็นผูสื้บทอดในแต่ละตาํแหน่งงานใน

แต่ละระดบัพนักงาน 
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 รายการระหว่างกนั 

 

ขอ้มูลรายการระหว่างกนั 

 รายละเอียดขอ้มลูของรายการระหวา่งบริษัทฯ กบั บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง และ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

กนักบับริษัทฯ ซ่ึงเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนในปี 2554 - 2555 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั “TP” 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัทารกภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ เชน่ จุกนม 

ขวดนม ผลิตภณัฑพ์ลาสติก และน้ํายาทาํความสะอาดจุกนมและขวดนม 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ TP เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่งบริษัทฯ และ พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 47.0 

ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และมีกรรมการบริหารร่วมกนั 

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั “PIT” 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผา้เช็ดทาํความสะอาดผิวและแผ่นอนามยัสาํหรบัซบัน้ํานม  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์PIT เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่งบริษัทฯ และพีเจน้ คอรป์อเรชัน่ โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 2.5 ของ

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั “YMP” 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพ่ือจาํหน่ายทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ YMP เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่งบริษัทฯ กบั บริษัท โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุ่น) และบริษัท 

โนมรูะ จิมูโช อ๊ิงค ์(ประเทศญ่ีปุ่น) โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 6.0 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และมีกรรมการบริหาร

ร่วมกนั 

 

รายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทฯ และลกัษณะความสมัพนัธ ์

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

นายสุเมธ     เลอสุมิตรกุล ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ  

ในสดัส่วนรอ้ยละ 62.18 

นางสุรียพ์ร     อนุวตัรอุดม ดาํรงตาํแหน่งรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโส และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  

ในสดัส่วนรอ้ยละ 1.33 

นายสถาพร    ถ่ินวฒันกลู 

 

คูส่มรสของนางวลีพรซ่ึงเป็นพ่ีสาวของนางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม ซ่ึงปัจจุบนันางสุรียพ์รดาํรง

ตาํแหน่งรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโส และผูถื้อหุน้บริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 1.33 

 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

 บริษัทฯ มีการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งสมเหตุผลในช่วงท่ีผ่านมา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทาน

และพิจารณาการทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทร่วม และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดท้ําการสอบทานจากการสอบถามผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ประกอบกบัการพิจารณาจากเอกสาร
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ต่างๆ ท่ีทางบริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมให ้และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ําการ

พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงบการเงิน ปี 2554-2555 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 ตามท่ีบริษัทฯ ไดนํ้าเสนอและมีมติเห็นชอบตามท่ีบริษัทฯ ไดนํ้าเสนอ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

การอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหว่างกันไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงไดร้ับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 27 

กุมภาพนัธ์ 2556 ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศหรือหลักเกณฑข์อง

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน 

โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิด

ข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน 

บริษัทฯ จะนําบุคคลท่ีมีความรูค้วามชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น เป็นตน้ ซ่ึงมีความเป็นอิสระ

จากบริษัทฯ และบุคคลท่ีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว เพ่ือนําไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อ

หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามแต่กรณี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ

อนุมติัรายการท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท จะเขา้มาดูแลบริษัทฯใหป้ฏิบัติ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การทํารายการเก่ียวโยงและ การไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปของทรพัยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมของ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด และจะทําการ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้ับการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชีของ 

บริษัทฯ และเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 

 

  



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 51 จาก 70  

 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

งบการเงิน 
 
สรุปรายงานผูส้อบบญัชี 

 

  รายงานของผูส้อบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2553- 2555  ตรวจสอบโดย นายณรงค์   พนัตาวงษ์  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และนายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958  

จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเง่ือนไข ว่างบ

การเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรอง

ทัว่ไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 52 จาก 70  

 

 ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

                 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34.0   6.1     43.6   7.4     23.7   3.5     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นๆ 160.0 28.9   192.8 32.5   214.6 32.0   

กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 58.9   10.6   75.6   12.8   59.6   8.9     

กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกัน 100.8 18.2   117.0 19.7   152.6 22.8   

หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (0.9)    (0.2)    (1.8)    (0.3)    (2.0)    (0.3)    

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 158.8 28.6   190.8 32.2   210.2 31.3   

ลูกหน้ีอื่น 1.2     0.2     2.0     0.3     4.3     0.6     

สินคา้คงเหลือ 46.3   8.3     33.7   5.7     72.1   10.8   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.3     0.4     3.2     0.5     8.5     1.3     

รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 242.6 43.8   273.2 46.1   318.8 47.5   

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 3.1     0.6     3.1     0.5     3.1     0.5     

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 165.7 29.9   177.1 29.9   209.4 31.2   

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 24.9   4.5     24.9   4.2     24.9   3.7     

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 85.7   15.5   82.9   14.0   77.5   11.6   

19.5   3.5     19.5   3.3     22.9   3.4     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.1     0.4     1.6     0.3     4.0     0.6     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สิทธิการเช่าอาคาร 10.2   1.8     9.5     1.6     8.7     1.3     

อื่นๆ 0.6     0.1     0.9     0.2     1.2     0.2     

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 311.8 56.2   319.5 53.9   351.8 52.5   

รวมสนิทรพัย์ 554.4 100.0 592.7 100.0 670.6 100.0 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

รายการ 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(หน่วย: ลา้นบาท)



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 53 จาก 70  

 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
งบดุล (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

                 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

หนี้ สนิและสว่นของผูถื้อหุน้

หนี้ สนิหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 34.4   6.2     -       -       21.5   3.2     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 183.6 225.8 257.8 38.4   

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 7.0     1.3     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี -       -       1.1     0.2     1.3     0.2     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2.0     0.4     2.7     0.5     -       -       

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4.8     0.9     5.3     0.9     4.3     0.6     

รวมหนี้ สนิหมุนเวียน 231.9 41.8   235.0 39.7   284.9 42.5   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ -       -       -       -       -       -       

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี -       -       1.1     0.2     1.4     0.2     

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11.9   2.0     13.2   2.0     

รวมหนี้ สนิไม่หมุนเวียน -       -       12.9   2.2     14.6   2.2     

รวมหนี้ สนิ 231.9 41.8   248.0 41.8   299.4 44.6   

สว่นของผูถื้อหุน้

ทุนจดทะเบียน 120.0 21.6   120.0 20.2   120.0 17.9   

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแลว้ 120.0 21.6   120.0 20.2   120.0 17.9   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 34.8   6.3     34.8   5.9     34.8   5.2     

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 12.0   2.2     12.0   2.0     12.0   1.8     

ยังไม่จัดสรร 155.7 28.1   178.0 30.0   204.4 30.5   

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 322.5 58.2   344.8 58.2   371.2 55.4   

รวมหนี้ สนิและสว่นชองผูถื้อหุน้ 554.4 100.0 592.7 100.0 670.6 100.0 

รายการ 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(หน่วย: ลา้นบาท)



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 54 จาก 70  

 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 
 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

รายได ้

รายไดจ้ากการขาย 410.2    95.4     503.7   94.9     617.9   95.5     

รายไดอ้ื่น

รายไดค่้าเช่า 2.5        0.6       2.9       0.5       3.0       0.5       

รายไดค่้านายหน้า 11.5      2.7       13.5     2.5       13.8     2.1       

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 4.4        1.0       4.1       0.8       4.1       0.6       

อื่นๆ 1.4        0.3       6.5       1.2       8.3       1.3       

รวมรายได ้ 430.0   100.0  530.7  100.0  647.2  100.0  

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 201.6    46.9     269.7   50.8     339.1   52.4     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 91.6      21.3     113.1   21.3     154.6   23.9     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 106.2    24.7     117.2   22.1     145.3   22.4     

รวมค่าใชจ้่าย 399.4   92.9    499.9  94.2    638.9  98.7    

กาํไรก่อนสว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม 30.6     7.1      30.8    5.8      8.3      1.3      

ค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 25.3      5.9       30.4     5.7       44.1     6.8       

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 55.9      13.0     61.3     11.5     52.3     8.1       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1.9        0.4       1.5       0.3       0.8       0.1       

กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 54.0      12.6     59.8     11.3     51.5     8.0       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5.8        1.3       5.9       1.1       1.1       0.2       

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบัปี 48.2     11.2    53.9    10.2    50.4    7.8      

กาํไรสุทธิต่อหุน้ข้ันพื้ นฐาน (บาทต่อหุน้) 1 0.40      0.45     0.42     

จาํนวนหุน้สามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ํ้าหนัก (ลา้นหุน้) 120.0    120.0   120.0   

กาํไรสุทธิต่อหุน้Fully Diluted (บาทต่อหุน้) 2 0.40      0.45     0.42     

1
คาํนวณจากมูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดว้ยจํานวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

2
คาํนวณจากมูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดว้ยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว

ภายหลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (120 ล้านหุ้น)

ปี 2554 ปี 2555

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)

รายการ ปี 2553

 
     

 
 
 

 

(หน่วย: ลา้นบาท)



รายงานประจาํปี 2555 

 

  

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หนา้ 55 จาก 70  

 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรสุทธิก่อนภาษี 54.0             59.8             51.5             

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 11.7             13.0             11.9             

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 0.9               0.8               0.2               

ค่าเผื่อลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1.8               1.4               0.0               

ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียน 0.1               0.1               (0.6)              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที่ดินรอการพัฒนา -                 -                 (3.4)              

กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (0.9)              (0.8)              (2.4)              

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                 0.5               1.3               

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรูแ้ลว้ -                 (0.9)              -                 

เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น (4.4)              (4.1)              (4.1)              

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (25.4)            (30.4)            (44.1)            

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ ย 1.9               1.5               0.8               

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 39.8             40.8             11.2             

และหน้ีสินดําเนินงาน

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (35.7)            (33.7)            (22.0)            

สินคา้คงเหลือ (1.0)              11.2             (38.5)            

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.1               (0.8)              (3.6)              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.1)              (0.3)              (0.3)              

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 23.3             42.2             32.5             

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 11.0             0.6               (1.1)              

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 37.3             60.1             (21.7)            

จ่ายดอกเบี้ ย (2.0)              (1.5)              (0.8)              

จ่ายภาษีเงินได้ (4.3)              (5.2)              (5.3)              

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 31.0             53.4             (27.8)            

รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)
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บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สาํหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14.1             14.1             11.8             

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 4.4               4.1               4.1               

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสินทรัพย์ถาวร (6.4)              (2.7)              (4.8)              

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.9               1.1               4.1               

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มข้ึน (0.5)              (0.3)              (2.8)              

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 12.5             16.4             12.4             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 22.6             (34.5)            21.5             

จ่ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2.0)              (4.4)              (2.0)              

ชําระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (20.3)            (7.0)              -                 

เงินปันผลจ่าย (19.2)            (14.4)            (24.0)            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน (18.8)            (60.2)            (4.4)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 24.7             9.6               (19.9)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้ปี 9.3               34.0             43.6             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 34.0             43.6             23.7             

รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท)
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 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั  

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.0          1.2          1.1          

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.8          1.0          0.8          

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.2          0.2          N.A.

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 2.9          2.9          3.1          

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 124.6      125.9      117.9      

อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 4.3          6.7          6.4          

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี่ย วัน 83.3        53.4        56.1        

อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี  เท่า 1.5          1.6          3.6          

ระยะเวลาการชําระหน้ี วัน 244.9      224.2      98.9        

Cash Cycle  วัน (37.0)       (45.0)       75.2        

อัตราสว่นแสดงความสามารถในการทาํกาํไร

อัตรากําไรข้ันตน้ % 50.9        46.5        45.1        

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 2.6          0.8          (3.4)         

อัตรากําไรอื่น % 4.6          5.1          4.5          

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร % 287.3      1,401.0    N.A.

อัตรากําไรสุทธิ % 11.2        10.2        7.8          

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 15.7        16.2        14.1        

อัตราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 9.2          9.4          8.0          

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 68.4        79.3        77.8        

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.8          0.9          1.0          

อัตราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  เท่า 0.7          0.7          0.8          

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ ย  เท่า 20.4        40.5        (32.0)       

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน  เท่า 1.2          0.8          (3.0)         

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 39.8        26.7        47.6        

ขอ้มูลต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)

มูลค่าหุน้ตามบัญชีต่อหุน้ บาท 2.69        2.87        3.09        

กําไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.40        0.45        0.42        

เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.16        0.12        0.20        

รายการ หน่วย

งบตรวจสอบ
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10.2       คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

10.2.1    ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายและเป็นตัวแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคสาํหรบัแม่และเด็กเป็น

หลักภายใตต้ราสินคา้ “พีเจน้” โดยสินคา้พีเจน้ท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจาํหน่ายส่วนหน่ึงจะถูกผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจน้ 

จาํกดั (“TP”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่งบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (“พีเจน้ คอรป์”) ประเทศญ่ีปุ่น กบับริษัท ฯ 

เชน่ จุกนม ขวดนม และถว้ยหดัด่ืม เป็นตน้ นอกจากน้ี สินคา้บางประเภทซ่ึงบริษัทฯ เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายจะถูกผลิตโดย

บริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“PIT”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีเจน้ คอร์ป โดยสินคา้ท่ีผลิต 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์ช็ดทาํความสะอาดผิว และแผ่นซบัน้ํานม สาํหรบัสินคา้ประเภทอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผลิตภณัฑท์าํความสะอาด

เด็ก และอุปกรณ์การใหน้มมารดา เป็นตน้ จะเป็นสินคา้ท่ีบริษัทฯ นําเขา้มาจาก พีเจน้ คอรป์ ซ่ึงเป็นบริษัทผูผ้ลิตสินคา้

เด็กพีเจน้ในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัดาํเนินธุรกิจในการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สินคา้เด็กพีเจน้ 

ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑพ์ลาสติก กระบอกฉีดน้ําฟ๊อกก้ี มีดอุตสาหกรรม มีดในครวัเรือน และของใชป้ระจาํวนั เช่น สาํลี แปรงสี

ฟัน และฟองน้ํา เป็นตน้  ภายใตต้ราสินคา้ วี-แคร ์(V-Care) และตราสินคา้อ่ืนๆ นอกจากการร่วมลงทุนใน TP และ PIT 

แลว้ บริษัทฯ ยงัร่วมลงทุนในบริษัทโยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั (“YMP”) ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเป็นตัวแทน

จาํหน่ายสินคา้ของ YMP และยงัเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบภายในประเทศใหก้บั YMP อีกดว้ย 

ในภาพรวมของผลการดําเนินงาน บริษัทฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนในปี 2555 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2553 และ ปี 

2554 โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีรายไดร้วม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย รายไดอ่ื้นๆ และส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากบั 455.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 561.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 23.2 ในปี 2554 และ 

สาํหรบัปี 2555 บริษัทฯ มีรายไดร้วมทั้งหมด 691.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 คิดเป็นรอ้ยละ 23.2 และเม่ือ

พิจารณาแผนภูมิท่ี 1 ซ่ึงแสดงโครงสรา้งรายไดต้ามประเภทผลิตภณัฑใ์นปี 2555 พบว่า รายไดส้่วนใหญ่ของบริษัทฯ มา

จากการจาํหน่ายผลิตภณัฑพี์เจน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.3 ของรายไดร้วม รองลงมาเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ในครวัเรือน

และของใชป้ระจาํวนั คิดเป็นรอ้ยละ 13.0 และรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์คิดเป็นรอ้ยละ 

9.0 สําหรับสัดส่วนรายไดส้่วนท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงิน  

ปันผลจากเงินลงทุน รายไดค้า่นายหน้าในการจดัหาวตัถุดิบและบริการในการผลิตคิดเป็นรอ้ยละ 10.6 ของรายไดร้วม 

  

แผนภูมิท่ี 1. โครงสรา้งรายไดปี้ 2555 

 
เม่ือพิจารณาการเติบโตของรายไดต้ามประเภทกลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ  พบว่าในปี 2555  บริษัทฯ มีอตัรา

การเติบโตของรายไดจ้ากการขายกลุ่มสินคา้สําหรับแม่และเด็กตราพีเจน้คิดเป็นรอ้ยละ 19.3 จากปี 2554 ในขณะท่ี

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ในครวัเรือนและของใชป้ระจาํวนั และกลุ่มผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์ เพ่ิมข้ึนคิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 18.1 และ 67.1 ตามลาํดบั  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ ไดมี้จดัรายการส่งเสริมการขายเพ่ิมมากข้ึน   

การเพ่ิมชอ่งทางการจดัจาํหน่ายสินคา้จากท่ีมีอยูเ่ดิม   และการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ตวัใหมเ่พ่ิมข้ึน 

สาํหรบัตน้ทุนการขายสินคา้ของบริษัทในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา พบวา่ บริษัทฯ มีทิศทางของอตัราส่วนตน้ทุนขายเม่ือ

เทียบกบัรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากรอ้ยละ 49.1 ในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 53.5 ในปี 2554 แต่สาํหรับ ปี 2555 
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บริษัทฯ ไดมี้การขายสินคา้กลุ่มท่ีมีตน้ทุนการขายสูงในสดัส่วนท่ีเพ่ิมมากข้ึน   ทาํใหต้น้ทุนขายโดยรวมในปี 2555 เพ่ิม

สงูข้ึนเป็นรอ้ยละ 54.9 

กาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ มีการปรบัตวัลดลงในปี 2553 และปี 2554 จากรอ้ยละ 50.9 ลดลงเหลือรอ้ยละ 46.5 

ส่วนปี 2555 กาํไรขั้นตน้ลดลงเหลือรอ้ยละ 45.1 อนัเป็นผลจากตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวรรคก่อน  ใน

แผนภมิูท่ี 2 ซ่ึงแสดงสดัส่วนกาํไรขั้นตน้ตามประเภทผลิตภณัฑใ์นปี 2555 พบว่า กาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ มาจากการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรบัแม่และเด็กตราพีเจน้คิดเป็นรอ้ยละ 84.8 ของกาํไรขั้นตน้ทั้งหมด รองลงมาเป็นกาํไรขั้นตน้จาก

การขายกลุ่มผลิตภณัฑใ์นครวัเรือนและของใชป้ระจาํวนัอยูท่ี่รอ้ยละ 14.4 ในขณะท่ี กาํไรขั้นตน้จากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

พลาสติกและบรรจุภณัฑ ์คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ของกาํไรขั้นตน้ทั้งหมด และเม่ือพิจารณากาํไรขั้นตน้ตามประเภทของกลุ่ม

ผลิตภณัฑ ์พบวา่ ในปี 2553-2555 บริษัทฯ มีกาํไรขั้นตน้จากการจาํหน่ายสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรบัแม่และเด็กตรา

พีเจน้เท่ากบั 184.3, 203.5 และ 236.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกาํไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑด์งักล่าวในอตัรารอ้ยละ 

53.5, 52.2, และ 50.8 ตามลาํดบั  สาํหรบักาํไรขั้นตน้จากการจาํหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑใ์นครวัเรือนและของใชป้ระจาํวนั

ในปี 2553 อยูท่ี่ 22.8 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนเป็น  28.7 และ 40.2 ลา้นบาท ในปี 2554 และปี 2555 ตามลาํดบั และมี

อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีรอ้ยละ 48.6, 37.7 และ 44.7 ตามลาํดบั  อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นผล

จากการเพ่ิมสินคา้ตัวใหม่ท่ีบริษัทฯจดัจาํหน่าย สําหรับกาํไรขั้นตน้จากการจาํหน่ายผลิตภัณฑพ์ลาสติกและบรรจุภัณฑ์

ในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมาเฉล่ียอยูท่ี่ปีละ 1- 2 ลา้นบาท และมีอตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 5.5    

 

แผนภูมิท่ี 2. สดัส่วนกาํไรขั้นตน้ตามประเภทผลิตภณัฑปี์ 2555  

 
ในดา้นคา่ใชจ้า่ยการดาํเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายและใหค้วามสาํคญัในการควบคุมสดัส่วนของค่าใชจ้า่ยในการ

ขายและการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย โดยสดัส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายได้

จากการขายของบริษัทในปี 2553-2555  คิดเป็นรอ้ยละ 46.3 ,49.1 และ 51.6 ตามลาํดบั  สดัส่วนค่าใชจ้่ายดงักล่าว

ปรบัลดลงรอ้ยละ 2.5 ในปี 2554 จากความพยายามในการเพ่ิมยอดขายและควบคุมตดัลดค่าใชจ้่ายท่ีไม่จาํเป็น ส่งผลให้

บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิปรบัตวัเพ่ิมข้ึน ในปี 2553 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิ 48.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 53.9 ลา้นบาทหรือรอ้ย

ละ11.8 ในปี 2554  และลดลงเหลือ 50.4 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 6.5 ในปี 2555  อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร, กําไรจาก

อัตราแลกเปล่ียน และรายไดอ่ื้นฯ จะพบว่าบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ี 21.5, 16.9 ลา้นบาท  ในปี 2553 และ 

2554 และขาดทุน 1.9 ลา้นบาท ในปี 2555 
เม่ือพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2553-2555 เท่ากับ  

554.4,  592.7 และ 670.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรพัย ์ณ ส้ินปี 2553-2555  มาจากการเพ่ิม

ของลกูหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ  และเงินลงทุนในบริษัทร่วม  โดยลกูหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน มาจากยอดขาย

ท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑเ์ดิมและผลิตภณัฑใ์หม่ๆ สาํหรบัเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึนจากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน สําหรบัดา้นแหล่งท่ีมาของเงินทุนของบริษัทฯ  มาจากผลกาํไรของบริษัทฯ และจากเงินกูจ้ากสถาบันการเงิน  

ดา้นหน้ีสินของบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2553-2555 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเป็นจาํนวนเท่ากบั 231.9, 248.0 และ 299.4 ลา้น
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บาท ตามลาํดบั โดยหน้ีสินหลกัของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

โดยบริษัทฯ มีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ ส้ินปี 2553 มีจาํนวนเท่ากบั  183.6 ลา้นบาท ปรบัเพ่ิมข้ึนเป็น 225.8 

และ 257.8 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 และ ณ ส้ินปี 2555 ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

เท่ากบั 0.6, 0.7 และ 0.7 เท่า ส่วนเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ ส้ินปี 2553 มีจาํนวนเท่ากบั 34.4 ลา้นบาท  

และบริษัทฯ จ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นทั้งหมดคืนใหส้ถาบันการเงิน ในปี 2554 และในปี 2555 มีการกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินส่งผลใหเ้งินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมข้ึนเป็น 21.5 ลา้นบาท สาํหรบัส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาก 322.5 ณ 

ส้ินปี 2553 เป็น 344.8 และ 371.2 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 และส้ินปี 2555 ตามลาํดบั 
  

10.2.2    ผลการดาํเนินงาน 
  

 รายได ้
บริษัทฯ มีรายไดร้วม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย รายไดอ่ื้นๆ และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เป็นจาํนวน 455.3, 561. และ 691.2 ลา้นบาท ในปี 2553-2555 คิดเป็นอตัราการเติบโต ในปี 2554 และ 2555 อยู่

ท่ีรอ้ยละ 23.2 และ 23.2 ตามลาํดบั รายไดจ้ากการขายสินคา้ในปี 2553 มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 410.2 ลา้นบาท  เพ่ิมเป็น 

503.7 และ 617.9 ลา้นบาท ในปี 2554 และ 2555 คิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีรอ้ยละ 22.7 และ 22.7 ตามลําดับ 

รายไดจ้ากการขายดังกล่าวเม่ือเทียบเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมในปี 2553 อยู่ท่ีรอ้ยละ  90.1  ลดลงเหลือรอ้ยละ 89.8 

ในปี 2554 และ 89.4 ในปี 2555 นอกจากรายไดห้ลกัจากการขายแลว้ บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการดําเนินงานอ่ืนๆ  ซ่ึง

ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า รายไดค้่านายหน้า รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นถาวร รวมทั้งส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมและเงินปันผลจากเงินลงทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  45.1, 57.4 และ 73.3 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 9.9, 10.2 และ 10.6 ของรายไดร้วมทั้งหมดของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2553-2555 ตามลาํดบั  

จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณารายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จะพบว่ารายไดส้่วนใหญ่เป็น รายไดจ้าก

การขายสินคา้กลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับแม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ และรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทใน

ครวัเรือนและของใชป้ระจาํวนั เช่น ผลิตภณัฑฟ๊์อกก้ี ผลิตภณัฑมี์ดเกอรล์าจ รวมถึงผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้อ่ืนๆ เช่น 

สาํลี แปรงสีฟัน ฟองน้ํา เป็นตน้ รายไดจ้ากการขายกลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรบัแม่และเด็กตราพีเจน้มียอดจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองจาก 344.3 ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 390.2 ลา้นบาทในปี 2554 และ 465.5 ลา้นบาท ในปี 2555 คิดเป็น

การเติบโตในอตัรารอ้ยละ 13.3 และ 19.3 ในปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั   สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์มียอดจาํหน่ายสงูสุด

ในอนัดบัตน้ ๆ ภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ประกอบดว้ย จุกนมและขวดนม โดยในปี 2555  รายไดจ้ากการจาํหน่ายจุกนมและ

ขวดนมอยู่ท่ี 177.2 และ 100.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ในอตัรารอ้ยละ 11.8 และ 43.0 ตามลําดับ สําหรับ

ผลิตภณัฑส์าํหรบัเช็ดทาํความสะอาดผิวและแผ่นซบัน้ํานม มียอดจาํหน่าย ในปี 2555 จาํนวน 81.8 และ 27.2 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 10.2 และ -1.5  ตามลาํดบั 
 
สาํหรบัรายไดจ้ากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือนและของใชใ้นชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ มีด กระบอกฉีดน้ํา 

สาํลี แปรงสีฟัน ตามตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นการเติบโตของรายไดด้ังกล่าวจาก 46.9 ลา้นบาท ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น 76.1 

ลา้นบาทในปี 2554  และเพ่ิมสงูถึง 89.9 ลา้นบาท ในปี 2555  คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 62.3 และ 18.0 ในปี 2554 

และ ปี 2555 ตามลาํดบั    
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงโครงสรา้งรายได ้

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

1. สนิคา้สาํหรบัแม่และเด็กพีเจน้ 344.3 75.6 390.2 69.5 465.5 67.3

- จุกนม 145.5 32.0 158.5 28.2 177.2 25.6

- ขวดนม 55.8 12.3 70.0 12.5 100.1 14.5

- ผา้เช็ดทําความสะอาดผิว 61.2 13.4 74.2 13.2 81.8 11.8

- แผ่นซับน้ํานม 28.9 6.3 27.6 4.9 27.2 3.9

- อื่นๆ 52.9 11.6 60.0 10.7 79.2 11.5

2. สินคา้ในครัวเรือนและของใชป้ระจําวัน 46.9 10.3 76.1 13.6 89.9 13.0

- ฟ็อกกี้ 13.5 3.0 15.4 2.7 17.1 2.5

- มีดเกอร์ลาจ 6.2 1.4 4.6 0.8 2.4 0.3

- ของใชป้ระจําวัน 18.0 4.0 29.6 5.3 43.7 6.3

- อื่นๆ 9.2 2.0 26.6 4.7 26.7 3.9

3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 19.0 4.2 37.4 6.7 62.5 9.0

รวมรายไดจ้ากการขาย 410.2 90.1 503.7 89.8 617.9 89.4

4. รายไดอ้ื่น 45.1 9.9 57.4 10.2 73.3 10.6

รายไดค่้าเช่า 2.5 0.5 2.9 0.5 3.0 0.4

เงินปันผลรับ 4.4 1.0 4.1 0.7 4.1 0.6

    ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 25.4 5.6 30.4 5.4 44.1 6.4

รายไดค่้านายหน้า 11.5 2.5 13.5 2.4 13.8 2.0

อื่นๆ 1.3 0.3 6.5 1.2 8.3 1.2

รายไดร้วม 455.3 100.0 561.1 100.0 691.2 100.0

ปี 2555ปี 2554ปี 2553

 
 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภัณฑพ์ลาสติกและบรรจุภัณฑโ์ดยมียอดขายจาํนวน  19.0, 

37.4 และ 62.5 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2553-2555 ตามลาํดบั  

สาํหรบัรายไดอ่ื้นๆ ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 บริษัทฯ มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 45.1, 57.4 และ 73.3 ลา้นบาท 

ในปี 2553 – 2555 ตามลาํดบั รายไดอ่ื้นดงักล่าว ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงิน

ปันผลจากเงินลงทุน รายไดจ้ากคา่นายหน้า รายไดจ้ากคา่เช่า และอ่ืนๆ โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากส่วน

แบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินปันผลจากเงินลงทุนเป็นจํานวนรวม 29.8, 34.5 และ 48.2 ลา้นบาท 

ตามลําดับ  สําหรับรายไดค้่านายหน้า บริษัทฯ มีรายไดจ้าํนวน 11.5, 13.5 และ13.8 ลา้นบาท ในปี 2553-2555  

ตามลาํดบั  
ตน้ทุนการขาย  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีมีรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนการขาย

สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑต่์างๆ เพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณยอดขาย โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายเท่ากบั 201.6 ลา้น

บาท และเพ่ิมข้ึนเป็น 269.7 และ 339.1 ลา้นบาท ในปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั ตน้ทุนขายดงักล่าวเม่ือเทียบเป็น

สดัส่วนของรายไดจ้ากการขาย ในปี 2553 อยู่ท่ีรอ้ยละ 49.1  เพ่ิมข้ึนเป็น 53.5 ในปี 2554 และปรบัสูงข้ึนเป็นรอ้ยละ 

54.9 ในปี 2555 โดยมีสาเหตุจากสดัส่วนการขายสินคา้ท่ีมีตน้ทุนการขายสงูเพ่ิมข้ึน 

(หน่วย: ลา้นบาท)
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เม่ือพิจารณาตน้ทุนขายของสินคา้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์ตามตารางท่ี 2 แสดงตน้ทุนการขายและกาํไรขั้นตน้ 

พบว่า สัดส่วนตน้ทุนการขายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายของผลิตภัณฑส์ําหรับแม่และเด็กพีเจน้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนในปี 

2554 และ 2555   โดยในปี 2553 สดัส่วนของตน้ทุนขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขายคิดเป็นรอ้ยละ 46.5  เพ่ิมข้ึนเป็น

รอ้ยละ 47.8 และ 49.2 ในปี 2554 และ 2555 ตามลําดับ   สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑใ์นครัวเรือนและของใชป้ระจาํวนั

สดัส่วนตน้ทุนการขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขายคิดเป็นรอ้ยละ 51.4 ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็นรอ้ยละ 62.3 และ 55.3 

ในปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั  ตน้ทุนการขายท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นผลจากการจดัจาํหน่ายสินคา้

ตวัใหมซ่ึ่งใหก้าํไรเบ้ืองตน้ตํา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ตอ้งมีค่าใชจ้า่ยดา้นการตลาดและส่งเสริมการขายสาํหรบัสินคา้ดงักล่าว 

สาํหรบัผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑบ์ริษัทฯมีสดัส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายท่ีค่อนขา้งสูง คิดเป็นรอ้ยละ 

92.1, 95.1 และ 96.4 ในปี 2553-2555  อยา่งไรก็ตาม สดัส่วนการขายผลิตภณัฑด์งักล่าวยงัคอ่นขา้งน้อยเม่ือเทียบกบั

รายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษัทฯ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงตน้ทุนการขายและกาํไรขั้นตน้ 
 

 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย 344.3 100.0 390.2 100.0 465.5 100.0

ตน้ทุนการขาย 160.0 46.5 186.7 47.8 229.1 49.2

กําไรข้ันตน้ 184.3 53.5 203.5 52.2 236.4 50.8

รายไดจ้ากการขาย 46.9 100.0 76.1 100.0 89.9 100.0

ตน้ทุนการขาย 24.1 51.4 47.4 62.3 49.7 55.3

กําไรข้ันตน้ 22.8 48.6 28.7 37.7 40.2 44.7

รายไดจ้ากการขาย 19.0 100.0 37.4 100.0 62.5 100.0

ตน้ทุนการขาย 17.5 92.1 35.6 95.1 60.3 96.4

กําไรข้ันตน้ 1.5 7.9 1.8 4.9 2.3 3.6

รวมรายไดจ้ากการขาย 410.2 100.0 503.7 100.0 617.9 100.0

รวมตน้ทุนการขาย 201.6 49.1 269.7 53.5 339.1 54.9

รวมกาํไรข้ันตน้ 208.6 50.9 234.1 46.5 278.8 45.1

ปี 2555ปี 2554

2. สินคา้ในครัวเรือน

และของใชป้ระจําวัน

3. ผลิตภัณฑ์พลาสติก

และบรรจุภัณฑ์

กลุม่ผลติภัณฑ์
ปี 2553

1. สินคา้สําหรับแม่และ

เด็กอ่อน "พีเจน้"

 

 
กาํไรขั้นตน้ 
จากผลการดาํเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  บริษัทฯ มีกาํไรขั้นตน้เพ่ิมสงูข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 208.6 ลา้นบาท 

ในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็น 234.1 และ278.8 ลา้นบาท ในปี 2554 และ ปี 2555 ตามลาํดับ คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ี

ลดลงจากรอ้ยละ 50.9 ในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 46.5 ในปี 2554 สาํหรบั ปี 2555 กาํไรขั้นตน้มีอตัราลดลงเหลือรอ้ยละ 

45.1 โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมสดัส่วนการขายของผลิตภณัฑท่ี์มีตน้ทุนการขายสูงและการจดัจาํหน่ายสินคา้ตัวใหม่ท่ี ให้

กาํไรเบ้ืองตน้ตํา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ไมต่อ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดและส่งเสริมการขาย ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  

ในปี 2555 กาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภณัฑส์าํหรบัแม่และเด็กตราพีเจน้เป็นจาํนวน 

236.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 84.8 ของกาํไรขั้นตน้ทั้งหมด รองลงมาเป็นกาํไรขั้นตน้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑใ์น

ครวัเรือนและของใชป้ระจาํวนั จาํนวน 40.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.4 ของกาํไรขั้นตน้ทั้งหมด ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้จาก

การจาํหน่ายผลิตภัณฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์จาํนวน 2.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ของกาํไรขั้นตน้ทั้งหมด เม่ือ

พิจารณารายละเอียดของอตัรากาํไรขั้นตน้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ในปี 2555 อตัรากาํไรขั้นตน้จาก

(หน่วย: ลา้นบาท)
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การขายกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับแม่และเด็กพีเจน้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและของใชป้ระจําวัน และกลุ่มผลิตภัณฑ์

พลาสติกและบรรจุภณัฑ ์อยูท่ี่รอ้ยละ 50.8, 44.7, และ 3.6 ตามลาํดบั  

 ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของรายไดจ้ากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ของบริษัทฯ โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเป็นจาํนวน 197.8 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึน

เป็น และ 230.3 และ 299.8 ลา้นบาท ในปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายและ

บริหารต่อรายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ จากรอ้ยละ 46.3 ในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 49.1 และ 51.6  ในปี 2554 และ 

2555 ตามลาํดบั  ค่าใชจ้่ายในดา้นขายท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก บริษัทฯ เน้นการทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายกบัลกูคา้เพ่ิมข้ึน  

เช่น การจดัทําโปรโมชัน่ และการใหส้่วนลดพิเศษแก่ลูกคา้เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขาย เป็นตน้ สําหรับค่าใชจ้่ายการ

บริหารท่ีเพ่ิมสงูข้ึนส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนักงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปี 2554 และ 2555 ซ่ึงบริษัทฯมีการ

ปรบัโครงสรา้งองคก์รและปรบัปรุงระบบการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงทาํใหค้่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนักงานเพ่ิมสูงข้ึน

ในปีดังกล่าว   จากตารางท่ี 3   แสดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร แสดงใหเ้ห็นอตัราการเติบโตของ

ค่าใชจ้่ายจากการขายอยู่ท่ีรอ้ยละ 23.5 และ 36.7 ในปี 2554 และ ปี 2555  ตามลําดับและอัตราการเพ่ิมข้ึนของ

คา่ใชจ้า่ยในการบริหารอยูท่ี่รอ้ยละ 10.4 และ 24.0 ในปี 2554 และ ปี 2555 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงรายละเอียดค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 
 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

ค่าใชจ่้ายในการขาย 91.6 46.3 113.1 49.1 154.6 51.6

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 106.2 53.7 117.2 50.9 145.3 48.4

- ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกับพนักงาน 74.6 37.7 85.8 37.3 102.1 34.1

- ค่าเสื่อมราคา 11.7 5.9 13.0 5.6 9.3 3.1

- อื่นๆ 19.9 10.1 18.4 8.0 33.8 11.3

รวมค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 197.8 100.0 230.2 100.0 299.8 100.0

255525542553

 
 
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  
จากการท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ใน YMP ในสดัส่วนรอ้ยละ 6.0 และ ถือหุน้ใน PIT ในสดัส่วนรอ้ยละ 2.5 บริษัทฯ มี

รายไดเ้งินปันผลจากการลงทุนในบริษัททั้ง 2 แหง่อยา่งสมํา่เสมอ โดยไดร้บัเงินปันผลระหวา่งปี 2553-2555 เป็นจาํนวน

เงิน 4.4, 4.1 และ 4.1 ลา้นบาท คิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 17.7, 16.5, และ 16.5 ตามลาํดบั 
   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯ ไดด้ําเนินการร่วมทุนกบัพีเจน้ คอรป์ ในการจดัตั้ง TP เพ่ือใชเ้ป็นฐานในการผลิตสินคา้สาํหรบัแม่และ

เด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ เช่น จุกนม ขวดนม และถว้ยหดัด่ืมนม เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในบริษัทร่วมดังกล่าวคิด 

เป็นรอ้ยละ 47.0 ซ่ึงจากผลการดําเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย

เท่ากบั 25.3 ลา้นบาทในปี 2553 และ 30.1 ลา้นบาท ในปี 2554 ในปี 2555 ทาํใหส้่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนเพ่ืมข้ึน

เป็น 44.1 ลา้นบาท 
 
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท)
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กาํไรก่อนหกัค่าใชจ้า่ยทางการเงินและภาษี 

ในปี 2553-2555  บริษัทฯ มีกาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเท่ากบั 55.9, 61.3 และ 52.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราส่วนของกาํไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงิน และภาษีเทียบกบัรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่รอ้ยละ  13.6, 

12.2 และ 8.5 ตามลาํดบั    
 
กาํไรสุทธิ  
กาํไรสุทธิในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  เพ่ิมจาก 48.2 ลา้นบาท ในปี 2553 เป็น 53.9 ลา้นบาท ในปี 2554 และ 

50.4 ลา้นบาท ปี 2555  อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการขายสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ กําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน และรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงหากปรบัปรุงรายการดงักล่าวออกมาจากกาํไรสุทธิ เพ่ือการวิเคราะหก์าํไรของบริษัทฯ ให้

ชัดเจนข้ึน จะเห็นไดว้่า บริษัทฯ มีกําไรหลังปรับปรุงเท่ากับ  46.8,  47.4 และ 42.2 ลา้นบาท ในปี 2553-2555 

ตามลําดับ คิดเป็นอตัราการเติบโตของกําไรสุทธิหลังปรับปรุงอยู่ท่ีรอ้ยละ 1.3 และ -11.0 ในปี 2554 และ 2555 

ตามลาํดบั  
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงรายการปรบัปรุงกาํไรสุทธิ 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

กําไรสุทธิ 48.2 53.9 50.4

หัก กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร/อัตราแลกเปลี่ยน และรายไดอ้ื่นๆ 1.4 6.5 8.3

กําไรหลังปรับปรุง 46.8 47.4 42.2

หัก ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 25.3 30.4 44.1

21.5 16.9 (1.9)

รายการ

กาํไรเฉพาะการดาํเนินงานของบรษัิทฯ
 

 
นอกจากน้ี หากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่รวมผลการดําเนินงานของบริษัทร่วม จะ

พบวา่ บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานอยูท่ี่ 21.5 ลา้นบาท ในปี 2553 และปรบัลดลงเหลือ 16.9 ลา้นบาท ในปี 

2554 และลดลงเหลือ -1.9 ลา้นบาท ในปี 2555  กาํไรท่ีลดลงดังกล่าวเป็นผลจากค่าใชจ้่ายในการขาย และบริหารท่ี

สงูข้ึน 
กาํไรต่อหุน้สาํหรับปี 2553 – 2555 คาํนวณไดใ้นอตัราหุน้ละ 0.40, 0.45 และ 0.42 บาทตามลําดับ การ

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มีรายละเอียดดงัน้ี ในปี 2553 บริษัทฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผล 2  ครั้ง  ครั้งแรกเป็นจาํนวน 

10.8 ลา้นบาท (0.09 บาทต่อหุน้) ในไตรมาส 2 จากผลกาํไรของปี 2552 และครั้งท่ี 2 ในไตรมาส  3 เป็นเงินปันผล

ระหวา่งกาลสาํหรบัปี 2553 เป็นจาํนวน 8.4 ลา้นบาท (0.07 บาทต่อหุน้)  ในปี 2554 บริษัทฯจา่ยเงินปันผล 1 ครั้ง ใน

ไตรมาสท่ี 2 เป็นจาํนวน 14.4 ลา้นบาท (0.12 บาท ต่อหุน้) จากผลกาํไรปี 2553 และในปี 2555 บริษัทฯจา่ยเงินปัน

ผล 1 ครั้ง ในไตรมาสท่ี 2 เป็นจาํนวน 19.2 ลา้นบาท (0.16 บาท ต่อหุน้) จากผลกาํไรปี 2554 

10.2.3    ฐานะการเงินของบริษัท  
สินทรพัย ์ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากบั  670.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 คิดเป็นรอ้ยละ 

13.1  โดยสินทรัพยห์ลักๆ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23.7 ลา้นบาท (รอ้ยละ 3.5) , ลูกหน้ี

การคา้ และลูกหน้ีอ่ืน 214.6 ลา้นบาท (รอ้ยละ 32.0), สินคา้คงเหลือ 72.1 ลา้นบาท (รอ้ยละ 10.8), เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 234.3 ลา้นบาท (รอ้ยละ 34.9), ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือ

การลงทุน 100.4 ลา้นบาท (รอ้ยละ 15.0)  และสินทรพัยอ่ื์น ๆ 25.5 ลา้นบาท (รอ้ยละ 3.8)  สาเหตุการเพ่ิมข้ึนของ

(หน่วย: ลา้นบาท)
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สินทรัพยม์าจาก ลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงหลือท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเพ่ิมข้ึนจากกําไรท่ี

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  
 

ลกูหน้ีการคา้  
 ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา้สุทธิเท่ากบั 210.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 รอ้ยละ 

10.2 ลกูหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นลกูหน้ีการคา้ของกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 72.6 ของลกูหน้ีการคา้

สุทธิ และส่วนใหญ่จะเป็นลกูหน้ีประเภทโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) กล่าวคือ เป็นรา้นคา้ประเภทไฮเปอรม์ารเ์ก็ต เช่น 

โลตสั บ๊ิกซี และหา้งสรรพสินคา้ เช่น หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั เป็นตน้ โดยมีอายุระยะเวลาการใหเ้ครดิตประมาณ 45 - 

75 วนั ข้ึนอยู่กบัเครดิตของลูกคา้แต่ละราย นอกจากน้ียงัรวมถึงลูกหน้ีประเภทรา้นคา้ส่งรา้นคา้ปลีกทัว่ไป และรา้นใน

ต่างจงัหวดั ซ่ึงบริษัทฯ ใหเ้ครดิตประมาณ 30 – 60 วนั เม่ือพิจารณาอายุของลกูหน้ีการคา้ของบริษัทฯ พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นลกูหน้ีท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระเงิน คิดเป็นรอ้ยละ 76.4 ของลกูหน้ีการคา้สุทธิ สาํหรบันโยบายการตั้งสาํรองเผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญของบริษัทฯ โดยทัว่ไปจะพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะหข์อ้มูลของลูกหน้ีเช่นขอ้มูล

การซ้ือ และประวัติการชําระเงินของลูกหน้ี  เพ่ือใหท้ราบถึงสถานะของกิจการ และสถานะทางการเงินของลูกหน้ี   

นอกจากน้ีบริษัทฯยงัมีการพิจารณาปรับลดหรือเพ่ิมวงเงินสินเช่ือของลูกคา้ เป็นราย ๆ ประจําทุกปี  และยังกําหนด

มาตรการสําหรับลูกหน้ีท่ีจ่ายชําระเกินกําหนด   เพ่ือป้องกันมิใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ   และหาก

ปรากฎว่าลกูหน้ีรายใดมีอายุการชาํระหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 120 วนัข้ึนไป บริษัทฯ จะตั้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญ

ทั้งจาํนวน ซ่ึง ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ ไดต้ั้งสาํรองเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูเป็นจาํนวน 2.0 ลา้นบาท  
  

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงอายุลกูหน้ีการคา้       
                                  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกัน

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 72.3 83.7 101.1

คา้งชําระไม่เกิน 3 เดือน 28.5 31.4 48.4

คา้งชําระ 3 - 6 เดือน 0.1 0.6 1.3

คา้งชําระ 6 - 12 เดือน 0.0 0.3 0.6

คา้งชําระเกิน 12 เดือนข้ึนไป 0.0 1.0 1.2

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 58.3 75.1 59.5

คา้งชําระไม่เกิน 3 เดือน 0.6 0.5 0.1

รวมลูกหน้ีการคา้ 159.8 192.6 212.2

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 0.9 1.8 2.0

ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 158.8 190.8 210.2

อายุลกูหน้ีการคา้

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)
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สินคา้คงเหลือ  
บริษัทฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิเท่ากบั 72.1 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นสดัส่วนของสินคา้คงเหลือ

เทียบกบัสินทรพัยร์วมอยู่ท่ีรอ้ยละ 10.8 และเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 รอ้ยละ 113.9  ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษัทฯ มียอดขาย

เพ่ิมสูงข้ึน และเม่ือพิจารณารายละเอียดของสินคา้คงเหลือ ดงัตารางดา้นล่าง พบว่า สินคา้คงเหลือของบริษัทฯ สามารถ

แบ่งไดเ้ป็น สินคา้สําเร็จรูป สินคา้ระหว่างบรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และสินคา้ระหว่างทาง โดยสินคา้คงเหลือของ

บริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้สาํเร็จรปูคิดเป็นรอ้ยละ 61.6 ของสินคา้คงเหลือสุทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2555  

 
 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงยอดสินคา้คงเหลือ 
              (หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555

สินคา้สําเร็จรูป 34.8 25.1 44.4

สินคา้ระหว่างบรรจุ 11.7 11.0 20.2

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 1.7 2.0 4.4

สินคา้ระหว่างทาง 2.4 1.2 8.7

รวมยอดสนิคา้คงเหลอื 50.6 39.3 77.8

หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4.3 5.7 5.7

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 46.3 33.7 72.1

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)

สินคา้คงเหลือ

  

 

 สําหรับนโยบายการบันทึกบัญชีสินคา้คงเหลือประเภทสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างบรรจุของบริษัทฯ จะ

แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตํา่กว่า  โดยตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูป

ประกอบดว้ยราคาซ้ือสินคา้  ฟิล์มห่อ กล่องบรรจุภัณฑ ์และค่าภาษีนําเขา้ ค่าประกนัภัยสินคา้ทางทะเล  สาํหรบัสินคา้

นําเขา้จากต่างประเทศ  ส่วนมลูคา่สุทธิท่ีคาดวา่จะไดร้บัจะคาํนวณจากตน้ทุนของสินคา้ หกัดว้ยค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่า
สินคา้คงเหลือ ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการบริหารจดัการควบคุมสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพมาโดยตลอดดว้ยวิธีการจดัเก็บ

ตามระบบ FIFO (First in First out) จดัวาง lay out, จดัทาํใบควบคุมสินคา้เขา้/ออก  และมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้

โดยแผนกควบคุมคุณภาพเป็นระยะตามกาํหนดเวลา พรอ้มทั้งจดัทาํรายงานแจง้รายการสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวออกชา้ให้

ฝ่ายการตลาดทราบเป็นประจาํทุก 3 เดือน  นอกจากน้ีฝ่ายจดัซ้ือและบริหารสินคา้คงคลงัยงัมีการวางแผนการสัง่ซ้ือและ

การจดัจาํหน่ายร่วมกบัฝ่ายการตลาด สําหรบัการตั้งสาํรองสินคา้ชาํรุด และดอ้ยค่า จะพิจารณาประเภทของสินคา้ และ 

อายุของสินคา้คงเหลือท่ีเกินกว่า 9 เดือนข้ึนไป  โดยใน ณ ส้ินปี 2553-2555 บริษัทฯ ไดต้ั้งค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่า

สินคา้คงเหลือ ดงัน้ี 
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 ตารางท่ี 7 ตารางแสดงอายุสินคา้คงเหลือ 

                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555

1 – 90 วนั 34.6 24.9 52.6

91 – 180 วนั 3.4 4.2 6.1

181 – 270 วนั 0.8 1.3 1.0

271 – 365 วนั 7.2 0.7 4.4

1 ปีขึ้ นไป 2.0 7.0 5.0

สนิคา้ระหวา่งทาง 2.4 1.2 8.7

มูลคา่สินคา้คงเหลือรวม 50.6 39.3 77.8

หัก ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลือ 4.3 5.7 5.7

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 46.3 33.7 72.1

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)

อายุสินคา้คงเหลือ

 

  

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงนโยบายการตั้งค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

อายุสินคา้คงเหลือ ประเภทสินคา้ อตัรารอ้ยละคา่เผ่ือมลูคา่ลดลง 

9 เดือน - 1ปี 
สินคา้พีเจน้ และอ่ืนๆ  50 

สินคา้มีด  30 

  1 ปีข้ึนไป 
สินคา้พีเจน้ และอ่ืนๆ 100 

สินคา้มีด  50 

  
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 บริษัทฯ ถือหุน้ใน TP รอ้ยละ 47 ซ่ึงคิดเป็นมลูค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวนเท่ากบั 

209.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.2 ของสินทรพัยร์วม และ เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 เท่ากบั 32.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนรอ้ย

ละ 18.2  โดยเกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สียจากบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึนจากผลการดาํเนินงานของ

ปี 2555 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 บริษัทมีการลงทุนใน YMP และ PIT ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนของผูถื้อหุน้ในบริษัทดังกล่าว อยู่ท่ีรอ้ยละ 6.0 และ 2.5 

ตามลาํดบั โดยเงินลงทุนดงักล่าว บริษัทจะบนัทึกตามวิธีราคาทุน ซ่ึงเงินลงทุนระยะยาวมีจาํนวนคงท่ีเท่ากบั 24.9 ลา้นบาท 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุ์ทธิ และอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร

และส่วนปรบัปรุงอาคาร และยานพาหนะ ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรพัยถ์าวรเป็นจาํนวน 100.4 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 15.0 ของสินทรพัยร์วม   

 สาํหรบัท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงมีมลูค่า 22.9 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2555 ไดแ้สดง

รายการในงบดุลเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 โดยมูลค่าท่ีดินดังกล่าวไดถู้ก 
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หกัดว้ยคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ท่ีดินจาํนวน 8.45 ลา้นบาท เม่ือพฤศจิกายน 2550 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดบ้นัทึกส่วนท่ีลดลงจากการ

ตีราคาของท่ีดินท่ีไม่ใชใ้นการดําเนินงานตามราคาประเมินไวใ้นบัญชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินไวใ้นงบกําไร 

ขาดทุนสําหรับปี 2550 แลว้ และในปี 2555 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการ

ดําเนินงาน โดยผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 3.4 ลา้นบาท บริษัทฯ จึงไดบ้ันทึกโอนกลับ

รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีเคยรบัรูใ้นงวดกอ่นเป็นจาํนวน 3.4 ลา้นบาทในงบกาํไรหรือขาดทุนสาํหรบัปี 2555 แลว้ 
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน    
  

บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเท่ากบัรอ้ยละ 9.2 และ 68.4 
ตามลาํดบั ในปี 2553 ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยแ์ละสินทรพัยถ์าวรรอ้ยละ 9.4 และ 

79.3 ตามลําดับ  และในปี 2555 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร

ลดลงเป็นรอ้ยละ 8.0 และ 77.8 ตามลาํดบั   

 
สภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุนบริษัท 
กระแสเงินสด 

   

9. ตารางแสดงกระแสเงินสด 

 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 31.0 53.4 (27.8)

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 12.5 16.4 12.4

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (18.8) (60.2) (4.4)

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 24.7 9.6 (19.9)  
 
เม่ือพิจารณากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมจากการดาํเนินงานในช่วงปี 2553-2555 พบว่า บริษัทฯ มีกระแส

เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเท่ากบั 31.0,  53.4 และ -27.8 ลา้นบาท ตามลาํดับ  ปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสด

จากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 22.4 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรบัปรุงกาํไรจากการดาํเนินงานหลงัปรบักระทบรายการท่ีเป็น

เงินสดรบัจ่ายจาํนวน 40.8 ลา้นบาทดว้ย ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 33.7 ลา้นบาท สินทรพัยอ่ื์น  ท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.1 ลา้นบาท หกักลบกับสินคา้คงเหลือลดลง 11.2 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 42.2 ลา้นบาท 

หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 0.6 ลา้นบาท รวมทั้งการจ่ายดอกเบ้ียและภาษีเงินไดจ้ํานวน 1.5 ลา้นบาท และ 5.2 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ส่วนในปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานลดลง 81.2 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรบัปรุงกาํไร

จากการดาํเนินงานหลงัปรบักระทบรายการท่ีเป็นเงินสดรบัจา่ยจาํนวน 11.2 ลา้นบาท ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

22.0 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 38.5 ลา้นบาท สินทรพัยอ่ื์นๆ เพ่ิมข้ึน 3.9 ลา้นบาท หกักลบกบัเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 32.5 ลา้นบาท หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1.1 ลา้นบาท รวมทั้งการจา่ยดอกเบ้ียและภาษีเงินไดจ้าํนวน 0.8 และ 

5.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบักระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุนในปี 2553-2555 มีจาํนวนเท่ากบั  12.5, 16.4 และ 12.4 

ลา้นบาท ตามลําดับ โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดร้ับเงินปันผลอย่างสมํา่เสมอจากบริษัทร่วมและบริษัทอ่ืนเป็น

จาํนวน 18.5, 18.2 และ 15.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั หกัดว้ยรายการซ้ือและขายสินทรพัยถ์าวรเป็นจาํนวนเงินสุทธิ 5.5, 

1.6 และ 0.7 ลา้นบาท ในปี 2553-2555 และสินทรพัยท่ี์ไมมี่ตวัตนเพ่ิมข้ึน 0.5, 0.3 และ 2.8 ลา้นบาทตามลาํดบั 

(หน่วย: ลา้นบาท)



รายงานประจาํปี 2555 
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สาํหรบักระแสเงินสดท่ีใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2553-2555 มีจาํนวนเท่ากบั -18.8, -60.2 และ -4.4 

ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ ไดมี้การจา่ยเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 19.2, 14.4 และ 24.0 ลา้น

บาท ตามลาํดับ  ในปี 2553 มีเงินกูร้ะยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 22.6 ลา้นบาท และจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นจาก

ธนาคารคืนทั้งหมดในปี 2554 และมีการกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารในปี 2555 เป็นเงิน 21.5 ลา้นบาท  
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

ในช่วงปี 2553-2555 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.0, 1.2 และ 1.1 เท่า ตามลาํดบั และบริษัทฯ 

มีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2553-2555 เท่ากบั 0.8, 1.0 และ 0.8 เท่า ตามลาํดบั  โดยในปี 2555  บริษัทฯ 

มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  ส่งผลใหห้น้ีสิน

หมุนเวียนของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน  ในขณะท่ีเงินฝากกบัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ ลดลง 
    

หน้ีสิน 
ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 299.4 ลา้นบาท หน้ีสินรวมส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเจา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จาํนวน 257.8 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัหน้ีสินรวมอยูท่ี่รอ้ยละ 86.1 โดยแบ่งเป็นเจา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันจํานวน 83.4 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน 

จาํนวน 174.3 ลา้นบาท  
นอกจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ส่วนของหน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย เงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ซ่ึงมีการตั้งสาํรองเป็นปีแรกตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น

ปีน้ี เป็นจาํนวน 13.2 ลา้นบาท  นอกจากน้ีบริษัทฯยงัมีหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินจาํนวน 2.7 ลา้นบาท  และ

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4.3 ลา้นบาท  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 21.5 ลา้นบาท 

ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฎใน ตาราง 10 ขา้งล่างน้ี 
 

  10. ตารางแสดงภาระหน้ีสิน 
                         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ ย

  - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 34.4  - 21.5

  - เงินกูย้ืมระยะยาว (ครบกําหนดชําระภายใน1 ปี) 7.0  -  -

  - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -  -  -

รวมหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ ย 41.4  - 21.5

หน้ีสินรวม 231.9 248.0 299.4

หน้ีสนิ

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี)

 
 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากบั 322.5, 344.8 และ 371.2 ลา้น

บาท ตามลําดับ  เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2553 เท่ากบั 22.3 แบะ 26.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตอยู่ท่ีรอ้ยละ 6.9  

และ 7.7 ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2554 เกิดจากกาํไรสุทธิประจาํปีจาํนวน 53.9 ลา้นบาท หกัเงินปันผลจา่ยจาํนวน 

14.4 ลา้นบาท และเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีตั้งสาํรองยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี19 

รวม 17.2 ลา้นบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จาํนวน 12.2 ลา้นบาท และของบริษัทร่วม จาํนวน 5.0 ลา้นบาท ส่วนปี 2555 
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ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเป็น 371.2 ลา้นบาท เกิดจากกาํไรสุทธิประจาํปีจาํวน 50.4 ลา้นบาท หกัเงินปันผลจ่าย 24.0 

ลา้นบาท 

 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน    
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุน้ ณ ส้ินปี 2553, 2554 และ2555 มีค่าเท่ากับ 0.7, 0.7 และ 0.8 

ตามลาํดบั ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นโครงสรา้งการเงินของบริษัทฯ ท่ีแข็งแกร่งมาก   
 

10.3       ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนใหก้บัผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํนักงานเอินสท์ แอนด์ ยงั จาํกดั สาํหรบัการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ คิดเป็นมลูคา่รวมกนัทั้งส้ิน 1,070,000 บาท 
 ในปี 2554 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนใหก้บัผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํนักงานเอินสท์ แอนด์ ยงั จาํกดั สาํหรบัการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ คิดเป็นมลูคา่รวมกนัทั้งส้ิน 700,000 บาท 
ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนใหก้บัผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํนักงานเอินสท์ แอนด์ ยงั จาํกดั สาํหรบัการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ คิดเป็นมลูคา่รวมกนัทั้งส้ิน 700,000 บาท 
 

10.4       ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลตอ่การดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
  
 การพ่ึงพิงพีเจน้ คอรป์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและเจา้ของตราสินคา้พีเจน้ 
 การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อยูท่ี่การเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑพี์เจน้เป็นหลกั เช่น จุกนม ขวดนม และผา้

เช็ดทาํความสะอาด เป็นตน้ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากสดัส่วนรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑพี์เจน้เทียบกบัรายไดจ้ากการขาย

ทั้งหมดอยูท่ี่รอ้ยละ 83.9, 77.5  และ 75.3 ในปี 2553-2554 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณากาํไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑพี์

เจน้เทียบกบักาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ พบวา่ ในปี 2553-2554 บริษัทฯ มีสดัส่วนดงักล่าวอยูท่ี่รอ้ยละ 88.4 ,86.9    และ 

84.8 ตามลาํดบั  อาจกล่าวไดว้า่   การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการพ่ึงพิงตราผลิตภณัฑพี์เจน้ คอ่นขา้งสงู อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทฯ มีความสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นกบัพีเจน้ คอรป์มาโดยตลอด และไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑพี์

เจน้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทฯ ไดร้่วมกนัลงทุนกอ่ตั้ง TP และ PIT เพ่ือผลิตสินคา้ภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ 

และจาํหน่ายใหแ้กบ่ริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียวเพ่ือใหบ้ริษัทฯ ทาํการจดัจาํหน่ายในประเทศไทยต่อไป 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีการรบัรูร้ายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สียใน TP ตามสดัส่วนการ

ถือหุน้รอ้ยละ 47 แต่เน่ืองจาก บริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อย จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไมมี่อาํนาจเด็ดขาดในการควบคุมการ

จา่ยเงินปันผล กระแสเงินสดจากเงินปันผลจึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของฝ่ายผูถื้อหุน้รายใหญ่ (พีเจน้ คอรป์) อยา่งไรก็ตาม 

ท่ีผ่านมา TP จา่ยเงินปันผลใหบ้ริษัทฯ ในอตัราท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด 


