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สารจากประธานกรรมการ 

เรื่องที่นายินดีของบริษทั มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2552 ก็คือ

การไดรับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขาไปซ้ือขายหุนในตลาด MAI ซ่ึงทําใหบรษิัทมี

โอกาสจะระดมทุนมาเพ่ือพัฒนาบริษัทใหมคีวามเจริญกาวหนาย่ิงๆ ขึ้นไป 

อุตสาหกรรมดานสินคาและบริการสาํหรับแมและทารก ในปจจุบันมีการแขงขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะดานการ

พัฒนาสินคาเพ่ือตอบสนอง Life Style ที่เปล่ียนแปลงไป สําหรบัวิธีการเล้ียงดูทารก คุณแมยุคปจจุบันตองกาความ

สะดวกสบายในการเล้ียงลูกมากกวาในอดีต แมวาอัตราการเกิดของทารกในระยะ 5 ปที่ผานมาจะไมเติบโตมากนัก 

แตอุตสาหกรรมดานสินคาสําหรับแมและทารกกลับมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพราะความตองการที่จะ

เลือกสรรสิ่งดีที่สุดสําหรับลูกที่รักมเีพ่ิมอยูตลอดเวลา เพ่ือหวังใหลูกที่รักของตนไดมีการพัฒนาท่ีดีสมวัย 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและทารกแบรนดพีเจน 

ซ่ึงเปนที่รูจักกันทั่วประเทศไทยมานานรวม 30 ป จึงมีความมุงมั่นที่จะนําเสนอสินคาเพ่ือแมและเด็ก รวมท้ัง

ครอบครัว ดวยสินคาที่มีความเปนเลิศในดานคุณภาพและในราคาท่ีมีเหตุผลอยางสม่าํเสมอ 

ขาพเจาขอแสดงความยินดีตอพนักงานบริษัททุกทาน ที่ไดมีวิริยะอุตสาหะ อดทน ประกอบกิจการในความ

รับผิดชอบดวยดีตลอดมา จนบริษัทไดรับการพิจารณาใหเขาอยูในตลาด MAI จึงขอใหทุกทานยึดหลักการบริหาร
จัดการแบบมีคุณธรรม และจริยธรรม ตอลูกคา ตามวิสัยทัศนที่บริษัทไดถือปฏิบัติไวใหตลอดไปดวย 
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สารจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทฯ ที่บริหารงานภายใตปรัชญาธุรกิจที่มุงเนน

สรางความแตกตาง และนําเสนอสินคาที่มนีวัตกรรมและคุณภาพสูง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยาง

สูงสุด โดยเนนความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ เพ่ือให

สอดคลองกับสภาพการณดานเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ณ วันน้ี กระผม

รูสึกภมูิใจเปนอยางย่ิงที่บรษิทัฯ ไดกาวสําคัญอีกกาวหน่ึง คือบริษัทฯ ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคมในปที่ผานมา 

และในวันน้ีผมขอประกาศวา เรามีความพรอมอยางเต็มที่ที่จะพัฒนาธุรกิจใหม รวมถึงการมองหาพันธมิตรธุรกิจ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสรางความเจริญเติบโตใหกับองคกรอยางมั่นคงและย่ังยืน  รวมถึงสราง

ผลตอบแทนที่ดีใหกับผูลงทุน ภายใตกรอบวิสัยทัศนที่ผมและพนักงานทุกทานรวมกันต้ังปณิธานไว 

ในนามของบริษัทฯ กระผมขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่เปนสวนสําคัญในการผลักดันธุรกิจใหมีความกาวหนา

จวบจนถึงปจจุบัน และขอใหเพ่ือนพนักงานทุกทานปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถภายใตคุณธรรม 

จริยธรรม และกรอบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล เพ่ือใหองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

อยางย่ังยืนสืบไป 
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กรรมการ และผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ คุณละเอียด วองวงศภพ คุณเทวัญ อุทัยวัฒน 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดร. นิตินัย ตันพานิช คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล คุณสุรียพร อนุวัตรอุดม 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ 

กรรมการอิสระ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร รองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คุณนิรามัย ลักษณานันท คุณบุษบา วราภิรักษ คุณศิริพัชรา พิทักษรักษา 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ผูชวยรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ฝายการตลาดและขาย 
บริหารทรัพยากรขอมูล 

ฝายบัญชี และการเงิน ฝายโลจิสติกส 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

 
งบการเงินเปรยีบเทียบ สิ้นสดุ ณ 31 ธันวาคม (งบการเงินรวม) 

(หนวย : บาท) 2550 2551 2552 

รวมสินทรัพย 395,137,057 443,265,777 489,064,138 
รวมหน้ีสิน 211,258,031 247,044,698 195,584,096 
สวนของผูถือหุน 183,879,026 196,221,079 293,480,042 
ยอดขาย 300,436,307 361,549,021 369,011,313 
รวมรายได 323,123,976 376,317,093 384,313,034 
กําไรขั้นตน 141,079,147 177,251,082 183,281,664 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 28,446,160 53,942,053 43,263,283 

 
อัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม (งบการเงินรวม) 

 หนวย 2550 2551 2552 
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม % 8.8 14.3 12.0 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน % 16.8 28.4 17.7 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม % 7.3 12.9 9.3 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน บาท 0.2 0.4 0.4 
มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 1.5 1.6 2.4 
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ขอมูลท่ัวไป 

 

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ” หรือ “MOONG”) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาสาํหรับแมและเด็ก 

และเครื่องใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน  
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : อาคารมุงพัฒนา 947/171 หมูที่ 12  ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา 

เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

ที่ต้ังคลังสินคา : เลขที่ 1165 , 1167, 1169, 1171, 1173, 1175 และ 1177 ถ.ริมทาง

รถไฟสายปากนํ้า แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  และเลขที่ 
2947/12 ถนนรามคําแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพฯ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274 
โฮมเพจ : www.moongpattana.com  

โทรศัพท : +66 2361-9009  

โทรสาร : +66 2361-9025-6 

ที่ต้ังโรงงานของบริษัทรวม : บริษัท ไทยพีเจน จํากัด  

  944 หมูที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอ บาง

เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

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

นายทะเบียนหุนบริษัท 

  

ช่ือบริษัท บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4 – 7 ถนนรัชดาภิเษก  

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 

ผูสอบบัญชีบรษิัท 

 

ช่ือบริษัท บริษัท สาํนักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงาน ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 

ช่ือหลักทรัพย      บริษัท ไทยพีเจน จํากัด  

ที่ต้ังสํานักงาน 944 หมูที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง  
 จังหวัดสมุทรปราการ 

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

 

ช่ือหลักทรัพย      บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงาน 700/103 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

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

 มูลคาหุนละ 10 บาท 

 

ช่ือหลักทรัพย      บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด 

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

 อําเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

จํานวนหุน 180,000 หุน คิดเปนรอยละ 6 ของทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุน มลูคาหุนละ 100 บาท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการท่ีสําคัญ 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท มุงพัฒนา มารเก็ตต้ิง จํากัด) 

กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพ่ือ

ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องครัวที่มีคุณภาพ ตอมาในป 2531 บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการ

ผลิต การใช และการจําหนายผลิตภัณฑ รวมถึงการใหใชเครื่องหมายการคา “พีเจน” (Pigeon) แตเพียงผูเดียวใน

ประเทศไทย ซ่ึงพีเจนเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับแมและเด็กที่มี ช่ือเสียงจากประเทศญ่ีปุน และดวยความรูและ

ประสบการณของผูบริหารทําใหบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง โดยบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและ

พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี 
ป 2524 กอต้ังขึ้นโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใตช่ือ “บริษัท มุงพัฒนามารเก็ตต้ิง จํากัด” ดวยทุนจด

ทะเบียน 10 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 
ป 2531 บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการผลิต การใช และการจําหนายผลิตภัณฑ รวมถึงการใหใชเครื่องหมาย

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

จุดประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจุกนมซิลิโคน ขวดนม และช้ินสวนพลาสติก

เพ่ือจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ลานบาท คิดเปน

จํานวน 200,000 หุน โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 84,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 42 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแลว 

ป 2535 บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท มีจํานวน 

500,000 หุน เพ่ือวัตถุประสงคในการขยายกิจการ 
ป 2537 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคากับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุน) (“โยชิโน 

ญ่ีปุน”) และ บริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค (ประเทศญ่ีปุน) เพ่ือจัดต้ังบริษัท โยชิโน มุงพัฒนา 

(ประเทศไทย) จํากัด (“YMP”) เพ่ือกอต้ังโรงงานเพ่ือผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก อาทิ

เชน หัวปมสเปรยสําหรับผลิตภัณฑที่เปนของเหลว ขวดบรรจุภัณฑ และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุน

จดทะเบียนแรกเริ่ม 125 ลานบาท คิดเปนจํานวน 1,250,000 หุน โดยบริษัทฯ เขาถือหุนจํานวน 

437,500 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 35 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
ป 2539 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคากับพีเจน คอรป เพ่ือจัดต้ังบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนซับนํ้านมและผาเช็ด

ทําความสะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 120 ลานบาท คิดเปนจํานวน 12,000,000 หุน โดย

บริษัทฯ ถือหุนจํานวน 1,200,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
ป 2541 TP เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 20 ลานบาท เปน 122 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 1,220,000 

หุนเพ่ือขยายโรงงานเพ่ิมกําลังการผลิต บริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน TP เปนรอยละ 47 ของ

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว หรือเทียบเทากับหุนจํานวน 573,400 หุน 
ป 2543 PIT เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาท เปน 144 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุน 14,400,000 

หุน มีวัตถุประสงคในการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุนบางสวนคืนพีเจน คอรป จํานวน 
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840,000 หุน และไมลงทุนซ้ือหุนเพ่ิมทุน จึงทําใหสัดสวนการถือหุนใน PIT ลดลงเหลือรอยละ 2.5 

ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
ป 2544 YMP ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 125 ลานบาท เปน 300 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุน 3,000,000 

หุน มีวัตถุประสงคในการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุนบางสวนคืนโยชิโน ญ่ีปุน จํานวน 

287,500 หุน และลงทุนซ้ือหุนเพ่ิมทุนแตไมครบตามสัดสวนการถือหุน จึงทําใหสัดสวนการถือหุน
ใน YMP ลดเหลือรอยละ 6 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

ป 2549 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติ

อนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 115 ลานบาท 

ป 2550 บริษัทฯ ไดซ้ือตราสินคาสไมลวี สมารทวี และบีแคร เปนสินคาประเภทของใชประจําวันจากบริษัท 

ไมซีส จํากัด (“ไมซีส”) ซ่ึงเคยจําหนายสินคาใหบริษัทฯ ในตางจังหวัด และไมซีสไมมีความ

เกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ป 2551 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยูไนเต็ดรีจิสตรา ออฟ 

ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเดือนมกราคม 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 มีมติให

เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระจํานวน 40 ลานบาท จาก 50 ลานบาทเปน 90 ลานบาท และได

อนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 60 ลานบาท  

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติให

แปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนช่ือบริษัทใหมเปน “บริษัท มุงพัฒนา อินเตอร

แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)” และแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 1 บาท 

รวมถึงมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 90 ลานบาท เปน 120 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุน

จํานวน 30 ลานหุน เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก นอกจากน้ีไดมีการอนุมัติจายเงินปน

ผลเปนจํานวน 21.6 ลานบาท 

ป 2552 บริษัทฯ รวมลงนามในสัญญาจัดจําหนายสินคา กับบริษัท พีไอพี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เพ่ือเปน

ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑถุงลอกเทา ภายใตเครื่องหมายการคา “Revival Care” 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภค แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก  

1) กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon) จากประเทศญ่ีปุนโดยจะเนนที่เด็ก

ทารกที่มีอายุระหวาง 0-3 ป รวมถึงผลิตภัณฑสําหรับคุณแม ซ่ึงถือวาครอบคลุมความตองการดานการใชงานใน

ทุกดาน อาทิเชน จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑปอนอาหารทารก อุปกรณการใหนมมารดา และผาเช็ดทําความสะอาด

ผิว เปนตน แหลงที่มาของผลิตภัณฑพีเจนมาจาก 3 แหลง ไดแก จากโรงงาน TP โรงงาน PIT และ การนําเขาจาก
ตางประเทศ  

2) กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน ไดแก กระบอกฉีดนํ้าภายใตตราสินคาฟอกกี้ 

(Foggy) มีดแสตนเลสภายใตตราสินคาเกอรลาจ (Gerlach) และสินคาของใชประจําวันภายใตตราสินคาอ่ืน ๆ 

ไดแก ตราสินคาวีแคร (V-Care) เปนสินคาจําพวกสําลี แปรงสีฟน และฟองนํ้า ตราสินคา สไมลวี (Smile-V) เปน

สินคาจําพวกกระบอกฉีดนํ้า ซ่ึงบริษัทฯ เปนเจาของตราสินคา นอกจากน้ีบริษัทเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑถุงลอก

เทาภายใตตราสินคา Revival Care อีกดวย 
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3) กลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ไดแก หัวฉีดนํ้า หัวปม ขวดบรรจุของเหลว เปนตน บริษัทฯ 

เปนตัวแทนจําหนายใหกับ YMP โดยผลิตภัณฑกลุมน้ีจะจําหนายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก 

 บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในดานการตลาด โดยจะบริหารแบรนดหรือตราสินคาใหสินคาที่บริษัทฯ เปนผู

จัดจําหนายใหเปนที่รูจักและรักษาใหกลุมลูกคาเปาหมายยังคงความนิยมในแบรนดอยางตอเน่ืองผานกิจกรรมทาง

การตลาดที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีความชํานาญในดานการจัดจําหนายโดยมีเครือขาย

ชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยโดยผานชองทางการจัดจําหนายทั้งรานคาสมัยใหมหรือ

โมเดิรนเทรด (Modern Trade) รานคาแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) และผานรถขายเงินสด (Cash Van) และ

ชองทางการจัดจําหนายอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เปนตน ซ่ึงมีรานคาที่รับสินคาของบริษัทฯ ไป

จําหนายกวา 8,000 แหง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ในป 2552 บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯ

และปริมณฑล รอยละ 76 และจําหนายในตางจังหวัดรอยละ 24 จากความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการ

บริหารตราสินคาและการมีชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทําใหบริษัทฯ มีศักยภาพสามารถ

ใหบริการเปนตัวแทนจําหนายใหกับสินคาอ่ืน ๆ ที่ตองการทําการตลาดในประเทศไทยและทําใหบริษัทฯ มีจํานวน

สินคาที่จัดจําหนายเพ่ิมขึ้นและจะสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ทําใหผลประกอบการดีขึ้นไปเปนลําดับ ปจจุบันสินคา

ที่บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายทั้งหมดสามารถแสดงในแผนภูมิภาพประกอบดานลาง  
 นอกจากการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคแลว บริษัทฯ ยังมีกิจการรวมคา

รวมท้ังหมด 3 บริษัท ไดแก TP PIT และ YMP โดยสัดสวนการรวมลงทุนอยูที่รอยละ 47 รอยละ 2.5 และรอยละ 

6 ตามลําดับ ในการรวมลงทุนดังกลาวทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการไดสิทธิเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่

แตละบริษัทรวมคาผลิตแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 
- บริษัท ไทยพีเจน จํากัด หรือ TP เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทฯ และ บริษัท พีเจน คอรปอเรช่ัน จาก

ประเทศญ่ีปุน ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับทารกภายใตตราสินคาพีเจน โดยสินคาที่ผลิต ไดแก จุกนม ขวดนม 

ผลิตภัณฑพลาสติก นํ้ายาทําความสะอาดจุกนมและขวดนม เปนตน และจําหนายทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ปจจุบันมีทุนชําระแลว 122 ลานบาท ทั้งน้ีบริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

ทั้งหมดของ TP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย  TP มีรายไดจากการขายและกําไรสุทธิในป 2552 เทากับ 

445.5 ลานบาทและ 64.0 ลานบาท ตามลําดับ  

 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  

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

บริษัท โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุน) บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุน) และบริษัทฯ โดยแตละ

บริษัทถือหุนใน YMP ในสัดสวนรอยละ 83 รอยละ 11 และรอยละ 6 ตามลําดับ YMP ไดจดทะเบียน

จัดต้ังเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก ช้ินสวน 

สวนประกอบและอะไหลที่เปนพลาสติก เพ่ือจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ  เชน หัวฉีดนํ้า,  หัวปม, 

ขวดแชมพู, หลอดสําหรับครีมบํารุงผม และตลับแปง เปนตน ทั้งน้ีบริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และไดรับสิทธิ์ในการเปนผูจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณที่ 
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YMP ตองการภายในประเทศโดย YMP มีรายไดจากการขายและกําไรสุทธิในป 2552 เทากับ 1,161.7 

ลานบาทและ 106.5 ลานบาท ตามลําดับ  

 

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

พีเจน คอรปอเรช่ัน จากประเทศญ่ีปุน ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผาเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนซับนํ้านม โดยจําหนายทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ทั้งน้ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ PIT แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย PIT 

มีรายไดจากการขายและกําไรสุทธิในป 2552 เทากับ 964.5 ลานบาทและ 171.8 ลานบาท ตามลําดับ  

 

โครงสรางรายได 
 

2550
1) 2551 2552 ประเภทของรายได 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
จําหนายผลิตภัณฑแมและเด็ก 249.5 72.3 299.5 71.1 311.3 75.1 

จําหนายเคร่ืองครัวและของใชประจําวัน 37.1 10.8 48.0 11.4 44.2 10.7 
จําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ    13.8 4.0 14.0 3.3 13.5 3.3 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2) 22.2 6.4 45.0 10.7 30.1 7.3 

รายไดจากเงินปนผล
 3) 2.9 0.8 3.3 0.8 4.3 1.0 

รายไดอ่ืน
4)

 19.7 5.7 11.5 2.7 11.0 2.6 
รายไดรวม 345.2 100 421.3 100 414.4 100 

หมายเหตุ :  1 ขอมูลป 2550 เปนขอมูลจากงบการเงินตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ซึ่งไดจัดประเภทรายการบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภท

รายการบัญชีในป 2551 
 2 สวนแบงกําไรจาก TP 
 3 เงินปนผลจาก YMP และ PIT 

 4 รายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดคาเชา, รายไดคานายหนา, กําไรจากการจําหนายสินทรัพย และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะมุงพัฒนาสูความเปนเลิศในดานสินคา

และบริการ ภายใต คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค นักลงทุน และสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดกําหนดพันธกิจของบริษัทฯ ขึ้น ดังน้ี 

- มุงเปนองคกรที่มีผลกําไรโดดเดน และไดรับความไววางใจจากผูบริโภค คูคา และนักลงทุน 

- มุงเปนองคกรที่จะใหความสําคัญกับบุคลากร เนนการพัฒนาทักษะ, องคความรู และคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน 

- มุงเปนองคกรที่ใหความสมัพันธที่ดีกับคูคา และเติบโตควบคูกันไปในระยะยาว 

- มุงเปนองคกรที่เนนยํ้า จริยธรรม คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และรับผิดชอบตอสังคม 

- มุงเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อันไดมาซ่ึงคุณภาพเปนที่ยอมรับ

อยางตอเน่ือง 

 บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจภายใน 2 – 3 ป ขางหนา ดังน้ี 
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 1. บริษัทฯ มุงเนนที่จะขยายสายผลิตภัณฑใหมใหเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑแมและ

เด็กของพีเจน ทั้งในรูปของการนําเขาสินคาเพ่ือจําหนายภายในประเทศ และ/หรือผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนประเภท Toiletries เชน สบูเหลว เบบี้แชมพู โลช่ัน เปน

ตน ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองตอความตองการของคุณแมสมัยใหมในการดูแลลูก ประกอบกับเปนการเพ่ิมตัวเลือก

สําหรับคุณแมที่ใหความใสใจในคุณภาพผลิตภัณฑสําหรับทารกและเด็ก 
 2. การขยายชองทางการจัดจําหนายในตางจังหวัด บริษัทฯ มีจุดมุงหมายในการขยายฐานธุรกิจไปสู

ตางจังหวัดใหมากยิ่งขึ้น โดยผานการขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในตางจังหวัด (Expanding 

Channel of Distribution) เพ่ือใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ เขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซ่ึง ณ ปจจุบัน 

บริษัทฯ ไดขยายไปยังรานตัวแทนจําหนายเฉพาะ (Specialty Shop) และตัวแทนคาสงในตางจังหวัด โดยบริษัทฯ 

คาดวาจะเพ่ิมชองทางดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของจํานวนรานคาปจจุบันตอป  
 3. บริษัทฯ มีแผนการท่ีจะทําการตลาดกับผลิตภัณฑประเภทจุกนมเพ่ือขยายสวนแบงการตลาดและเพ่ิม

ยอดขายใหไดมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง เน่ืองจากจุกนมเปนผลิตภัณฑหลักที่สรางรายได และผลกําไร

ใหกับบริษัทฯ มาโดยตลอด และเปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิด

ความไดเปรียบดานการแขงขัน  
 4. บริษัทฯ จะเนนการบริหารแบรนดใหกับสินคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหโดดเดน (Brand Values 

Emphasizing) และชัดเจนในสายตาผูบริโภคเปาหมาย ซ่ึงไดแก ตราสินคาพีเจนเพ่ือใหตราสินคาพีเจนมีคุณคา

และมีความแตกตางจากคูแขงผานคุณคาของตราสินคาที่วา “พีเจน ผูเช่ียวชาญพัฒนาการเด็กและทารก” บริษัทฯ 

มุงเนนที่จะเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหคุณแมยุคใหมเล้ียงลูกดวยตนเองมากย่ิงขึ้น และสะดวกมากขึ้นผานสินคาและ

บริการของบริษัทฯ นอกจากน้ัน บริษัทฯ จะพัฒนาสินคาที่ไดคุณภาพออกสูตลาดอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสินคามี

ความแตกตาง และโดดเดนอยูเสมอ 
 5. บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย บริษัทฯ จึงมีความ

พรอมที่จะเปนตัวแทนจําหนายใหกับสินคา และบริการใหมๆ โดยอาจมีการเขารวมทุนกับบริษัทตาง ๆ เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือกันทางการตลาดมากขึ้น บริษัทฯ เช่ือมั่นวาบริษัทฯ มีศักยภาพในดานเครือขายชองทางการจัด

จําหนาย พนักงานขาย และความเช่ียวชาญดานการทําการตลาดโดยเนนการบริหารแบรนดในระยะยาว กอปรกับ

ช่ือเสียงของบริษัทฯ ที่ไดรับการยอมรับมานาน จะทําให บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

เปนอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผูที่ตองการที่จะทําการตลาด หรือกระจายสินคาภายในประเทศไทย โดยถุงลอกเทา 

Revival Care เปนสินคากลุมแรกที่บริษัทฯ ไดเริ่มทําการตลาด และกระจายสินคาใหต้ังแตปลายป 2552 

จากความพรอมในดานการทําการตลาดและการมีเครือขายชองทางการจัดจําหนายที่มีศักยภาพ บริษัทฯ 

มีแนวคิดในการขยายธุรกิจโดยการหาพันธมิตรทางการคาใหมในอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความประสงคจะขยาย

ชองทางการจัดจําหนาย และทําการตลาดผานชองทางหลักที่บริษัทฯ มีอยู เพ่ือขยายกลุมสินคาของบริษัทฯ ใหมี

ความหลากหลายและสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคในวงกวาง และจากแผนการขยายธุรกิจดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ 

มีฐานรายไดที่เติบโตขึ้นในระยะยาว 
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูจัดจําหนาย และเปนตัวแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในผลิตภัณฑ 3 

กลุมหลัก ไดแก กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon)  กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชใน

ครัวเรือนและของใชประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ โดยกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก

สามารถแบงรายไดตามแหลงที่มาของสินคาได 3 แหลง คือ ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนจาก TP และ PIT ซ่ึง

เปนโรงงานผลิตสินคาของ   พีเจนอยูในประเทศไทย และจากการนําเขาจากประเทศญ่ีปุน และประเทศสิงคโปร 

โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวใน

ประเทศไทย สําหรับกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑมีแหลงที่มาจากโรงงานของ YMP ซ่ึงโครงสรางรายได
ของบริษัทฯ สามารถแยกตามกลุมสินคาไดดังน้ี 
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย 
 สินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายจะมีศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเอง อยางเชน ผลิตภัณฑของพีเจน 

ซ่ึงมีศูนยวิจัยและพัฒนา เพ่ือทดลองและตรวจสอบคุณภาพสินคา และพัฒนาสินคาใหม ๆ เพ่ือรองรับความ

ตองการของลูกคา ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดจําหนายไปทั่วโลก ซ่ึงลูกคามั่นใจไดวาสินคาที่ลูกคา

ซ้ือไปมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก และสําหรับบริษัทฯ เองปจจุบันไดรับการรับรอง

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซ่ึงเปนการยืนยันเจตนารมณในการนําเสนอสินคาและบริการ รวมถึง
ประสิทธิภาพระบบการทํางานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชนเดียวกัน รายละเอียดของแตละกลุมผลิตภัณฑมีดังน้ี 

1) ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon)  
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยจาก   

พีเจน คอรป ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากผูบริโภคทั้งในประเทศ และตางประเทศดวย

ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สินคาแตละชนิดตองผานการทดลองและวิจัยเพ่ือให

เปนไปตามมาตรฐานและใหเปนที่ยอมรับเพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคผลิตภัณฑของพีเจนไดรับการจัด

จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศท่ัวโลก ปจจุบันผลิตภัณฑพีเจนที่บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนาย

สามารถแบงไดเปน 3 หมวด โดยแบงตามแหลงผลิตสินคาซ่ึงมาจากในประเทศจํานวน 2 แหงและนําเขาจาก

ตางประเทศไดดังน้ี  
1.1) ผลิตภัณฑพีเจน ที่ผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจน จํากัด ไดแก จุกนมซิลิโคน, ขวดนม, ถวยหัดด่ืม, นํ้ายา

ลางขวดนม และสินคาที่ทําจากพลาสติกอ่ืนๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑแตละประเภทโดยสังเขปมีดังน้ี 
- จุกนมพีเจนไดรับการออกแบบและพัฒนามาอยางตอเน่ือง โดยจุกนมที่จําหนายแบงเปนจุกซิลิโคนและ

ยางธรรมชาติ (นําเขาจากประเทศญ่ีปุน) มีการออกแบบใหคลายหัวนมมารดาใหมากท่ีสุดและชวยในการ

พัฒนาการท่ีดีของเด็ก เหมาะกับโครงสรางของกราม ขากรรไกร และกระพุงแกม เพ่ือสงเสริมการฝกการดูด และ

บริหารกลามเน้ือตางๆ ขณะดูดนม นอกจากน้ันบริเวณดานในจุกนมของพีเจนจะมีลักษณะเปนพ้ืนผิวเรียบเพ่ือ

ไมใหเปนที่สะสมของแบคทีเรียซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเด็กทองเสียได ในการพิจารณาเลือกซ้ือควรเลือกใหเหมาะกับ

เด็กแตละวัย 

- ขวดนมของพีเจนไดรับการออกแบบที่เนนความปลอดภัย และขวดนมมีลักษณะไมมีรอยตะเข็บนูนขาง

ขวด ฟนเกลียวอยูเฉพาะดานนอก ผิวดานในขวดเรียบสนิท ขวดมีรูปทรงต้ังตรงไมคดงอไปมาและไมมีเหล่ียมมมุที่
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เปนแหลงสะสมของแบคทเีรยี เพ่ือใหสะดวกตอการทําความสะอาด ใชสี Food Grade ที่มีความปลอดภัยสูง สีไม
หลุดลอกเม่ือนํามาตมดวยความรอนสูง และไมเปนอันตรายตอเด็ก นอกจากน้ันยังมีลวดลายที่หลากหลาย และ

ครอบคลุมลูกคาในกลุมตลาด 
1.2) ผลิตภัณฑพีเจน ที่ผลิตโดยบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ไดแก ผาเช็ดทําความ

สะอาดผิว (Baby wipes) และแผนซับนํ้านม (Breast pad) 
 - ผาเช็ดทําความสะอาดผิว (Baby wipes) เปนผาเช็ดเอนกประสงคแบบเปยก ใชทําความสะอาดผิวทารก

, เด็กและผูใหญ โดยสามารถเช็ดบนใบหนา และสวนอ่ืนๆ ของรางกายได มีสวนผสมที่เปนธรรมชาติ นอกจากทํา

ความสะอาดเด็กทารกแลว เบบี้ไวพสยังสามารถใชในกิจกรรมอ่ืน ๆ ได อาทิเชน เช็ดเหงื่อเพ่ือความสดช่ืนหลังการ

ออกกําลังกาย ใชสําหรับกอนและหลังการแตงหนา ซับความมันที่เกิดขึ้นบนใบหนา หรือใชเปนกระดาษเช็ด

อเนกประสงคระหวางมื้ออาหาร นอกจากน้ี   เบบี้ไวพสของพีเจนไดผาน MICROBIOLOGICALLY TESTED เปนตรา

สัญลักษณแสดงวาผลิตภัณฑมีความสะอาดปลอดภัย ผานกระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑปลอดเช้ือแบคทีเรีย 

100% กอนการเปดใชในครั้งแรก 
- แผนซับนํ้านม  เหมาะสําหรับคุณแมที่ยังอยูในระยะการใหนมแกลูก ซ่ึงคุณแมมีความจําเปนตองใชแผน

ซับนํ้านมเพ่ือชวยซึมซับนํ้านมท่ีไหลออกมาไมใหเลอะเปรอะเสื้อผาที่สวมใสได แผนซับนํ้านมของพีเจนมีคุณสมบัติ

ที่สามารถซึมซับนํ้านมไดดีไมใหไหลยอนกลับ พรอมกับมีแถบกาวที่ยึดติดไมหลุดในขณะที่สวมใส  แผนซับนํ้านม
ของ พีเจนสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหกับคุณแมไดเปนอยางมาก ปจจุบันแผนซับนํ้านมของพีเจนที่จําหนาย

ในประเทศไทยมีเพียงแบบเดียวเทาน้ัน วัตถุดิบที่นํามาผลิตเหมือนกับผาเช็ดทําความสะอาดผิวประกอบดวยสวน

ของเย่ือกระดาษ (Wood pulp) ผาชนิดโปรงชวยการซึมผานของนํ้านมและไมไหลยอนกลับพรอมความนุม ไม

ระคายผิว (Non woven) สารดูดซับความช้ืน (SAP) ชนิดพิเศษที่มีความสามารถในการดูดซับสูงและ Laminated 

Tissue ปองกันการร่ัวซึม 

1.3) ผลิตภัณฑพีเจน ที่นําเขาจากตางประเทศ  เปนกลุมสินคาเครื่องใชสําหรับเด็ก (Baby Accessories) 

สามารถจําแนกเปนกลุมสินคาไดดังตอไปน้ี  
- จุกนมยางธรรมชาติ และขวดนมรุน Super premium 

- สินคากลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบี้แชมพู โลช่ันสูตรนํ้า/สูตรนํ้านม ฟองนํ้า ชุดแปรงสีฟน ชุด

แปรงหวีสําหรับเด็ก เปนตน  
- สินคากลุมอุปกรณทําความสะอาดเครื่องใชสําหรับเด็ก ไดแก หมอน่ึงขวดนม เครื่องน่ึงขวดนม

อัตโนมัติ แปรงลางขวดนมและจุกนม ฯลฯ  
- สินคากลุมอุปกรณฝกรับประทานอาหาร ไดแก ถวยหัดด่ืม ชุดฝกรับประทานอาหาร ชุดชามและ

ชอนสอมสําหรับอาหารดวยตัวเอง ภาชนะบรรจุกลองนมสําหรับเด็ก เครื่องอุนนม/อาหาร ชุดชอนปอนอาหาร

เสริมชนิดน่ิมพิเศษ 
- สินคากลุมอุปกรณการใหนมมารดา ไดแก ชุดปมนํ้านมแบบอัตโนมัติ ปมนํ้านมพลาสติก ยางปองกัน

หัวนมมารดา ถุงบรรจุนํ้านมแบบ Hygienic และปมหัวนมบอด 
- สินคากลุมผลิตภัณฑเพ่ือความปลอดภัยภายในบาน ไดแก อุปกรณล็อคตูเย็นและล้ินชัก อุปกรณครอบ

ปล๊ักไฟ อุปกรณล็อคประตูตูเย็น อุปกรณล็อคตูกระจกเพ่ือความปลอดภัย ฯลฯ 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 1) ภาวะอุตสาหกรรม 

 จากขอมูลของบริษัท Taylor Nelson Sofres (Thailand) จํากัด หรือ “TNS” ซ่ึงบริษัทฯ ไดมอบหมายให 

TNS จัดทําการสํารวจวิจัยเพ่ือใหทราบถึงขอมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑเด็ก พบวามูลคาตลาดรวมของ
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ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กในป 2550 อยูประมาณ 1,025 ลานบาท (ไมรวมเสื้อผาเด็กและผาออมเด็ก) สินคา

ประเภทจุกนมและขวดนมมีมูลคาตลาดมากที่สุดมีสวนแบงรวมกันรอยละ 50 สวนที่เหลือเปนนํ้ายาลางขวดนม 

ฟองนํ้า แปรงลางขวดนม ผาเช็ดทําความสะอาดผิว และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ รวมแผนซับนํ้านม มูลคาตลาดแบงตาม

ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กสามารถแสดงไดดังน้ี 
 

มูลคาตลาดรวมป 2550 ผลิตภัณฑ 

ลานบาท  รอยละ 

จุกนมและขวดนม 515 50.3 

นํ้ายาลางขวดนม 172 16.8 

ฟองนํ้า 84 8.2 
แปรงลางขวดนม 80 7.8 

ผาเช็ดทําความสะอาดผิว 60 5.9 

กลุมผลิตภัณฑของใชแมและเด็กอ่ืน ๆ  114 11.0 
รวม 1,025 100.0 

ที่มา : ผลสํารวจจาก TNS จัดทําแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2551 

 สําหรับสินคาที่บริษัทฯ จําหนายอยูในกลุมจุกนมขวดนม ผาเช็ดทําความสะอาดผิว แผนซับนํ้านม และ

กลุมผลิตภัณฑของใชของแมและเด็กอ่ืนๆ จากการรวบรวมขอมูลของ TNS พบวามูลคาตลาดเฉลี่ยของจุกนมและ

ขวดนมรวมอยูประมาณ 515 ลานบาท โดยแบงเปนจุกนม 243 ลานบาท และขวดนมมีมูลคา 272 ลานบาท 

ตามลําดับ และจากขอมูลของบริษัทฯ พบวาอุตสาหกรรมดังกลาวอัตราการขยายตัวรอยเฉล่ียรอยละ 5 ในป 

2548-2550 และมีแนวโนมจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคต  

 สําหรับผลิตภัณฑผาเช็ดทําความสะอาดผิวเบบ้ีไวพส มีมูลคาตลาดรวมซ่ึงไมรวมผาเย็นอ่ืนๆ ในป 2550 

มีมูลคาตลาดไมตํ่ากวา 60 ลานบาท จากผลสํารวจของ TNS ซ่ึงเปนมูลคาตลาดของกลุมคุณแมที่มีลูกอายุต้ังแต

แรกเกิดจนถึง 3 ป และนอกจากกลุมคุณแมที่ใชผลิตภัณฑน้ีในปจจุบันกลุมวัยรุนรวมถึงกลุมคนวัยทํางานเริ่มหัน

มาใชกันมากย่ิงขึ้นเน่ืองจากเปนสินคาที่จะใหความสะดวกสบาย โดยตัวเลขการขายของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโต

ที่ตอเน่ืองมาต้ังแตป 2548 อยางไรก็ตาม ปจจัยหลักของการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑผาเช็ดทําความ

สะอาดผิวยังคงขึ้นอยูกับการเติบโตของตลาดกางเกงผาออมเด็กที่สงผลโดยตรงตอตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิว

เน่ืองจากเปนสินคาที่ตองใชควบคูกันซ่ึงตลาดกางเกงผาออมเด็กยังมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 

 สําหรับภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กอ่ืนๆ ไมรวมจุกนม ขวดนม ผาเช็ดทําความ

สะอาดผิวจากผลสํารวจของ TNS มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 450 ลานบาทในป 2550 โดยสามารถแบงเปน

สินคาผลิตเองในประเทศและนําเขา อาทิเชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และจีน คุณภาพสินคาขึ้นอยูกับแหลงผลิต

เปนสําคัญ ผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กโดยสวนมากจะเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยผานตัวแทนจําหนาย

ในประเทศไทย กลุมตลาดของผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กจะกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ เนนกลุมคุณพอคุณแมยุค

ใหม สําหรับผลิตภัณฑแผนซับนํ้านมจัดอยูในหมวดเครื่องใชสําหรับเด็กอ่ืน ๆ ดวยมูลคาตลาดยังไมใหญมากนัก 

แตพีเจนถือไดวามีความไดเปรียบดานตนทุนสินคาเมื่อเทียบกับคูแขงรายอ่ืนเน่ืองจากมีโรงงานผลิตเองในประเทศ

และเปนศูนยกลางการผลิตภายในประเทศ อยางไรก็ตามจากมูลคาตลาดที่ยังคอนขางเล็กในปจจุบันจึงยังสามารถ

เติบโตไดอีกมาก เน่ืองจากพฤติกรรมของคุณแมยุคใหมที่หันมาใหกับความสําคัญกับการใหนมลูกดวยตนเองมาก
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ขึ้นและตองการความสะดวกสบาย รวมถึงการทําโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยางตอเน่ืองของ

ผูประกอบการเพ่ือใหคุณแมยุคใหมมีความรูความเขาใจในการใชสินคา รวมถึงการขยายตลาดใหมากขึ้น 
 2) การแขงขัน 
 กลุมตลาดของสินคาสําหรับแมและเด็กในประเทศไทยสามารถแบงได 4 กลุม ไดแก Economy, 

Standard, Premium และ Super premium โดยแสดงไดตามแผนภาพดานลางและเปรียบเทียบแตละกลุมโดยแบง
ตามราคา คุณภาพ แหลงที่มา และชองทางการจัดจําหนายของสินคา โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

ที่มา : บริษัทฯ 

 
ในการแขงขันในเชิงการตลาดจะมีกลยุทธตางๆ โดยขึ้นอยูกับตราสินคา และการจัดแบงกลุม 

(Segmentation) เปนสําคัญโดยในกลุม Economy น้ันกลยุทธดานการลดราคาเปนกลยุทธหลักในการใชเพ่ือสราง

กลุมผูบริโภค สวนกลุม Standard จะเนนรูปลักษณที่หลากหลายมากกวาคุณภาพ ในขณะที่ Premium จนถึง 

Super Premium น้ันจะเนนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของสินคา รวมถึงการสรางแบรนดเปนกลยุทธสําคัญเพ่ือ

สรางกลุมลูกคาในระยะยาว ผลิตภัณฑที่บริษัท จัดจําหนายครอบคลุมในทุกกลุมตลาด ยกเวนตลาด Economy 

เน่ืองจากเปนตลาดที่ไมใหความสําคัญดานคุณภาพ ทั้งน้ีลักษณะการกําหนดกลุมเปาหมายน้ัน นอกเหนือจากใน

เรื่องของรายได และการศึกษาแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับพฤติกรรมและทัศนคติของคุณแมเปนสําคัญ โดย

มุงเนนที่จะสรางกลุมคุณแมที่นิยมเล้ียงดูทารกดวยตัวเอง และมีลูกเปนคนแรก เพ่ือใหสินคาของบริษัทฯ เปนสวน

หน่ึงที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาพัฒนาการของทารกใหดียิ่งขึ้น และใหคุณแมสะดวกมากย่ิงขึ้น 
สําหรับการแขงขันในตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวเบบี้ไวพสที่ผานมาถือวามีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง

มากที่สุดในตลาดเครื่องใชสําหรับเด็ก โดยพีเจนถือเปนผูริเริ่มตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวในประเทศไทยต้ังแต

ป 2541 เปนตนมา  จนในปจจุบันบริษัทฯ ไดรวมทุนกับ พีเจน คอรป กอต้ังโรงงาน พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศ

ไทย) ขึ้น ดวยวิสัยทัศนที่เห็นวาเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต มีโรงงานผลิตอยูในประเทศ 

ในขณะที่สินคาของคูแขงจะเปนการนําเขาจากตางประเทศ ทําใหพีเจนไดเปรียบเรื่องตนทุนสินคา ประกอบกับเปน

สินคาที่มีคุณภาพ ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงอยางมาก แตเน่ืองจากตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิว

ยังมีขนาดไมใหญมากนัก และการใชยังคงกระจุกตัวอยูกับกลุมที่มีรายไดปานกลางถึงรายไดสูง และผูพักอาศัยอยู

ในเมืองและจังหวัดสําคัญๆ คูแขงนิยมใชกลยุทธดานการลดราคาเพ่ือสรางยอดขายของตนเอง อยางไรก็ตามปจจัย
สําคัญที่จะทําใหผูทําการตลาดมีความไดเปรียบในอุตสาหกรรมน้ีจะตองเนนการใหความรูความเขาใจกับคุณแมยุค

ใหมในเรื่องของคุณประโยชนของสินคาที่จะทําใหการดูแลลูกมีความสะดวก และที่สําคัญยังชวยดูแลผิวของทารก

ควบคูไปดวย ดังน้ัน สินคาจึงตองมีความสะอาดปลอดภัยเปนสําคัญ และมีขนาดใหเลือกหลากหลาย เพ่ือ

ตอบสนองการใชงานไดในหลายๆ โอกาส ซ่ึงเปนสิ่งที่พีเจนดําเนินการอยูในปจจุบัน คูแขงที่สําคัญ ๆ ในกลุมผา

 ราคา คุณภาพ แหลงที่มา ชองทางการจัดจําหนาย 
Super Premium สูงมาก นําเขาทั้งหมด หางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ 

Premium สูง 
สูง ถึง สูงมาก 

โดยมีฝายวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑเอง 
นําเขาและ 

ผลิตในประเทศ 
หางสรรพสินคา 

ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด 

Standard ปานกลาง ปานกลาง/ 
มีตราสินคาไทย   

ผลิตในประเทศ ขายในตางจังหวัดและ 
ในไฮเปอรมารเก็ต 

Economy ตํ่า ตํ่า/ไมมีตราสนิคา/ 

สินคาเฮาสแบรนด 
ผลิตในประเทศ สวนใหญขายในตางจังหวัด  
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เช็ดทําความสะอาดผิวมีดวยกัน 3 บริษัท ซ่ึงแตละแหงมีกลยุทธการตลาดและผลิตภัณฑ ที่นําเสนอแกลูกคาที่

แตกตางจากบริษัท  
การแขงขันสําหรับตลาดแผนซับนํ้านมในประเทศไทยน้ันถือวาเปนตลาดที่มีการแขงขันกันนอยมาก 

เน่ืองจากมูลคาของตลาดยังไมสูงมากนัก พรอมกับกลุมผูบริโภคยังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปน

หลักทําใหคูแขงรายอ่ืนๆ ไมไดใหความสนใจในการทําตลาดเฉกเชนสินคาในกลุมอ่ืนๆ อยางไรก็ตามพีเจนถือเปน

ผูนําตลาดในตลาดน้ีและมีศักยภาพพรอมกวาคูแขงเน่ืองจากมีโรงงานผลิตในประเทศทําใหตนทุนไมสูงมากนัก 

ในขณะที่คูแขงรายอ่ืน จะตองนําเขาจากตางประเทศทําใหสินคามีราคาคอนขางสูง นอกจากน้ีปจจัยสําคัญที่จะทํา

ใหผูทําตลาดมีความไดเปรียบคือ การสื่อสารการตลาดท่ีเนนการเปล่ียนพฤติกรรมของลูกคา “ขายความมั่นใจ” 

แกคุณแมยุคใหมที่ตองทํางานไปดวยเล้ียงลูกไปดวย โดยใชคุณประโยชนของสินคาเขาไปตอบสนองความตองการ

ดานความมั่นใจของคุณแม 
การแขงขันในอุตสาหกรรมกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กอ่ืนๆ  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมตลาด 

Economy (สวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศ) ซ่ึงเนนการแขงขันดานราคาเปนหลัก มีแนวโนมที่จะมีการแขงขัน

ที่มีความรุนแรงย่ิงขึ้นโดยเฉพาะในดานของราคาและการสงเสริมการขาย ทั้งในสวนสินคาที่ผูประกอบการคาปลีก  

ผลิตและจําหนายภายใตตราสินคาของตนเอง (“สินคาเฮาสแบรนด”) สินคาราคาถูกจากประเทศจีน และสินคาที่

ไมมีตราสินคา (Non branding) อ่ืนๆ ในขณะที่อีกกลุมหน่ึงซ่ึงจะเนนการแขงขันดานคุณภาพเปนหลักไดแก ตลาด

กลุม Standard, Premium และ Super Premium ซ่ึงสวนใหญเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ อาทิเชน ญ่ีปุน 

ยุโรป สหรัฐอเมริกา เปนตน ซ่ึงยังมีโอกาสที่ตลาดจะขยายตัวไดอีกมาก ทั้งน้ีเปนเพราะแนวโนมการมีบุตรที่

นอยลงในปจจุบัน (พอแมนิยมมีบุตรไมเกิน 1-2 คนตอครอบครัว) ทําใหพอแมยินดีที่จะใชจายเพ่ือการเล้ียงดู

บุตรเฉล่ียตอคนสูงขึ้น ไมวาจะเปนการเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพมากและสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูก รวมถึงมีพอแมเล้ียง

ลูกดวยตนเองมากขึ้น จึงตองการสินคาที่สามารถอํานวยความสะดวก เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา 

ซ่ึงจะเปนผลใหตลาดกลุมน้ีมีโอกาสท่ีจะขยายตัวมากย่ิงขึ้น ดังน้ันตราสินคาที่มีการพัฒนาสินคาใหมๆเพ่ือรองรับ

ความตองการของผูบริโภค และมีการสรางตราสินคา และสื่อสารกับผูบริโภคอยางตอเน่ือง ก็จะมีขอไดเปรียบใน

ตลาดกลุมดังกลาว โดยรวมแลวสินคาในกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กน้ีเปนกลุมสินคาที่หาสินคามาทดแทนการใชได

คอนขางยาก เพราะสินคาสําหรับเด็กเปนสินคาเฉพาะที่ตองการความสะอาดและปลอดภัยคอนขางสูง เชน นํ้ายา

ลางขวดนม ที่ดูดนํ้ามูก ถุงบรรจุนํ้านม   แปรงสีฟนสําหรับเด็ก ของเลนเด็ก เปนตน หรือเปนสินคาเฉพาะที่ตองมี

กระบวนการผลิตที่ซับซอน เชน ที่ปมนํ้านม, หมอน่ึงทําความสะอาดขวดนม เปนตน 
 - ขอแตกตางระหวางสินคาของพีเจนกับคูแขง มีดังน้ี  

1. การตลาด : บริษัทฯ เนนการสรางแบรนดของสินคาใหโดดเดน และมีคุณคาที่แตกตางจากผูอ่ืน 

พรอมไปกับการจัดการบริหารกลุมสินคาใหมีความชัดเจนเพ่ืองายตอการทําการตลาด การกําหนดราคา การ

กําหนดชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีมีความตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงกับ

กลุมคุณแมมือใหมที่ใหความสําคัญในการเล้ียงดูลูก และตองการท่ีใชสินคาที่มีคุณภาพ และมีสวนชวยในการ

สงเสริมพัฒนาการของลูกเปนสําคัญ เพ่ือใหคุณแมมั่นใจสินคาของบริษัทฯ ควบคูกับการขายสินคาใหเหมาะสมกับ

ชองทางการจัดจําหนาย  

2. ตราสินคา : พีเจนเปนตราสินคาจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงถือวาเปนประเทศท่ีมีเทคโนโลยีและมาตรฐาน

ในการผลิตที่สูงมากประเทศหน่ึงในโลกและเนนยํ้าในการวิจัยและพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับพัฒนาการของ

ทารก รวมถึงพฤติกรรมการเล้ียงดูลูกของคุณแม ซ่ีงทําใหในปจจุบันตราสินคาพีเจนเปนที่ยอมรับของคุณแมใน

หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย 
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3. คุณภาพ : มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการผลิต และผานการรับรองมาตรฐานจาก

หนวยงานที่เปนที่ยอมรับจากหลายสถาบันในตางประเทศดวย พีเจนใหความสําคัญกับสินคาที่ชวยสงเสริม

พัฒนาการของทารก และคํานึงถึงความสะดวกสบายในการใชงานของคุณแม นอกจากน้ัน ความคงทนดานการใช

งานกเ็ปนอีกสาเหตุหน่ึงที่พีเจนไดรับการยอมรับมาอยางตอเน่ือง 

4. ความหลากหลาย :  ผลิตภัณฑของพีเจนมีความหลากหลายและมีจํานวนสินคาใหกับลูกคาไดเลือก
ซ้ือโดยครอบคลุมกลุมตลาดทั้งหมดของตลาดผลิตภัณฑแมและเด็กโดยมีระดับราคาท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการซ้ือสินคาของคุณแมไดอยางหลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงรายอ่ืนๆ ที่จะทําการตลาดเพียงกลุม

ตลาดกลุมเดียว  

5. Brand Heritage : พีเจนเปนผูนําในตลาดแมและเด็กในประเทศไทยมาเปนระยะเวลาเกือบ 30 ป ทํา

ใหไดรับการบอกกลาวและแนะนําการใชผลิตภัณฑของพีเจนจากรุนสูรุน จากแมสูลูกเปนทอดๆ ตอไป  

6. ราคา : การกําหนดราคาสินคาของพีเจนขึ้นอยูกับกลุมตลาดที่บริษัทฯ นําสินคาเขาไปจําหนาย โดย

แตละกลุมตลาดของพีเจนแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก Standard,  Premium และ Super Premium ทั้งน้ีราคาที่

กําหนดจะเปนราคาท่ีเหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม  

 3) แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมของใชเด็กเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการแขงขันสูงขึ้น โดยที่ผูผลิตและผูจัดจําหนาย

ตองสรางความแตกตางของสินคาใหเห็นเดนชัดเพ่ือทําใหลูกคาไวใจและมั่นใจตอตราสินคา โดยปจจัยหลักๆ ที่

เกี่ยวของกับแนวโนมอุตสาหกรรมของใชเด็ก ประกอบดวยปจจัยสําคัญๆ ดังน้ี 

- อัตราการเกิด โดยเฉล่ียปละประมาณ 800,000 คนตอป ขนาดของครอบครัวคนไทยในปจจุบันมีขนาด

เล็กลง ซ่ึงการที่พอแมมีลูกนอยลงทําใหพอแมทุมเทยอมจายเงินใหกับลูกมากขึ้นสงผลใหคาใชจายตอหัวเพ่ิมขึ้น 

ดังน้ันคุณพอคุณแมสามารถเลือกสินคาที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เหมาะสมกับราคาซ่ึงตรงกับกลุมเปาหมายของพีเจน 

- พฤติกรรมผูบริโภค คุณพอและคุณแมสมัยใหมใสใจตอการหาขอมูลที่เปนประโยชนจากแหลงความรู  

ตาง ๆ มากขึ้น กอนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑตาง ๆ ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือจึงไมไดขึ้นอยูกับราคาเพียงปจจัยเดียว

เทาน้ัน แตขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาและตราสินคาเปนสําคัญดวย 

- จํานวนคูแขง เน่ืองจากตลาดของใชเด็กยังคงมีแนวโนมการเจริญเติบโตไดอีกมากจึงทําใหมีจํานวนทั้ง

ผูผลิตและผูจําหนาย เกิดขึ้นใหมในอุตสาหกรรมน้ีมากขึ้นโดยจะเห็นไดจากไมเพียงแตยี่หอสินคาที่อยูในความนิยม

เทาน้ัน แตสินคาเฮาสแบรนดก็มีจํานวนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในกลุมตลาด Economy นอกจากน้ีผลิตภัณฑผาเช็ดทํา

ความสะอาดผิวเบบี้ไวพส มีแนวโนมวาจะมีผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดเน่ืองจากตัวเลขการเติบโตโดยภาพรวมน้ันมี

อัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง อีกทั้งมูลคาตลาดรวมของตลาดผาออมเด็กก็มีแนวโนมขยายตัวเปนอยางมาก 

ดังน้ันคาดวาตลาดยังคงมีแนวโนมที่จะมีการเติบโตตอไปอีกในอนาคต 

- การแขงขันดานราคา สําหรับอุตสาหกรรมของใชเด็กในสวนของกลุมตลาด Economy จะมีการแขงขัน

ดานราคารุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่กลุมตลาด Standard Premium และ Super Premium น้ันแตละตราสินคาจะ

เนนการเพ่ิมกลุมผลิตภัณฑเขามาในตลาดเมืองไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูประกอบการตางๆในตลาดที่ไมไดทํา

การตลาดอยางจริงจังและตอเน่ืองก็จะหายไปจากอุตสาหกรรม เน่ืองจากผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน และคํานึงถึง

คุณภาพสินคามากกวาราคา ซ่ึงจะมีผลทําใหกลุมตลาด Standard, Premium และ Super Premium น้ีมีอัตราการ

ขยายตัวที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มียอดขายในกลุมเหลาน้ีเติบโตเฉล่ียมากกวารอยละ 10 ในแตละป 
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การแขงขันในอนาคตน้ัน กลยุทธดานราคาเพียงอยางเดียวจะไมสงผลดีตอผูผลิตนัก เน่ืองจากปจจัยสําคัญ

คือ การมุงเนนการพัฒนาสินคาที่ตอบสนองการใชงานไดมากกวา และสามารถใชไดหลากหลายกลุม และ

หลากหลายโอกาสมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาจึงเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงการสรางความแตกตาง

ใหกับตราสินคา (Brand differentiation) พรอมๆ ไปกับการสรางคุณคาใหกับตราสินคา (Brand Values 

Establishing) ในระยะยาวซ่ึงจะสงผลใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในระยะยาว  

 4) ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย  
 กลุมลูกคาของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมรานคา และผูบริโภคขั้นสุดทาย สําหรับกลุม

รานคา เปนการจัดจําหนายผานชองทางเครือขายรานคาที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ กลุมรานคาหลักๆ ไดแก  

โมเดิรนเทรด ชองทางการจัดจําหนายแบบด้ังเดิม และรถขายเงินสด  
  
กลุมลูกคาเปาหมายซ่ึงเปนผูบริโภคขั้นสุดทายของผลิตภัณฑแมและเด็กสามารถแบงตามประเภทสินคาไดดังน้ี 

ประเภทสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย 
จุกนมและขวดนม - คุณแมรุนใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูล

ความรูเพ่ือเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สดุสําหรับลูก มกีารศึกษาดี  
- อายุระหวาง 25 – 40 ป  
- มีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป 

- เพ่ิงมีลูกเปนคนแรก 
ผาเช็ดทําความสะอาด กลุมเปาหมายหลัก คุณแมยุคใหมที่นิยมเล้ียงดูลูกดวยตนเอง 

   - อายุระหวาง 25-40 ป 

   - มีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป 
   - เพ่ิงมีลูกเปนคนแรก 
กลุมเปาหมายรอง วัยรุนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป  
    - มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 8,000 บาท ขึ้นไป 
    - ใหความสําคัญกับการดูแลผิวหนาของตนเอง  

แผนซับนํ้านม - คุณแมอายุระหวาง 24 – 32 ป  
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
- มีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป  

เครื่องใชสําหรับเด็ก - คุณแมรุนใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูล

ความรูเพ่ือเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สดุสําหรับลูก มกีารศึกษาดี  
- อายุระหวาง 25 – 40 ป  
- มีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป 

- เพ่ิงมีลูกเปนคนแรก 
- ตองการเล้ียงลูกดวยเนนการสงเสริมพัฒนาการ และตองการความ
สะดวกสบายในการเล้ียงดูลูก 
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 5) กลยุทธการแขงขัน 
ในการทําการตลาดใหกับสินคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหแตละสายผลิตภัณฑ บริษัทฯ จะมีการ

กําหนดนโยบาย เปาหมายดานการตลาด รวมถึงแผนการตลาดที่ชัดเจนและตองมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ขององคกรโดยรวม โดยในการดําเนินงานดานการตลาดจะประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมการทางการตลาด 

อาทิเชน การวิจัยตลาด การโฆษณา การสงเสริมการขาย การสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงการกําหนดราคา

ที่ตองเปนไปตามนโยบายและแผนการตลาดท่ีกําหนดไวในแตละป ในการดําเนินงานดานการตลาดและการจัดทํา

แผน   กลยุทธทางการตลาดจะมีขั้นตอนในการดําเนินงานดานการตลาดดังน้ี  
1. กําหนดเปาหมายหลัก และแผนงานประจําปโดยผูบริหารระดับสูงและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
2. ทําการวางแผนการตลาดโดยทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากภายใน อาทิเชน ยอดขายจากฝายขาย 

และขอมูลจากภายนอกบริษัทฯ ไดแก ขอมูลอัตราเด็กแรกเกิดประจําป งานวิจัยจากหนวยงานภายนอก ขาวสารสื่อ

ตาง ๆ รวมท้ังขอมูลวิจัยตลาดจากบริษัทที่บริษัทฯ วาจางใหมาดําเนินงาน 
3. จัดทําแผนการตลาดประจําปในภาพรวมและลงรายละเอียดของสินคาแตละชนิด และการแบงตาม

ชองทางการจัดจําหนาย  
4. จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะมีการแยกประเภทกิจกรรมดังน้ี 

- แผนการนําสินคาใหมเขาสูตลาด ตองมีการศึกษาความเหมาะสมกอนการตัดสินใจในการ

วางตลาด วิเคราะหจุดออนจุดแข็งของผลิตภัณฑ กลยุทธตัวสินคาและกลุมเปาหมาย สวนผสมของการตลาด การ

วิเคราะหอัตราการทํากําไรของสินคา และระยะเวลาในการดําเนินการ  
- การสงเสริมการขาย มีการจัดทําแผนสงเสริมการขายสําหรับสินคาแตละชนิดในแตละเดือน และ

มีการติดตามยอดขายสินคาที่ไดมีการทําการสงเสริมการขายดวย 
- การทําโฆษณาประชาสัมพันธ เปนการสื่อสารไปยังตลาดตามทิศทางที่บริษัทฯ ตองการ โดยมี

การวางแผนงานสําหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ การจัดงานแสดงสินคา และมีการวาจางผูเช่ียวชาญภาย 

นอกมาใหบริการทางการตลาดอื่น ๆ อาทิเชน การจัดการแถลงขาวเปดตัวสินคา การติดตอสื่อมวลชน เปนตน 
5. การสรางความสัมพันธกับลูกคา มีการทําประเมินความพึงพอใจของลูกคา และรับเรื่องรองเรียนผาน

ทางโทรศัพทหรือทางอินเตอรเน็ทจากลูกคาเพ่ือนํามาประเมิน วิเคราะหถึงสาเหตุของขอรองเรียน และดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา นอกจากน้ีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับตัวสินคาอยางตอเน่ือง  
6. การสรางความสัมพันธกับคูคา โดยบริษัทฯ จะทําการประเมินความพึงพอใจของคูคาเปนประจําทุกป 

เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและปรับปรุงเพ่ือสรางความพึงพอใจและความมั่นใจในการทําธุรกิจรวมกันกับคูคา 
นอกจากแผนงานการทําการตลาดและการวางแผนกลยุทธที่บริษัทฯ กําหนดในภาพรวมแลว ในสวนของ

ผลิตภัณฑแมและเด็ก บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพสูง และตรงตอความตองการของคุณ

พอคุณแมใหไดมากที่สุด บริษัทฯ มีกลยุทธในการแขงขันทางการตลาด ดังน้ี 
- ดานคุณภาพสินคา: สินคาในกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กของบริษัทฯ น้ันไดรับการพัฒนามาจาก

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของพีเจน คอรป ประเทศญ่ีปุน ภายใตนโยบายท่ีเนนความปลอดภัยเปนสําคัญ 

พรอมๆ ไปกับการสงเสริมพัฒนาการท่ีดีใหกับทารก และชวยอํานวยความสะดวกใหกับคุณแมมากขึ้น 

- ดานราคา : การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา โดยเนนใหมีความ

สมเหตุสมผลในแงของราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย :บริษัทฯ มีนโยบายขยายชองทางการจัดจําหนายครอบคลุม ไปทั่ว

ประเทศ ทั้งในสวนของหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด รานคาแบบด้ังเดิม รานขายยา อี-คอมเมิรซ (E-

commerce) รวมท้ังชองทางการขายตรงอีกดวย 
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- ดานการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธ : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสงเสริมการขาย

และการประชาสัมพันธเปนอยางมาก โดยเฉพาะการสรางตราสินคาอยางตอเน่ือง ผานสื่อประชาสัมพันธอันไดแก 

สื่อนิตยสาร, สื่อวิทยุ โทรทัศน, สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร รวมท้ังสื่อโฆษณา ณ จุดขายอีกดวย ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ ยังจัดการสงเสริมการขายและกิจกรรมตาง ๆ รวมกับหางสรรพสินคาและรานคาอีกดวย 

 6) นโยบายการกําหนดราคา 
 ราคาสินคาพีเจนน้ันกําหนดโดยพิจารณาความเหมาะสมในแงของตนทุน, ตําแหนงของสินคา, ราคาของ

คูแขง ความสามารถในการแขงขันในแตละชองทางการจัดจําหนาย และงานวิจัยตลาดที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมั่นใจวา

การกําหนดราคามีความสอดคลองกับตลาด และมีความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

 7) การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย  
 บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาทั้งแบบการใหเครดิตทางการคา และแบบเงินสดโดยเปนการจัดจําหนายผาน

ชองทางเครือขายรานคาที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ บริษัทฯ มีทีมงานขายจํานวนกวา 60 คน แบงความรับผิดชอบ

ออกเปน 2 สวน คือฝายขายกรุงเทพฯ และฝายขายตางจัดหวัด ครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ ซ่ึงมี 

ประสบการณความเช่ียวชาญและชํานาญในดานการขาย โดยทําหนาที่ติดตอและประสานงานในการขายผานชอง

ทางการจัดจําหนายตางๆ เพ่ือใหสินคากระจายถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําเสนอขอมูล

และสิ่งที่เปนประโยชนแกลูกคา พรอมสามารถตอบรับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ดวยระบบการรับคําสั่งซ้ือและการจัดสงสินคาที่มีประสิทธิภาพ โดยผานชองทางการจัดจําหนายหลัก ๆ รวม 4 

ประเภท  ดังน้ี 
1. โมเดิรนเทรด (Modern Trade) ประกอบดวย รานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ตทั้งหมด เชน เทสโก 

โลตัส บิ๊กซี คารฟูร ฯลฯ / หางสรรพสินคา เชน หางเซ็นทรัล  เดอะมอลล  โรบินสัน ฯลฯ / ซุปเปอรมารเก็ต เชน 

ท็อปส โฮมเฟรชมารท ฟูดแลนด ยูเอฟเอ็ม วิลลา มารเกต อีออน (จัสโก) ฯลฯ / รานสะดวกซ้ือ และรานคาใน

ปมนํ้ามัน เชน ราน เซเวน-อีเลฟเวน รานแฟมิล่ีมารท รานวี-ช็อป ฯลฯ / รานคาประเภทขายสง เชน แม็คโคร  

 โดยบริษัทฯ จะเปนผูสงสินคาใหแกลูกคาตามที่ตกลงกัน โดยสวนใหญจะจัดสงไปที่ศูนยกระจายสินคา      

(Distribution Center) ของลูกคาแตละรายเปนประจํา 

2. ชองทางการจัดจําหนายแบบด้ังเดิม (Traditional Trade)  ซ่ึงประกอบดวยรานคาสง-ปลีกทั่วไป และ

รานคาประเภทหางสรรพสินคาตางจังหวัด ที่กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ และมีการติดตอคาขายกับบริษัทฯ 

มาเปนประจําและตอเน่ือง 

3. รถขายเงินสด (Cash Van) เปนการขายสินคาแบบเก็บเงินสด โดยใหพนักงานขายอยูประจํารถ และ

ตระเวนไปเย่ียมเยียนและรับใบคําสั่งซ้ือจากรานคายอยในแตละภาคทั่วประเทศ ซ่ึงรถขายสินคาจะเขาถึงลูกคาราย

ยอยไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

4. อ่ืนๆ ไดแก ชองทางการจัดจําหนายแบบขายตรง เชน แอมเวย (Amway) / ผานโรงพยาบาล / ผาน

รานขายยา / ชองทางการจัดจําหนายสงเสริมการขาย (Surprise Sales) เปนการออกงานออกรานและงานแสดง

สินคาตางๆ  / ชองทางการจัดจําหนายผานรานตัวแทนจําหนายเฉพาะ (Specialty Shop) และชองทางการจัด

จําหนายทางอิเลคโทรนิคส ( E – commerce ) ปจจุบันชองทางประเภทน้ีมีความเจริญเติบโตคอนขางสูงและเปน

การประหยัดเวลาในการศึกษาดูขอมูลสินคาของบริษัทฯ ไดอยางทั่วถึง 

 
 กระบวนการลอจิสติกส  

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการควบคุมการทํางานดานลอจิสติกส ต้ังแตกระบวนการรับสินคาจากคูคา 

การเบิกสินคาเพ่ือจัดสง ไปจนถึงการจัดสงสินคาใหลูกคา สําหรับสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายทั้งหมด 
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เพ่ือมุงเนนใหมีการดูแลดานคุณภาพของสินคาเปนอยางดี และสงถึงลูกคาไดตรงตามกําหนด จึงจําเปนตอง

จัดระบบการเก็บสินคา และควบคุมสินคาเขาออกอยางรัดกุม รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพสินคาใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 

8) การจัดหาผลิตภัณฑ 

 ในการจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ  

พีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเปนผูทําการตลาด ประชาสัมพันธ 

และสนับสนุนการขายสินคา และบริการของตราสินคาพีเจน บริษัทฯ มีความสัมพันธกับพีเจน คอรปเปนอยางดี 

เปนคูคากันมาเปนระยะเวลานานเกือบ 30 ป แลว โดยตลอดเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนและการ

ดําเนินงานที่ดีมาโดยตลอด ไมวาจะเปนดานการวางแผนการขาย การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การโฆษณา

ประชาสัมพันธ เปนตน สําหรับผลิตภัณฑที่จะนํามาจําหนายบริษัทฯ สามารถคัดเลือกสินคาไดเอง โดยพิจารณา

จากความตองการของตลาดเปนสําคัญ และทําการสั่งซ้ือสินคา โดยปริมาณการสั่งซ้ือสินคาในแตละคร้ังจะขึ้นอยู

การพิจารณารวมกันของฝายการขาย การตลาด และคลังสินคา เพ่ือจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนายและ

ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหเหมาะสม  
 
 ผูผลิตสินคาพีเจนใหแกบริษัทฯ มีดังน้ี 

ผูผลิต ผลิตภัณฑท่ีผลิต 
บริษัท ไทยพีเจน จํากัด จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติกของพีเจน และ

นํ้ายาทําความสะอาดจุกนมและขวดนม 
บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับนํ้านม 
พีเจน คอรป (จากประเทศญ่ีปุนและสิงคโปร) อุปกรณเครื่องใชสําหรับเด็ก  

  
 บริษัทฯ ไดทําสัญญากับพีเจน คอรป ประเทศญ่ีปุน ทั้งหมด 3 ฉบับไดแก สัญญาอนุญาตใหใช

เครื่องหมายการคาและความชวยเหลือทางเทคนิค สัญญากิจการรวมคาไทยพีเจน และสัญญากิจการรวมคาพีเจน 

อินดัสทรีส ซ่ึงสาระสําคัญของสัญญาที่ทําระหวางกันไดสรุปไวแสดงในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบ

ธุรกิจในหัวขอ 5.7 

2) ผลิตภัณฑเครื่องครัวและของใชประจําวัน   
ผลิตภัณฑเครื่องครัวและของใชประจําวันที่บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนาย ไดแก กระบอกฉีดนํ้าฟอก

กี้ มีดอุตสาหกรรม สวนของใชประจําวัน อาทิเชน แปรงสีฟน สําลี และฟองนํ้า 
- ผลิตภัณฑกระบอกฉีดนํ้าภายใตตราสินคา “ฟอกกี้” (Foggy)  

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจัดจําหนายฟอกกี้ โดยบริษัทฯ จดเครื่องหมายการคา “ฟอกกี้” เปนของ

บริษัทฯ และยังเปนผูผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ใหความสนใจพัฒนาสินคากระบอกฉีดนํ้าในประเทศไทย ฟอก

กี้ไดรับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพของสินคา โดยเฉพาะหัวฉีดที่ไดผานการพัฒนาใหสามารถใชงานได

หลากหลาย และมีความทนทานสงผลใหรานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม บริษัททําความสะอาด และธุรกิจที่

เกี่ยวของกับการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต (Car Care) โดยชองทางการจัดจําหนายหลักๆ จะเปนในการจัด

จําหนายแบบด้ังเดิม (Traditional trade) ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมถึงโมเดิรนเทรด และบริษัทฯ ยังมี

การขยายชองทางการจัดจําหนายใหมๆ โดยผานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากน้ันบริษัทฯ ยัง

รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑมาเพ่ือจําหนายโดยสั่งซ้ือสวนประกอบหัวฉีดจาก YMP เพ่ือนํามาประกอบและ

จําหนายใหลูกคาตอไป 
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- มีดอุตสาหกรรมภายใตตราสินคา “เกอรลาจ” (Gerlach)      

บริษัทฯ เปนผูนําเขาและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑมีดอุตสาหกรรม ภายใตตราสินคาเกอรลาจ 
(Gerlach) มีดเกอรลาจเหมาะสําหรับกลุมผูใชงานหนัก (Hard user) และกลุมผูใชงานเปนอาชีพ (Professional 

Chef) ที่ตองใชสินคาที่มีความคงทน และใชงานไดหลากหลาย ทั้งน้ีในปจจุบัน บริษัทฯ ถึอไดวาเปนรายหลักที่

จําหนายมีดเขาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิง โรงงานไกแชแข็ง และช้ินสวนไกช้ันนําของ

ประเทศไทย  

- ผลิตภัณฑสําหรับใชประจําวัน  
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรับใชประจําวัน ภายในตราสินคาอ่ืน ๆ ไดแก ตราวีแคร  

(V-Care) และสไมล วี (Smile V) โดยแตละตราสินคาจําหนายผลิตภัณฑและมีกลุมลูกคาเปาหมายดังตอไปน้ี 

ตราสินคา หมวด

ผลิตภัณฑ 
วัตถุประสงคการใชงาน กลุมลูกคาเปาหมาย 

สําลี  สําลีเพ่ือความงาม สําหรับใชเช็ด

เครื่องสําอาง 
เนนกลุมผูหญิงอายุระหวาง 18 – 35  

ป 

แปรงสฟีน แปรงสําหรับเด็กและผูใหญ เนนกลุมลูกคาตางจังหวัด    

ผูมีฐานะปานกลาง 

วีแคร 

ฟองนํ้า ฟองนํ้าสําหรบัอาบนํ้าเหมาะสําหรบั

อาบนํ้าเด็ก 
ลูกคาอายุต้ังแต 3 ปขึ้นไป 

สไมล วี กระบอกฉีดนํ้า ใชฉีดนํ้า เพ่ือทําความสะอาด เนนกลุมลูกคาตางจังหวัด 
รีไวเวิลแคร ถุงลอกเทา ผลัดเซลลผิวเทา กลุมผูหญิงอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป 

 
 กลยุทธในการแขงขันของบริษัทฯ จะเนนการสรางตราสินคาทั้งสองตราโดยใชสื่อประชาสัมพันธ ณ จุด

ขายเปนหลัก รวมท้ังออกขาวประชาสัมพันธตามสื่อสิ่งพิมพตาง ๆและการขยายชองทางการจัดจําหนายให

ครอบคลุมทั่วประเทศ  
3) ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ   

 บริษัทฯ ไดเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยกลุมลูกคาจะเปน

โรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก ซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑเพ่ือประกอบหรือนําไปบรรจุเพ่ือจําหนาย

ตอไป สินคาสวนใหญจะเปนจําพวกหัวฉีดนํ้า หัวปม ขวดบรรจุของเหลว หลอดบรรจุของเหลว (Tube)  เปนตน 

หากบริษัทฯ จําหนายสินคาใหกับลูกคาเองโดยตรงบริษัทฯ จะสามารถกําหนดสวนตางผลตอบแทนจากการขาย

สินคาได แตในกรณีที่เปนการจําหนายสินคาใหแกลูกคาที่ YMP หรือบริษัท โยชิโน ประเทศญ่ีปุน เปนผูแนะนําให

บริษัทฯ จะขายสินคาใหแกลูกคาดังกลาวในราคาที่บริษัทฯ ซ้ือจาก YMP บวกดวยคาธรรมเนียมรอยละ 1.5 ซ่ึง

เปนไปตามอัตราท่ีไดตกลงกันไวในสัญญา ยกเวนลูกคา 5 รายหลักตามที่ระบุในสัญญาฯ  YMP จะดําเนินการขาย

เอง โดยบริษัทฯ จะไดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.3 ของยอดสั่งซ้ือสุทธิของลูกคากลุมดังกลาวจาก YMP  ใน

การใหไดมาซ่ึงสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายกับ 

YMP และบริษัท โยชิโน ประเทศญ่ีปุน โดยสาระสําคัญของสัญญาดังกลาวไดสรุปไว แสดงในสวนที่ 2 ขอ 5 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในหัวขอ 5.7  
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ธุรกิจกิจการรวมคา 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ  

- บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด หรือ YMP  

 เปนบริษัทรวมทุนระหวาง 3 บริษัท ไดแก บริษัทฯ  โยชิโน ญ่ีปุน และ บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศ

ญ่ีปุน) ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก ช้ินสวน สวนประกอบและอะไหลที่เปนพลาสติก เพ่ือ

จําหนายทั้งภายในและตางประเทศ  เชน หัวฉีดนํ้า  หัวปม ขวดบรรจุนํ้า เปนตน YMP มีเครื่องจักรอุปกรณที่มี

เทคโนโลยีการผลิตช้ันสูง มีทีมงานประกอบดวยฝายผลิต ฝายประกอบ ฝายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝายจัดสง 

และฝายบริการลูกคาในระดับมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาตามมาตรฐานสากลโลก ทั้งน้ีบริษัท

ฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชใน

การผลิตเฉพาะวัตถุดิบจากแหลงในประเทศไทยเทาน้ันใหแก YMP  
 YMP ใชสัญญาใหความชวยเหลือทางเทคนิคทําขึ้นระหวาง YMP และ โยชิโน ญ่ีปุน เปนสัญญาหลักที่ใชใน

การประกอบธุรกิจซ่ึงมีสาระสําคัญไดสรุปไว โดยแสดงในขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในหัวขอ 5.7 

- บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด หรือ PIT  

 เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ พีเจน คอรป จากประเทศญ่ีปุน ผลิตภัณฑหลักที่ PIT ผลิตแบงได 

2 ประเภท ไดแก  
1) ผาเช็ดทําความสะอาดผิว เปนผาใชทําความสะอาดผิวบนใบหนา แขนและสวนตางๆของรางกายทารก 

และผูใหญ เน้ือผามีความหนา และนุมพิเศษเช็ดไดบอยเทาที่ตองการ ผาเช็ดทําความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล

และนํ้าหอม นอกจากน้ียังมีแบบผาทากันยุง บรรจุในหอกะทัดรัดสะดวกสําหรับพกพา  
2) แผนซับนํ้านม (แบบกระชับ) เพ่ือซึมซับนํ้านม ใหความกระชับขณะสวมใสในทุกอิริยาบถ และยัง

ปองกันนํ้านมซึมไหลออกทางดานขางมีเทปกาว 2 จุดปองกันการหลุดล่ืนขณะสวมใส ผลิตจากวัตถุดิบที่ไดรับการ

วิจัยและคนควาจาก พีเจน คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน  

 PIT เปนฐานผลิตผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับนํ้านมมารดา โดยไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ
จากพีเจน คอรป ประเทศญ่ีปุน ทั้งน้ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ PIT แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

 - บริษัท ไทยพีเจน จํากัด 

 TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตจุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็กและนํ้ายาลางขวดนม

ตราสินคาพีเจน เปนฐานผลิตขวดนม จุกนมซิลิโคน และผลิตภัณฑพลาสติกทั้งหมดในประเทศไทยภายใตตรา

สินคา “PIGEON”  โดยไดรับอนุญาตจากพีเจน คอรป ประเทศญ่ีปุน ใหเปนผูผลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑ

พลาสติกของพีเจนอยางเปนทางการ จุกนมซิลิโคนที่ TP ผลิตและจําหนายมีหลายแบบและหลายขนาดตามท่ีพีเจน 

คอรป กําหนดใหทั้งหมด อาทิเชน จุกนมซิลิโคนคลาสสิค จุกนมซิลิโคนแบบ Dome    จุกนมเสมือนการใหนม

มารดา และจุกนมเสมือนการใหนมมารดามินิ  สําหรับขวดนมเปนประเภทพลาสติกจากโพลีคารบอเนตและ PPSU 

(POLYPHENYL SULFONE RESIN DURADEX D3000NT) โดยสามารถผลิตขวดนมไดครบทุกขนาดและทุกรุน ใน

กระบวนการผลิตจุกนมและขวดนมเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่นํามาผลิตขวดนม จุกนมไมวาจะเปนพลาสติก 

ซิลิโคน และสีที่ใชพิมพลายบนขวดนม จะเปนวัตถุดิบที่ถูกกําหนดและนําเขามาจากประเทศญี่ปุนโดยตรงดวย

คุณภาพระดับ FOOD GRADE คือมีความปลอดภัย ไรสารพิษที่เปนอันตรายตอเด็กทารก มีกระบวนการท่ีสะอาดได

มาตรฐานดวยเครื่องจักรอันทันสมัยจากตางประเทศ และพนักงานผูเช่ียวชาญในแตละกระบวนการตางๆ ซ่ึงการ

ผลิตทุกขั้นตอนจะมีการหอปองกันฝุนละออง คัดเลือกผลิตภัณฑที่ไมมีตําหนิหรือ    ริ้วรอย ตรวจสอบขนาด 

ปริมาตร และความคงทนแข็งแรง ดวยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน (Q.C. : Quality Control) ที่ละเอียดทุก
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ขั้นตอนในการผลิต เพ่ือใหผลิตภัณฑทุกช้ินที่ผลิตออกไปตองมีคุณภาพ ปลอดภัย และดีที่สุด กระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพของขวดนม จุกนมพีเจนไดรับการรับรองจาก มอก. ในประเทศไทย และไดรับมาตรฐาน JIS 

(Japan Industrial Standard) ซ่ึงเปนมาตรฐานหลักที่ทางญ่ีปุนไดใชในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนม และจุก

นม     ตราสินคาอ่ืนทุกตราสินคา ในปจจุบันมาตรฐาน JIS น้ี ทางรัฐบาลญ่ีปุนไดรวมกําหนดกับพีเจน คอรป ซ่ึง

ถือไดวาเปนผูบุกเบิกผลิตภัณฑกลุมน้ีเปนรายแรกในญี่ปุน TP ไดผานการรับรองเพ่ือใหการผลิตไดคุณภาพ

มาตรฐานในการทํางาน ดังตอไปน้ี 
 - ISO 14001 : 1996 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก TÜV Rheinland Thailand 

ในป 2545 
 - ISO 9001: 2000 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลจาก TÜV Rheinland 

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

 - TIS 969-2533 มาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับจุกนมซิลิโคน 

 - TP ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดย

ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอ่ืนๆ  

ภาวะอุตสาหกรรม 
 เน่ืองจาก TP เปนโรงงานผลิตสินคาพีเจนเพียงตราสินคาเดียว วัตถุประสงคในการกอต้ังเพ่ือเปนฐานผลิต

ขวดนมและจุกนมของพีเจน คอรป ดังน้ันสินคาที่ TP ผลิตไดทั้งหมดจะจําหนายใหแกพีเจน คอรป และบริษัทใน

กลุมของพีเจน คอรป รวมถึงบริษัทฯ (เฉพาะที่จําหนายในไทย) เทาน้ัน ดังน้ันในการดําเนินธุรกิจของ TP จึงขึ้นอยู

กับนโยบายของพีเจน คอรปเปนสําคัญ ที่ผานมามูลคาการสงออกของ TP มีการเติบโตขึ้นทุกปทําใหเช่ือไดวา

อุตสาหกรรมขวดนมและจุกนมยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ถึงแมวาอัตราการเกิดของทารกจะคงที่หรือมี

แนวโนมลดลงก็ตาม เน่ืองจากมีการออกผลิตภัณฑใหม ๆ และมีการสงเสริมการขายอยางตอเน่ือง   
 1) แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

 ในปจจุบันตลาดผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ไดแก ขวดนมและจุกนมมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น เน่ืองมาจาก

มีตราสินคาที่เกิดขึ้นใหมจํานวนมากทั้งจากตางประเทศและที่ผลิตในประเทศเขามาทําการตลาดทําใหเกิดการ

แขงขันดานราคาอยางมาก อีกทั้งยังเปนผลมาจากปริมาณการเกิดของทารกที่ลดนอยลงตอป และครอบครัวรุน

ใหมนิยมการมีบุตรแค 1-2 คนเทาน้ัน จึงทําใหตลาดรวมไมเติบโตมากนัก   
 2) ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย 

 ลูกคาหลักของ TP คือพีเจน คอรป บริษัทในเครือของพีเจน คอรป และบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับ

สิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาให TP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย กลุมลูกคาเปาหมายจะเนนไปท่ีกลุม

คุณแมรุนใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลความรูเพ่ือเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก มี

การศึกษาดี อายุระหวาง 25 – 40 ป และเด็กออนสําหรับทารกอายุ 0-3 ป  
 3) กลยุทธการแขงขัน 

 TP จะเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดย TP ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑอยางย่ิง โดยมีการ

ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ JIS ซ่ึงเปนมาตรฐานของญ่ีปุน รวมกับมาตรฐานของ สมอ 

(สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย) นอกจากน้ียังปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย ปลอดภัย 

และหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  รวมถึงมีการกําหนดนโยบายการผลิตสินคาโดยจะ

ขึ้นอยูกับการคาดการณความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑในแตละกลุมโดยอาศัยขอมูลจากฝายขายและ
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมหรือการปรับปรุงลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นโดยเนนดานคุณภาพ ความสะดวก และความปลอดภัยเปนหลัก 

 4) นโยบายการกําหนดราคา 

 TP เปนผูกําหนดราคาสินคาเองโดยใชราคาตนทุนบวกกําไร โดยในการกําหนดราคา TP ตองคํานึงถึง

ตนทุนสินคาและตองเปนไปตามนโยบายของพีเจน คอรป ดวย อยางไรก็ตาม ราคาที่จําหนายในประเทศไทยและ

สงออกจะมีราคาใกลเคียงกันเพ่ือไมใหเกิดการทําสงครามราคาระหวางตัวแทนจําหนายสินคาดวยกัน สําหรับ

สินคาประเภทของใชสําหรับเด็ก TP จะกําหนดราคาของสินคาโดยใชพ้ืนฐานจากตนทุนเปนหลัก เน่ืองจาก TP 

ไมไดพัฒนาสินคาในหมวดหมูน้ีขึ้นมาเอง ตองนําเขาจากประเทศญ่ีปุน และสิงคโปรเปนสวนใหญ นอกจากตนทุน

ของสินคาแลว ราคาของคูแขงรวมทั้งสภาวะการแขงขันก็มีสวนในการกําหนดราคาอีกดวย 
 5) การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 สินคาทั้งหมดที่ TP ผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศจะจําหนายผานบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูจัดจําหนายและทํา

การตลาดทั้งหมดใหแกผลิตภัณฑของพีเจน สําหรับตลาดสงออก TP จะเปนผูสงออกสินคาเองโดยสงออกไปยังพี

เจน คอรป และตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการของพีเจน คอรป ไดแก ประเทศสิงคโปร เปนตน  

 6) การจัดหาผลิตภัณฑ 

TP ไดรับสิทธิ์จากพีเจน คอรป ในการผลิตจุกนม ขวดนม และอ่ืนๆ ภายใตตราสินคาพีเจน โดยทํา

ขอตกลงระหวางกันเปนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ โดยในสวนของการผลิตของโรงงาน TP วัตถุดิบหลักที่นํามาใช

ผลิตขวดนม ไดแก โพลีคอรบอเนต (Polycarbonate (PC)) และโพลีโพรไพลีน (Poly Propylene) และสําหรับจุก

นม ไดแก ยางซิลิโคน คิดเปนอัตรารอยละ 64 ของการยอดซ้ือวัตถุดิบทั้งหมด  แหลงวัตถุดิบหลักของ TP มาจาก

การซ้ือจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยมีโรงงานที่ต้ังอยูที่จังหวัดระยอง ทําใหสะดวกตอการวางแผนการผลิต 

สําหรับการนําเขาจะเปนพวก Packing Parts ที่มีลักษณะเฉพาะและอะไหลของเครื่องจักรตาง ๆ  
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 TP ไดใบรับรอง ISO 14000 ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและไดปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัดที่ผาน

มายังไมเคยไดรับการรองเรียนจากลูกคาหรือบริษัทขางเคียง 
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ปจจัยความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะสงผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทุน และเปนความเสีย่งที่

อาจสงผลกระทบใหกับการดําเนินธุรกิจ สามารถแยกประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดดังน้ี 
 
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม 

ปญหาทางการเมือง และสังคม อาจสงผลใหสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไมมีอัตราการเจริญเติบโต

เทาที่ควรจะเปน หรือถดถอยลง รวมถึงการใชจายของประชากรลดลง เน่ืองจากตองเตรียมพรอมสําหรบัเหตุการณ

ที่ไมคาดคิดที่จะเกิดขึ้น ดังน้ันอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษทั ทําใหบรษิัทมีรายไดจากการขายของบรษิัท
ลดนอยลง ไมวาจะเปนการลดลงในดานของราคา (จัดโปรโมช่ันเพ่ิมขึ้น) ทําใหกําไรขัน้ตนลดลง หรือการลดลง

ของปริมาณขายก็ตาม เชน การเกิดความขัดแยงทางการเมือง อุทกภยั วินาศภัย เปนตน บริษัทปองกันความเสีย่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นดวยการจัดทํางบประมาณทีม่ีความยืดหยุน เพ่ือที่จะสามารถปรับลดคาใชจายใหสอดคลองกับ

ยอดขายภายใตสถานการณที่ไมมั่นคง รวมถึงการเนนกลยุทธในการสรางแบรนดสินคาใหแตกตางจากคูแขง และ

เนนการวิจัย และพัฒนาเพ่ือใหสินคามีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความตองการของคุณแมยุคใหม

อยางสูงสุด นอกจากน้ันการมองหาพันธมติรใหมๆ ก็เปนอีกแนวทางหน่ึงซ่ึงบริษัทใหความสําคัญในการสราง

รายได โดยในป 2552 บริษัทไดเปนผูรับผิดชอบดานการตลาดและการขายใหกับผลิตภัณฑ Revival Care จาก
ประเทศญ่ีปุน เปนตน 
 
อัตราดอกเบี้ย 

บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจาย จํานวน 7.7 และ 7.0 ลานบาทในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ คิดเปน

รอยละ 2.1 และ 1.9 ของรายไดจากการขาย หากมีการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเงินกู จะสงผลกระทบใหบรษิัทฯ มี

ภาระดอกเบี้ยจายเพ่ิมขึ้น และทําใหกําไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลง ดังน้ันบริษัทฯ จึงพยายามท่ีจะลดภาระหน้ีลงเมื่อ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสวนเกิน ที่เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทจะกันสํารองตามกฎหมาย และสํารอง

เงินสําหรับคาใชจายตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเรียบรอยแลว เพ่ือไมใหเกิดภาวะขาดสภาพคลองทางการเงิน 

นอกจากน้ีผูบริหารยังใชความระมัดระวังอยางสูงในการกอภาระหน้ีเพ่ิมเติม และมองหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนตํ่า 

เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจาย อันจะนํามาซ่ึงกําไรสุทธิที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 ในการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนของบริษัทฯ นอกจากแหลงที่มาของสินคาจะมาจาก

ภายในประเทศไทยแลว ยังมีสินคาสวนหน่ึงนําเขามาจากพีเจน คอรป ประเทศญ่ีปุน และประเทศสิงคโปรเพ่ือ

จําหนายภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดวยผลิตภัณฑในกลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบี้แชมพู โลช่ันสูตรนํ้า/สูตร

นํ้านม หรืออุปกรณทําความสะอาดเครื่องใชสําหรับเด็ก เปนตน นอกจากสินคาตราพีเจนแลวบริษัทฯ ยังไดมีการ

นําเขาสินคาจากตางประเทศ อาทิเชน ประเทศโปแลนด (มีดอุตสาหกรรม เกอรลาจ) และประเทศจีน (แปรงสีฟน

ของบีแคร และกระบอกฉีดนํ้าของสไมล วี) ในป 2551และ 2552 บริษัทฯ นําเขาสินคาทั้งหมดมีมูลคาการสั่งซ้ือ

ที่ 42.3 ลานบาท และ 38.3 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 21.0 และ 8.4 ของยอดสั่งซ้ือสินคาทั้งหมด หากอัตรา
แลกเปล่ียนมีความผันผวนมากจะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้น

ดังกลาวได  
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 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่ผันผวน กลาวคือ มี

การทําธุรกรรมทางการเงินเพ่ือกําหนดอัตราแลกเปล่ียนในการนําเขาผลิตภัณฑตาง ๆ ใหคงที่ (Fixed Forward 

Exchange Rate) เพ่ือปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ฯ ทั้งน้ีที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนคอนขางนอย โดยในป 2550 บริษัทฯ มีกําไรจาก

อัตราแลกเปล่ียนจํานวน 1.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.44 ของรายไดจากการขายรวม หรือรอยละ 4.6 ของ

กําไรสุทธิ และในป 2551 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเทากับ 1.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.5 ของ

รายไดจากการขาย หรือรอยละ 3.3 ของกําไรสุทธิ สวนในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเทากับ 

0.9 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.24 ของรายไดจากการขาย หรือรอยละ 2.1 ของกําไรสุทธิ 

 
ความเส่ียงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50 
 คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และครอบครัว ถือหุนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 74.7 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

แลว ซ่ึงสัดสวนดังกลาวมากกวารอยละ 50 ทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือ

หุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนที่ตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผู

ถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ัน

ผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญ

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 
 อยางไรก็ตามเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และถวงดุลอํานาจดังกลาว บริษัทฯ 

ไดพิจาณาปรับโครงสรางองคกรใหมเพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธภิาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบได และมี

การถวงดุลอํานาจจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

บริษัทฯ มีกรรมการบริษทัรวมกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น 9 ทาน ในจํานวนน้ีมีกรรมการที่ไมใชกลุมผูถือหุนราย

ใหญ 7 ทาน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเปนอิสระตามความเหมาะสม และขึ้น

ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพ่ือใหเปนไปตามระบบท่ีได

กําหนดไว และตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
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โครงสรางเงินทุน / โครงสรางผูถือหุน 

ผูถือหุน 
 1.  ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 
ที่ ช่ือ – นามสุกล จํานวนหุน รอยละ

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 74,625,000 62.18

2. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก 26,876,000 22.39

3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล 4,500,000 3.75

4. นายสุธีร เลอสมุิตรกุล 4,500,000 3.75

5. นายสรพันธ เลอสุมิตรกุล 4,500,000 3.75

6. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม 1,500,000 1.25

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

8. นายนิรามัย ลักษณานันท 460,000 0.38 

9. นางบุษบา วราภิรักษ 378,000 0.32 

10. นายไพฑูรย เสถียรภาพอยุทธ 150,000 0.12 

11. นายสมพร อุเบกขานุกูล 135,000 0.11 

12. นายพงศเกียรติ สุทธพงศ 105,000 0.08 
13. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา 105,000 0.08 

14. น.ส.เรวดี รัศมีแสงเพชร 100,000 0.08 

15. นางบุษบา วราภิรักษ 85,000 0.06 

16. นายโชคชัย ใหญธรรมสาร 58,000 0.04 

17. นายจิตตบุญ ต้ังเดนชัย 50,000 0.04 

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

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

20. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ 50,000 0.04 

 
 2.  ผูถือหุนที่เปนกรรมการและผูบริหารบริษัท 
ที่ ช่ือ – นามสุกล จํานวนหุน รอยละ

1. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ 50,000 0.04 

2. นางละเอียด วองวงศภพ 40,000 0.03

3. ดร.นิตินัย ตันพานิช 20,000 0.01

4. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 74,625,000 62.18

5. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม 1,500,000 1.25

6. นายนิรามัย ลักษณานันท 460,000 0.38 

7. นางบุษบา วราภิรักษ 463,000 0.38 

8. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา 105,000 0.08 

รวม 77,263,000 64.38 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก

ภาษี และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับ

แผนการดําเนินงาน การลงทุน สภาพคลอง และความจําเปนตางๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งน้ีคณะกรรมการของ

บริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณา ยกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวได

เปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน นํา

เงินไปใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการ

เปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต 
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การจัดการ 

 
โครงสรางคณะกรรมการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
 1. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ ประธานกรรมการ 
 2. นางละเอียด  วองวงศภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. ดร.นิตินัย  ตันพานิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 4. นายเทวัญ  อุทัยวัฒน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 5. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 
 6. นางสุรียพร  อนุวัตรอุดม กรรมการ 
 7. นายนิรามัย  ลักษณานันท กรรมการ 
 8. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา กรรมการ 

9. นางบุษบา  วราภิรักษ กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพร อนุวัตรอุดม

ลงลายมือช่ือรวมกันกับนายนิรามัย ลักษณานันท หรือ นางศิริพัชรา พิทักษรักษา หรือ นางบุษบา วราภิรักษ 

พรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

กรรมการผูทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท คือ  นางบุษบา วราภิรักษ   

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังน้ี 

1) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน  รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย   โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต   และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งใน

ปจจุบันและในระยะยาว 

2) มีหนาที่จัดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยสามเดือนตอครั้ง   โดยจะตองมีกรรมการมารวมประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด   การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก   

ของกรรมการที่เขาประชุม  กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน   เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย
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ในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน   และถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเปนเสียงช้ีขาด 

3) พิจารณาอนุมัติการทํารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลท่ีเกี่ยว

โยงกัน ในสวนที่ไมจําเปนตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

4) มีหนาที่จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน  ดานรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลใหมี

ระบบควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกํากับดูแลใหมีการ

บริหารจัดการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

5) มีอํานาจพิจารณาแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหาร  ให ดํารงตําแหนงภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการบริษัท อาจกําหนดขึ้น   และคณะกรรมการบริษัท อาจมอบหรือกําหนดอํานาจใหแกประธาน

เจาหนาที่บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร  ซ่ึงเปนอํานาจที่ตามกฎหมายหรือตามขอบังคับบริษัทฯ 

มิไดกําหนดไววาเปนอํานาจของผูถือหุน 

6) พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ 

7) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน  หรือการออกตราสารหน้ี  รวมถึงการใหหลักประกัน  การคํ้าประกัน

สินเช่ือ  การจํานํา  การจํานอง   ในการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท  ที่มีมูลคาเกิน 50,000,000 บาทตอคราว 

8) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหน้ี ตราสารทุน หนวยลงทุน รวมท้ังการเขาซ้ือ รวม

ทุนในโครงการ/กิจการอ่ืนใด  ที่มีมูลคาโครงการ/กิจการสูงกวา  50,000,000   บาทตอคราวหรือโครงการ/

กิจการ  ภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติการในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

9) พิจาณาอนุมัติการจําหนาย  ทําลาย  บริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอ่ืน ๆ รวมท้ังการซ้ือ

ทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอ่ืน ๆ  ที่มีมูลคาสูงกวา 50,000,000 บาท  ภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

10) พิจารณาอนุมัติการใหเชาทรัพยสินของบริษัทฯ ที่มีอายุสัญญาเชาต้ังแต 3 ปขึ้นไป 

11) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเรื่องอ่ืนใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. นางละเอียด วองวงศภพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. ดร. นิตินัย ตันพานิช  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน  กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางละเอียด วองวงศภพ เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูหรือมีประสบการณดานบัญชีและ

การเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 
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2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอใหแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ  มีประสบการณในการสอบ

บัญชีและเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนตามความเหมาะสม เพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากผูถือหุน รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี รับอนุญาต โดย

ไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัทฯ  

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต

ละทาน 
(ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม

 กฎบัตร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน 

8) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

9) พิจารณาและสอบทานความเปนอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบ

ภายใน 

10) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจาง รวมท้ังการประเมินผลงานของแผนก

ตรวจสอบภายใน 

11) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใด เมื่อเห็นวา

จําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  

12) ควบคุมดูแลใหมีการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องที่จําเปนตอการปฏิบัติตามหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหลุลวง 

13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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 ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุนและ

บุคคลภายนอก 

 

3. คณะกรรมการบริหาร  
จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล  ประธานกรรมการบริหาร 

 2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม  กรรมการบริหาร 
 3. นายนิรามัย ลักษณานันท  กรรมการบริหาร 
 4. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา  กรรมการบริหาร 

5. นางบุษบา วราภิรักษ  กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1) มีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัท ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย  

ระเบียบ ขอกําหนด ของบริษัท และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  

2) กําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอนุมัติแผนการ

เงิน โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณประจําป  

3) มีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม   และมีกระบวนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง  การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ 

4) มีหนาที่กํากับดูแลใหใหการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตาง ๆ ที่แตงต้ัง บรรลุตามเปาหมาย 

และใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) มีอํานาจในการกําหนดนโยบายหลักเกณฑการใหสวัสดิการพนักงาน และ โครงสรางเงินเดือนของ

บริษัท 

6) พิจารณาอนุมัติประเภทของการทําประกันภัย  ทุนประกัน  และการเคลมประกันภัยสินคา/

ทรัพยสินทุกประเภทยกเวนยานพาหนะ  

7) มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการบริหารงานทุกประเภท  รวมถึงการซ้ือทรัพยสินถาวรท่ีกําหนดไวใน

งบประมาณ หรือที่ประมาณการประจําปในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาทตอคราว 

8) พิจารณาอนุมติัการจําหนาย  ทําลาย  และการบริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่มีมูลคา

ตํ่ากวา 50,000,000 บาทตอคราว   

9) พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหน้ีการคาเปนสูญ   ซ่ึงไดกระทําตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ตามท่ีกฎหมายประกาศ และกําหนด โดยไมจํากัดวงเงิน 

10) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหน้ี ตราสารทุน หนวยลงทุน รวมท้ังการเขาซ้ือ รวม

ทุนในโครงการ/กิจการอ่ืนใด  ที่มีมูลคาโครงการ/กิจการตํ่ากวา  50,000,000   บาทตอคราวหรือโครงการ/

กิจการ 
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11) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน  หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหหลักประกัน  การคํ้าประกัน

สินเช่ือ  การจํานํา  การจํานอง   ในการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท ที่มีมูลคาตํ่ากวา 50,000,000 บาทตอคราว 

12) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทรวม บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน ในสวนของ

รายการที่เปนเงื่อนไขการคาทั่วไปท้ังหมด   เพ่ือเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเปน

หลักการ 

13) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

4. คณะผูบริหาร  
จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) 
2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสสํานักบริหารกลาง 
3. นายนิรามัย ลักษณานันท รองประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายการตลาด, การขาย และบริหารขอมูล 
4. นางบุษบา วราภิรักษ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายบัญขีและการเงิน 
5. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา ผูชวยรองประธานเจาหนาทีบ่ริหาร ฝายลอจิสติกส 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
1) ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามแนวทาง วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนนโยบายบริษัท ที่ไดรับ

อนุมัติ  รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม    

2) ติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนา  รวมท้ังรายงานผล ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและ

แนวทางในการปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริหารทราบ 

3) พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

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

5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ กรณีสินคาใหม 

6) พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการบริหารงานทุกประเภท  และการซ้ือทรัพยสินถาวรท่ีกําหนดไวใน

งบประมาณ หรือที่ประมาณการประจําป  ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 

7) พิจารณากําหนดโครงสรางองคกร  และอัตรากําลังคนตามปงบประมาณ 

8) พิจารณาอนุมัติการวาจาง  กําหนดอัตราคาจาง  และปรับบรรจุตําแหนงผูบริหารระดับ

ผูอํานวยการฝายขึ้นไป  ตามแผนกําลังคนในงบประมาณ  

9) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอวาจางกําลังคนนอกแผนงบประมาณ  การลงนามในสัญญาวาจาง

และกําหนดอัตราคาจาง  คาตอบแทน เงินโบนัส  รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดในบริษัท 

10) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติบรรจุแตงต้ัง เล่ือนตําแหนงงาน ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน  

หรือการพนจากการเปนพนักงาน  กรณีที่การบรรจุแตงต้ัง เล่ือนตําแหนงงาน ตลอดจนการโอน โยกยายขามสาย

งาน  หรือการพนจากการเปนพนักงานน้ันไมเปนไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ 

11) พิจารณาอนุมัติคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานในตางประเทศ 

12) พิจารณากําหนดวันหยุดประจําปของบริษัท 
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13) พิจารณาอนุมัติการจําหนาย  ทําลาย  และการบริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอ่ืน ๆ  ที่มี

มูลคาตํ่ากวา 3,000,000 บาท 

ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารตองอยูภายใตหลักเกณฑของ

กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวน

ไดสวนเสียของประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจ

อนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะตองนําเสนอเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนด

ขอบเขตที่ชัดเจน 

นอกจากน้ี ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยแลวแตกรณี การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน และ/หรือ การปฏิบัติอ่ืนใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องน้ัน 

ๆ ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 

และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีมีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนด

ขอบเขตที่ชัดเจน 

 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ หากไมไดผานคณะกรรมการสรรหา 

บริษัทฯ มีวิธีการสรรหากรรมการโดยการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาคัดเลือก ทั้งน้ีบุคคลที่

จะเขามารับตําแหนงจะมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากน้ียังพิจารณาถึง

ประสบการณ ความรู และความสามารถ จากน้ันจึงนํารายช่ือเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 

การเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ดังตอไปน้ี 

(ก) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูตามขอ (ก) เพ่ือเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากกวาหรือนอยกวาคนอ่ืนไมได 

(ค) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนน

เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 นอกจากน้ี ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ซ่ึงถาจํานวน

กรรมการที่จะออกไมอาจแบงใหตรงเปนจํานวนไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสัดสวน 1 ใน 3 อีกทั้ง

กรรมการซึ่งไดพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับกรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ หากขอบังคับไมไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหใชวิธีจับ

สลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง  
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 กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปน

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา 2 เดือน และ

บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนจะสามารถอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซ่ึง

ตนแทน โดยกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับมติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ

กรรมการที่ยังเหลืออยู 
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กรรมการและผูบริหาร 

1. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ / ประธานกรรมการ 

อายุ 79 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 3/2000 

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุน 22/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - M.B.A. (Taxation) The American University, Washington D.C., U.S.A. 
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - ปริญญาตร ีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2535-ปจจุบัน - กรรมการ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
2542-ปจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีไทยซุปเปอรแวร 
 - กรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 - ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
 - ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 การสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถัมภ 
 - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ 
 - กรรมการ มูลนิธิบ๊ิกซี 
2551-ปจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการ บมจ. มุงพัฒนา  
  อินเตอรแนชชั่นแนล 

 
2. นางละเอียด วองวงศภพ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 64 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 51/2004 

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 23/2004 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุน 22/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ California U.S.A. 
 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - ปรญิญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) ไมมี 
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ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

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

 
3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 50 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 72/2008 

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

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

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2538-ปจจุบัน - กรรมการ บจก. สุรินทร ออมยา (ประเทศไทย) 
2546-ปจจุบัน - ท่ีปรึกษากฏหมาย สํานักกฏหมายไทยลีเกิล 
2546-ปจจุบัน - กรรมการ บจก. สุขจิต 
2551-ปจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. มุงพัฒนา  
  อินเตอรแนชชั่นแนล 
2544-2545 - ผูอํานวยการฝายรัฐกิจ บจก. ฟอรด โอเปอเรชั่น 
  (ประเทศไทย) 
2540-2542 - ผูอํานวยการฝายกฏหมาย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง

 ประเทศไทย 
2525-2539 - ทนายความและท่ีปรึกษากฏหมาย สํานักกฏหมาย ดร.อุกฤษ 

 มงคลนาวิน 

 
4. ดร.นิตินัย ตันพานิช / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ 46 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 9/2004 

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุน 1/2005 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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 - ปริญญาเอก สาขาการบริหารและการจัดการ University of Santo Tomas, 
Philippines 

 - ปริญญาโท สาขาการบริหารและการจัดการ Ortanez University, Philippines 
 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2547-ปจจุบัน - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
2547-ปจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย  
  อินเทลวิชั่น (เปล่ียนชื่อเปน บมจ.หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล) 
2551-ปจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. มุงพัฒนา  
  อินเตอรแนชชั่นแนล 
2552-ปจจุบัน - กรรมการ บจก. พี พลัส ทริปเปล พี 
2546-2549 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อารเคมีเดีย โฮลด้ิง 

 
5. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล / กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ 60 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 107/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 69/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 62.18 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

คูสมรสของนางสุรียพร อนุวัตรอุดม 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

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

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

 
6. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม / กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส 

อายุ 60 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 69/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 1.25 
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ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

คูสมรสของนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2551-ปจจุบัน - กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส  
  บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
2524-2551 - รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายบัญชี และการเงิน  
  บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตต้ิง 
2526-ปจจุบัน - กรรมการ บจก. เอลลิเกนท ฮารดแวร 

 
7. นายนิรามัย ลักษณานันท / กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ 46 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 72/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College 
 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรการจัดการ Bentley College 

สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 0.38 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2551-ปจจุบัน - กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายการตลาด 

 และขาย, บริหารทรัพยากรขอมูล บมจ. มุงพัฒนา  
  อินเตอรแนชชั่นแนล 
2548-2551 - รองประธานกรรมการบริหาร ฝายการตลาดและขาย, บริหาร

 ทรัพยากรขอมูล บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตต้ิง 
2547-2548 - ผูอํานวยการฝายการตลาด และการขาย Siam Winery 

 Trading Plus Co.,Ltd. 
2546-2547 - ผูอํานวยการฝายการตลาดและขาย บจก. มุงพัฒนา  
  มารเก็ตต้ิง 

 
8. นางบุษบา วราภิรักษ / กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ 46 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 72/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 0.38 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กับผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2551-ปจจุบัน - กรรมการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
  ฝายบัญชี และการเงิน บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
2536-2551 - ผูชวยรองประธานกรรมการบริหาร ฝายบัญชี และการเงิน 
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 บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตต้ิง 
 

9. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา / กรรมการ และผูชวยรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ 51 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุน 69/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 0.08 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
กบัผูบริหาร 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 
ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

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

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมผูถือหุนป 2552 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 2.5 ลานบาทตอ

ป โดยในชวงป 2552 เทียบกับป 2551 บริษัทฯ จายคาตอบแทนตอบแทนกรรมการเปนตัวเงินในรูปคาเบี้ย

ประชุม โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังตารางดานลางน้ี 

ป 2551 ป 2552 

รายชื่อกรรมการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. ศาสตราจารยวิโรจน   เลาหะพันธุ 425,000 425,000 

2. นางละเอียด            วองวงศภพ 180,000 275,000 

3. ดร. นิตินัย            ตันพานิช 165,000 225,000 

4. นายเทวัญ            อุทัยวัฒน 165,000 225,000 

5. นายสุเมธ            เลอสุมิตรกุล   75,000   60,000 

6. นางสุรียพร            อนุวัตรอุดม   75,000   75,000 

7. นายนิรามัย            ลักษณานันท   75,000   75,000 

8. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา   75,000   75,000 

9. นางบุษบา  วราภิรักษ   75,000   75,000 
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  คาตอบแทนผูบริหาร 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลักษณะคาตอบแทน จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

เงินเดือนรวม 10,495,620 13,555,320 14,977,392 

โบนัส     2,457,504   3,581,400 2,516,632 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       45,000        45,000 36,000 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ** -      403,890 447,192 

รวมท้ังสิ้น 12,998,124 17,585,610 17,977,216 

** บริษัทฯ มีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 

2. คาตอบแทนอื่น 

เน่ืองจากในป 2552 บริษัทมีการออกหุนเพ่ิมทุน และไดกําหนดโครงการจัดสรรหุนใหกับกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน (ESOP) ซ่ึงขายใหราคาสวนลดจากราคาเสนอขายบุคคลท่ัวไป สงผลใหกรรมการไดรับ

สวนลดคาหุนเพ่ิมทุน เปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 
 

รายชื่อกรรมการ สวนลดคาหุนเพ่ิมทุน 

1. ศาสตราจารยวิโรจน    เลาหะพันธุ 27,500 

2. นางละเอียด            วองวงศภพ 22,000 

3. ดร. นิตินัย            ตันพานิช 11,000 

4. นายเทวัญ            อุทัยวัฒน - 

5. นายสุเมธ            เลอสุมิตรกุล - 

6. นางสุรียพร            อนุวัตรอุดม - 

7. นายนิรามัย            ลักษณานันท 253,000 

8. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา 57,750 

9. นางบุษบา  วราภิรักษ 207,900 
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การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได ซ่ึงจะชวยสรางความเช่ือมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุก

ฝาย ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแล

กิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งเพ่ือสรางความสามารถ

ในการแขงขัน อันจะนําไปสูการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝายอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ ไดมี

การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน และไดกําหนด

นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 

หลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดําเนินการดังตอไปน้ี 
 

1. สิทธิของผูถือหุน  

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในความเปนเจาของของผูถือหุน จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของ

ตนที่มีอยูตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่ผูถือหุนพึงไดรับนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมาย ดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนมีสิทธคิวบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหทําหนาที่

แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษทัฯ เชน การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ

ขอบังคับของบริษัทฯ การเลือกต้ังผูสอบบัญชี การอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน การจายเงินปนผล การออกหุน
เพ่ิมทุนและการลดทุน เปนตน 

2. ผูถือหุนมีสิทธิไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะระบุ

สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรไวใน

หนังสือเชิญประชุม โดยจะระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือ เพ่ือพิจารณา และจะแจงให

ผูถือหุนทราบเปนการลวงหนากอนวันประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

3. บริษัทฯ ยอมงดเวนการกระทําอันเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน เวนแตเปนการจํากัดสิทธิการออกเสียงในกรณพิีเศษที่กฎหมายหรือขอบังคับของบรษิัทฯ กําหนดไว 

4. บริษัทฯ ยอมดําเนินการประชุมผูถือหุนอยางโปรงใส โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามปญหาหรือแสดง

ความเห็น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมแกผูถือหุน 

5. ผูถือหุนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดมีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายใหบรษิัทฯ เพิกถอนมติในการ

ประชุมผูถือหุนครั้งใดที่มีการนัดประชุม โดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปน

ผูบริหาร รวมถึงการเคารพสทิธิในความเปนเจาของของผูถือหุนสวนนอย บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติตอผู

ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม ดังตอไปน้ี 

1. บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุนไวเปนสวนหน่ึงของจรรยาบรรณธุรกิจดังน้ี 
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- พนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต อยางสุดความสามารถ และดําเนินการใดๆ ดวย

ความเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย 
-  ฝายจัดการพึงรายงานใหผูถอืหุนทราบถึงสถานภาพของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ ครบถวน 

ถูกตอง และตรงตามความเปนจริง 
- ฝายจัดการพึงรายงานใหผูถือหุนทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งดานบวกและดานลบ 

พรอมดวยเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 
- ฝายจัดการและพนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบการทําธรุกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันและระเบียบ

การทําธุรกรรมเพ่ือการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ซ่ึงเปนมาตรการในการคุมครองประโยชนของผูถือหุน

รายยอย 
2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมสามัญประจําปได ใน

เรื่องที่จะเปนประโยชนตอผูถือหุนทุกรายโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑตามบทบัญญัติของกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

3. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยใหปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

4. ผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนสามารถรองขอใหที่ประชุมพิจารณาใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับไดใน

กรณีที่มีการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เพ่ือใหผูถือหุนมอิีสระในการออกเสียง และสงเสริมใหเกิด

ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ทั้งน้ี วิธีการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุม

กาํหนด 

5. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการได หาก

คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการไมสามารถบริหารงานใหบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีอันสงผลใหมูลคาของผู

ถือหุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยผูถือหุนตองสงหนังสือเสนอช่ือกรรมการเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ ภายในวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ พรอมแนบหลักฐาน การถือหุน หนังสือใหความยินยอมของ

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งน้ีบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไม

มีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความมั่นคงและมั่งค่ังในระยะยาวควบคูไปกับการคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไวใน

จรรยาบรรณธรุกิจ ซ่ึงไดเผยแพรไวในเว็ปไซดของบริษัทฯ อันครอบคลุมถึงนโยบายตางๆ ในหัวขอตอไปน้ี 

1. นโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุน ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานบริษัทฯ อยางเต็ม

ความ สามารถ การรายงานขอมูลที่ครบถวนถูกตองตอผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ และการปฏิบัติตามระเบียบการทาํ

ธุรกรรมเพ่ือคุมครองผลประโยชนของผูถือหุน 

2. นโยบายในการปฏิบัติตอลูกคา และคุณภาพผลิตภัณฑ ครอบคลุมถึงการตอบสนองความตองการ

ของลูกคาทั้งในดานสินคาและบริการ การใหขอมูลทีเ่ปนประโยชนตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา

อยางเหมาะสม 

3. นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา และเจาหน้ี ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปน

ธรรม และเปนไปตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการคาที่ตกลงกัน 

4. นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน ครอบคลุมถึงการใหผลตอบแทนที่เปนธรรม การพัฒนา

บุคลากรอยางเทาเทียมและทั่วถึง และการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
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5. นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ครอบคลุมถึงการสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม 

และการงดเวนการทําลายคูแขงขัน 

6. นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติตอพนักงานอ่ืน ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาที่

ของพนักงานดวยความเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนภายใตกฎระเบียบของบริษทัฯ และการเสริมสรางความ

สามัคคีในหมูพนักงาน 

7. นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน

ในทองถิ่นที่บรษิัทฯ ประกอบกิจการอยู 

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีนโยบายอ่ืนๆ ซ่ึงกําหนดขึ้นมาเพ่ือคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและนักลงทุน

รายยอยเปนสาํคัญ เชน นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายการรักษาและการใชทรัพยสินของบริษทัฯ 

เปนตน อีกทั้ง บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีคณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงจะทํา

หนาที่รับขอรองเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพ่ือหาขอเทจ็จริงเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มี

การฝาฝนนโยบายดังกลาว 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของขอมลูและสารสนเทศที่มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูถือหุน นัก

ลงทุนรายยอย และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ รวมถึงประโยชนตอการกํากับดูแลบริษทัจดทะเบียนและตลาดทุนของ

หนวยงานกํากับดูแลตางๆ จึงไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

1.  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการรายงานทางการเงินไวในจรรยาบรรณธุรกิจวาฝายจัดการของบริษัทฯ มี

ความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และทันตอเวลา 
2.  กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ ใหทําหนาที่เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังใหเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 4 

ครั้ง 
3. เปดเผยขอมูลและสารสนเทศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกาํหนด และเผยแพรขอมูลและ

สาร สนเทศดังกลาวผานทางเว็ปไซดของบริษัทฯ ซ่ึงจะไดรับการปรบัปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

4. จัดใหมีนักลงทุนสัมพันธซ่ึงทําหนาที่บริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพรใหแก

ผูที่ตองการขอมูล ไมวาจะเปนผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย หรือนักลงทุน ซ่ึงนักลงทุนสามารถติดตอไดที่ 

www.moongpattana.com   

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการ

บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ

ไมนอยกวา 5 คน และมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด โดยประธานกรรมการบริษัทฯ 

จะไมดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหาร และจะมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ 

และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน โดยมิใหคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด 
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คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 ทาน และอยางนอย 1 ทาน

เปนผูมีความรูและประสบการณในดานการเงินและ/หรือบัญชี สวนคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะ

ฝายจัดการภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดตองออกจาก

ตําแหนง โดยอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไม

เกิน 3 ป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ มีสิทธิ์ไดรับการแตงต้ังกลับเขามาใหมได โดยที่

กรรมการแตละทานจะตองมีความรู และประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีเลขานุการบริษัทฯ ซ่ึงทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ 

ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการ

ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ รวมทั้งกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร 

และกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดสงเสริมใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธรุกิจที่เปนลายลักษณอักษรเพ่ือให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบรษิัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และได

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มกีารพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบภายใตแนวทาง

ที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยมิใหผูมีสวนไดเสยีมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ และจะกํากับดูแลใหบริษทัฯ มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอยางเหมาะสม 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในซ่ึงเปน

หนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกลาว 
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดย

ใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามกรอบหรือนโยบายดังกลาวและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยาง

สม่ําเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผย

อยางเพียงพอ โดยสอบทานใหมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมท้ังสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาที่ในการปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ

มอบหมายไวในกฎบัตรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค 

ขอบังคับ นโยบาย  ระเบียบ ขอกําหนดของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือมติที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การอนุมัติแผนการเงิน โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณประจําป  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารมีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี

หนาที่กํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตางๆ ที่ไดรับการแตงต้ังสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย รวมท้ังใหฝายจัดการสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการให

บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตามแนวทางและนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงาน การติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนาของงาน และการ

รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริหาร

ทราบอยางสม่ําเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายบริษัทมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีประธาน

กรรมการในฐานะประธานการประชุม ซ่ึงในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ มีการจัดสรร

เวลาอยางพอเพียงที่ฝายจัดการจะนําเสนอประเด็นและผลการดําเนินงานตางๆไดอยางเพียงพอที่กรรมการจะ

อภิปรายปญหาสําคัญโดยท่ัวกันอยางรอบคอบ ตลอดจนการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการ

ประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ทั้งน้ีเพ่ือที่คณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติม

ไดจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกําหนดใหผูบริหารระดับสูงเขารวม

ประชุมเพ่ือช้ีแจงคณะกรรมการในกรณีที่ตองการขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแต

ละคนสามารถนําเสนอเร่ืองเพ่ือเขาวาระการประชุมได โดยมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

รวมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ   นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบันทึก

เน้ือหาการประชุมอยางถูกตองและครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได โดยมีกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่

เขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ อยางไรก็ตาม กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

สามารถจัดใหมีการประชุมระหวางกันไดตามความจําเปน  
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2551 เทียบกับป 2552 บริษัทฯไดจัดการประชุม

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้งและ 5 ครั้ง ตามลําดับ ซ่ึงผลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทาน 

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ชื่อกรรมการ 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม/ 
จํานวนครั้งท้ังหมด 

ป 2551 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม/
จํานวนครั้งท้ังหมด 

ป 2552 

กรรมการ 
1. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ 

 
5/7 

 
5/5 

2. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล 7/7 4/5 

3. นางสุรียพร  อนุวัตรอุดม 7/7 5/5 
4. นายนิรามัย  ลักษณานันท 5/7 5/5 
5. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา 7/7 5/5 
6. นางบุษบา  วราภิรักษ 5/7 5/5 
กรรมการตรวจสอบ 

7. นางละเอียด  

 
วองวงศภพ 4/7 5/5 

8. ดร.นิตินัย  ตันพานิช  5/7 5/5 
9. นายเทวัญ  อุทัยวัฒน  5/7 5/5 

  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณางบการเงิน การ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมจะทําเปนหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวา 5 วันทําการ กอน

วันประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีกรรมการเขารวมในการประชุมแตละครั้งอยางนอย

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม และมติที่ประชุมจะกระทําโดยไดรับเสียงขางมาก

ของกรรมการที่มาประชุมครบองคประชุม ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทุกทานจะตองเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนครั้งที่มีการประชุมในปน้ันๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุม

รวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละครั้ง โดยไมมีผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวย 

ชื่อกรรมการ 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม/ 
จํานวนครั้งท้ังหมด 

ป 2551 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม/
จํานวนครั้งท้ังหมด 

ป 2552 

กรรมการตรวจสอบ 

1. นางละเอียด  

 
วองวงศภพ 3/3 5/5 

2. ดร.นิตินัย  ตันพานิช  3/3 5/5 
3. นายเทวัญ  อุทัยวัฒน  3/3 5/5 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําป เพ่ือให

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป  

5. คาตอบแทนของคณะกรรมการ 
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บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการชุดตางๆ ตามประสบการณ ภาระหนาที่และขอบเขต

ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน สําหรับคาตอบแทนของ

ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงไดกําหนดตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

กําหนด ภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน และใหสอดคลองกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารแตละคน  ซ่ึงบริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนดังกลาวเปนประจําป 

6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแก

 ผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดแก กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ 

ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง โดย การเขา

รวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวเน่ือง 

  
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสําคัญและเปน

ขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธาณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดมีการกําหนดนโยบายการซ้ือ

ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการใชขอมูลภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือคุมครองผลประโยชนของผูถือ

หุนและนักลงทุนรายยอย และเพ่ือสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในเรื่องการใชขอมูลภายใน ตลอดจนการเก็บรักษา

ขอมูลภายในใหเปนความลับระหวางผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน รวมท้ังกําหนดบทลงโทษอยางรายแรงสําหรับผูที่นําขอมูล

ภายในของบริษัทฯ ไปใช โดยรายละเอียดดังน้ี 
-  พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
-  พนักงานพึงซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยความโปรงใส และรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยใหบริษัท

ฯ รับทราบโดยทันทีที่มีการซ้ือขาย 
-  พนักงานพึงละเวนการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงิน สถานะ

ของบริษัทฯ หรือขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 

-  พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใหขอมูลตอสาธารณชนโดยไมมีอํานาจหนาที่ เพ่ือปองกันมิใหบุคคลภายนอก

ตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยขอมูลที่ไมถูกตอง 

กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของตนใน

บริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 

12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี รวมท้ัง

บทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
กรรมการและผูบริหารทุกทานมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน รวมถึงคูสมรสและ

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี 
1. การรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดเสนอขาย

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

หลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานน้ีใหคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ เพ่ือเก็บเปนหลักฐานทุกครั้ง 

นอกจากน้ีคณะกรรมการกําหนดใหกรรมการทุกทานเปดเผบขอมูลสวนไดเสียของตนเอง และผูเกี่ยวของ 

ตอคณะกรรมการ โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูรวบรวม และเสนอใหทบทวนขอมูลดังกลาวทุกป ปละ 1 ครั้ง 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานดานทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนเลิศ โดยบริษัทฯ ไดมีการ

กําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน ทั้งในดานการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูและ

ความสามารถตามขอกําหนดของตําแหนงงานน้ันๆ ตลอดจน การสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางานของพนักงาน

บริษัทฯ ซ่ึงนับเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาอยางย่ังยืน ทั้งน้ีการพัฒนาบุคลากรสําหรับตําแหนงงานตางๆ 

จะมีความสอดคลองกับโครงสรางของอัตราการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยทางบริษัทฯ จะมี

สวัสดิการ, สิทธิประโยชน และผลตอบแทนตางๆ มอบใหกับบุคลากรอยางเพียงพอ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความ

ตองการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

 ดานการอบรมและพัฒนา บริษัทฯ มีโนบายในการฝกอบรมอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากรสามารถพัฒนา

องคความรูใหมีความชํานาญในดานตางๆ มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน ดานการตลาดและการขาย, ดานการเงินและ

บัญชี เปนตน ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรมีความพรอมดานทักษะ และมีองคความรูที่ดีในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ 

และเน้ืองานที่จะไดรับมอบหมายตอไปในอนาคต อีกทั้งยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาวของบุคลากรในการทํางานใหมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีการพัฒนางานดานตางๆ ของฝายทรัพยากร

บุคคลยังอยูภายใตระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซ่ึงทําใหสามารถตวรจสอบขั้นตอนการทํางานได

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมที่ดีขององคกรใหกับบุคลากรของบริษัทฯ 

อยางตอเน่ือง เชน การสรางความสามัคคี ความรับผิดชอบ และการทําคุณประโยชนใหแกสังคม โดยการนําเสนอ

ผานกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ 
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การควบคุมภายใน 

 
 บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหนาที่กํากับดูแลและสอบทาน

ความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ และ

หากมีการตรวจพบขอบกพรองหรือเหตุการณผิดปกติที่เปนสาระสําคัญแลว จะตองรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือปรับปรุงและแกไขโดยเร็ว  
 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2552 ซ่ึงไดประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุม คณะกรรมการของตรวจสอบไดจัดทําแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แลวสรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน

ดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ

เพียงพอและเหมาะสม สามารถปองกันความเสียหายของทรัพยสินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใช

โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจ และที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในที่จะมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีในงบการเงิน 
 
 นอกจากน้ี ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดศึกษาและ

ประเมินประสิทธิภาพแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอยาง

เปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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รายการระหวางกัน 

 
ขอมูลรายการระหวางกัน 

 รายละเอียดขอมูลของรายการระหวางบริษทัฯ กับ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และ บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงกันกับบริษัทฯ ซ่ึงเปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2551 -2552 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดดังน้ี 
บริษัท ไทยพีเจน จํากัด “TP” 
ลักษณะการประกอบธรุกิจ  ประกอบธุรกิจผลิต และจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับทารกภายใตตราสินคาพีเจน 

เชน จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติก และนํ้ายาทําความสะอาดจุกนมและขวด

นม 

ลักษณะความสัมพันธ  TP เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษทัฯ และ พีเจน คอรปอเรช่ัน โดยบริษัทฯ ถือหุน

รอยละ 47.0 ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการบริหารรวมกัน 
บริษทั พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด “PIT” 
ลักษณะการประกอบธรุกิจ  ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผาเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนอนามัยสาํหรับ

ซับนํ้านม  

ลักษณะความสัมพันธ  PIT เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษทัฯ และพีเจน คอรปอเรช่ัน โดยบริษัทฯ ถือหุน

รอยละ 2.5 ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด “YMP” 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพ่ือจําหนายทั้ง

ภายในและตางประเทศ 

ลักษณะความสัมพันธ  YMP เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศ

ญ่ีปุน) และบริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค (ประเทศญ่ีปุน) โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 

6.0 ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการบริหารรวมกัน 
 
รายชื่อบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯและลักษณะความสัมพันธ 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 

นายสุเมธ     เลอสุมิตรกุล ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  

ในสัดสวนรอยละ 62.18 

นางสุรียพร     อนุวัตรอุดม ดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส และผูถือหุนของบริษัทฯ  

ในสัดสวนรอยละ 1.25 

นายสถาพร    ถิ่นวัฒนกูล 

 

คูสมรสของนางวลีพรซ่ึงเปนพ่ีสาวของนางสุรียพร  อนุวัตรอุดม ซ่ึงปจจุบันนางสุรีย

พรดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บรหิารอาวุโส และผูถือหุนบริษทัฯ ใน

สัดสวนรอยละ 1.25 

นายเมธิน      เลอสุมิตรกุล 

 

บุตรชายของนายสุเมธ เลอสมุิตรกุล ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่

บริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 62.18 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 

นางศศิธร      เลอสุมิตรกุล 

 

คูสมรสนายเมธินซ่ึงเปนบุตรชายของนายสุเมธ เลอสมุิตรกุล ซ่ึงปจจุบันดํารง

ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ ในสัดสวนรอย

ละ 62.18 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันอยางสมเหตุผลในชวงที่ผานมา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปน

ผูสอบทานและพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานจากการสอบถามผูบริหาร และผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบกับการ

พิจารณาจากเอกสารตางๆ ที่ทางบริษัทฯ ได จัดเตรียมให และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นสําหรับงบการเงิน ป 2551-2552 สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามท่ีบริษัทฯ ไดนําเสนอและมีมติเห็นชอบตามท่ีบริษัทฯ 

ไดนําเสนอ ทั้งน้ี รายละเอียดของความจําเปนในการทํารายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตอ

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้น สามารถพิจารณาไดจากขอมูลหัวขอที่ 11.1 ในขางตน 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกันไวอยางชัดเจน ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 

กันยายน 2551 ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศหรือ

หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทฯ จะจัดให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคา

ของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติใน

ตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญ

ในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนําบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี 

ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ซ่ึงมีความเปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนเขา

มาพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามแตกรณี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมใน

การอนุมัติรายการที่ตนเองมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเขามาดูแลบริษัท

ฯใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการ

เกี่ยวโยงและ การไดมาหรือจําหนายไปของทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทรวม รวมท้ังปฏิบัติตาม

มาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดย

สภาพวิชาชีพบัญชีโดยเครงครัด และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) และรายงานประจําป 
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ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 
สรุปรายงานผูสอบบัญช ี

 

  รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2550- 2552  ตรวจสอบโดย นายณรงค  พันตาวงษ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดแสดงความเห็นใน

รายงานสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข วางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางถูกตองตามท่ีควร

ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 55 จาก 76  

 

 
 ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธนัวาคม 2552 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(หนวย: ลานบาท)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 0.2 0.1 0.2 0.0 9.3 1.9

ลกูหน้ีการคา

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 23.4 5.9 25.0 5.6 46.9 9.6

กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 62.8 15.9 68.0 15.3 77.4 15.8

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -0.2 -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0

รวมลกูหน้ีการคา - สุทธิ 86.0 21.8 92.8 20.9 124.3 25.4

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1

สินคาคงเหลอื - สุทธิ 38.4 9.7 44.6 10.1 47.0 9.6

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3.0 0.8 3.2 0.7 2.5 0.5

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 128.2 32.4 141.3 31.9 183.7 37.6

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 3.4 0.9 3.1 0.7 3.1 0.6

เงินลงทุนในบริษัทรวม 107.6 27.2 140.8 31.8 154.5 31.6

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 24.9 6.3 24.9 5.6 24.9 5.1

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 96.5 24.4 98.7 22.3 89.6 18.3

19.5 4.9 19.5 4.4 19.5 4.0

สินทรัพยไมมีตวัตน-สุทธิ 2.3 0.6 2.7 0.6 2.3 0.5

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเชาอาคาร - สุทธิ 12.4    3.1   11.6    2.6   10.9    2.2

อ่ืนๆ 0.4      0.1   0.5      0.1   0.5      0.1

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 267.0 67.6 302.0 68.1 305.3 62.4

รวมสินทรัพย 395.1 100.0 443.3 100.0 489.1 100.0

ที่ดนิท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน - สุทธิ

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

31/12/255231/12/2550 31/12/2551



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 56 จาก 76  

 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธนัวาคม 2552 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 60.0 15.2 104.7 23.6 11.7 2.4

เจาหนี้การคา

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 35.3 8.9 36.5 8.2 49.2 10.1

กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 44.2 11.2 41.0 9.3 75.4 15.4

เงินกูยืมระยะยาว-ชําระใน 1 ป 15.5 3.9 8.3 1.9 11.6 2.4

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน-ชําระใน 1 ป 3.3 0.8 6.7 1.5 2.0 0.4

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

เจาหนี้อ่ืน 7.7 1.9 6.4 1.4 4.9 1.0

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 4.3 1.1 0.5 0.1 0.5 0.1

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 0.5 0.1 -     -  -     -  

คาใชจายคางจาย 18.3 4.6 20.6 4.7 20.4 4.2

อื่นๆ 2.0 0.5 4.0 0.9 4.2 0.9

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 190.9 48.3 228.7 51.6 179.9 36.8

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 15.2 3.9 16.3 3.7 15.7 3.2

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ 5.1 1.3 2.0 0.4 -     -  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 20.3 5.1 18.3 4.1 15.7 3.2

รวมหน้ีสิน 211.3 53.5 247.0 55.7 195.6 40.0

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน 50.0 12.7 120.0 27.1 120.0 24.5

ทุนท่ีออกและชําระแลว 50.0 12.7 90.0 20.3 120.0 24.5

สวนเกินมูลคาหุน -     -  -     -  34.8 7.1

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 5.0 1.3 10.1 2.3 11.6 2.4

ยังไมจัดสรร 128.9 32.6 96.1 21.7 127.1 26.0

รวมสวนของผูถือหุน 183.9 46.5 196.2 44.3 293.5 52.9

รวมหน้ีสินและสวนชองผูถือหุน 395.1 100.0 443.3 100.0 489.1 92.9

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

31/12/255231/12/2550 31/12/2551



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 57 จาก 76  

 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
         งบกําไรขาดทุน 

     สําหรับปสิน้สุด วันท่ี 31ธนัวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(หนวย: ลานบาท)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รายได

รายไดจากการขาย 300.4 93.0 361.5 96.1 369.0 96.0

รายไดอ่ืน

รายไดคาเชา 3.1 1.0 2.7 0.7 2.6 0.7

รายไดคานายหนา 8.9 2.8 7.1 1.9 7.3 1.9

เงนิปนผลรับจากเงินลงทนุในบริษัทอื่น 2.9 0.9 3.3 0.9 4.3 1.1

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 6.9 2.1 1.6 0.4 -      -   

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 0.6 0.2 -      -   0.9 0.2

อืน่ๆ 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1

รวมรายได 323.1 100.0 376.3 100.0 384.3 100.0

คาใชจายในการดําเนินงาน

ตนทนุขาย 159.4 49.3 184.3 49.0 185.7 48.3

คาใชจายในการขาย 63.4 19.6 85.9 22.8 89.4 23.3

คาใชจายในการบริหาร 66.0 20.4 85.5 22.7 85.7 22.3

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา 11.9 3.7 -      -   -      -   

รวมคาใชจาย 300.7 93.0 355.7 94.5 360.8 93.9

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 22.5 7.0 20.6 5.5 23.5 6.1

คาใชจายทางการเงิน 8.5 2.6 8.3 2.2 7.0 1.8

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย 22.2 6.9 45.0 12.0 30.1 7.8

กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบุิคคล 36.1 11.2 57.3 15.2 46.6 12.1

ภาษีเงนิไดนิติบุคคล 7.7 2.4 3.4 0.9 3.3 0.9

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 28.4 8.8 53.9 14.3 43.3 11.3

กําไรสุทธิตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาทตอหุน) 1 0.6 0.6 0.4

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 50.0 90.0 120.0

กําไรสุทธิตอหุนFully Diluted (บาทตอหุน) 2 0.2 0.4 0.4

1
คํานวณจากมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกในระหวางป

2
คํานวณจากมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออก จําหน ายและเรียกชําระแลวภายหลัง

เสนอขายหุนแกประชาชน (120 ลานหุน)

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย)

ป 2552รายการ ป  2550 ป 2551



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 58 จาก 76  

 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
         งบกระแสเงินสด 

      สาํหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31ธนัวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 

            

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(หนวย: ลานบาท) 

ป 2550 ป 2551 ป 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 36.1            57.3            46.5            

รายการปรับกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 9.2 10.3 11.5

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 0.2 0.0 -0.2

คาเผ่ือลดลงของมลูคาสินคาคงเหลือ 1.1 1.0 0.4

ขาดทุน (กําไร) ทีย่ังไมเกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียน -0.1 0.8 -0.1

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา 11.9 -             -             

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร -7.3 -1.6 0.0

เงินปนผลรับจากการลงทนุในบริษัทอื่น -2.9 -3.3 -4.3

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม -22.2 -45.0 -30.1

คาใชจายดอกเบี้ย 7.8 7.7 7.0

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 34.0 27.3 30.7

และหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหนี้การคา - กิจการทีเ่ ก่ียวโยงกัน 6.6 -1.5 -21.9

ลูกหนี้การคา - กิจการทีไ่มเก่ียวโยงกัน -6.5 -5.2 -9.5

ลูกหนี้อืน่ - กิจการที่เก่ียวของกัน 0.0 0.0 -0.1

สินคาคงเหลือ -11.1 -7.2 -2.8

สินทรัพยหมนุเวียนอื่น -0.7 -0.2 0.7

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -0.2 -0.1 0.0

หนีสิ้นดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 2.5 1.2 12.7

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน -2.0 -3.2 34.4

เจาหนี้อื่น 1.6 -1.3 -1.5

ภาษีหกั ณ ที่จายคางจาย -11.4 -0.1 -             

หนี้สินหมนุเวียนอื่น 4.0 4.0 0.1

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 16.8 13.7 42.7

จายดอกเบีย้ -8.4 -7.8 -7.0

จายภาษีเงินได -5.5 -7.1 -3.3

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3.0 -1.2 32.4

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย)



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 59 จาก 76  

 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
       งบกระแสเงินสด (ตอ) 

     สําหรับปสิน้สุด วันท่ี 31ธนัวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 

 

   
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท) 

ป 2550 ป 2551 ป 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกันเพ่ิมข้ึน -3.0 0.3 -             

เงินปนผลรบัจากเงินลงทุนในบรษิัทรวม 9.4 11.8 16.5

เงินปนผลรบัจากเงินลงทุนในบรษิัทอ่ืน 2.9 3.3 4.3

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรพัยถาวร -3.6 -7.2 -1.0

เงินสดรบัจากการจําหนายสินทรพัยถาวร 9.4 1.8 0.0

สินทรพัยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน -2.0 -1.0 -0.2

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กจิกรรมลงทุน 13.1 8.9 19.6

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น เพิ่มข้ึน(ลดลง) 16.6 43.9 -92.9

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน -1.7 -3.9 -6.7

รบัเงินกูยืมระยะยาว -             10.0 12.0

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -31.1 -16.0 -9.4

เงินสดจายสําหรบัคาใชจายเพื่อการเสนอขายหุนเพิ่มทุน -             -             -3.1

เงินปนผลจาย -             -81.6 -10.8

เงินรบัจากการเพิ่มทุน -             40.0 67.9

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน -16.2 -7.7 -43.0

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ -0.11 -0.02 9.1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 0.3 0.2 0.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 0.2 0.2 9.3

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 60 จาก 76  

 

 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ป 2550 ป 2551 ป 2552

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 0.7 0.6 1.0

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 0.5 0.4 0.7

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  เทา 0.02 N.A. 0.16

อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนีก้ารคา  เทา 3.5 4.0 3.4

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 103.4 89.2 106.0

อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ  เทา 4.8 4.4 4.1

ระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ีย วัน 75.4 81.0 88.8

อัตราสวนหมนุเวียนเจาหนี้  เทา 2.0 2.3 1.8

ระยะเวลาการชําระหนี ้ วัน 178.9 153.3 195.9

Cash Cycle  วัน -0.1 17.0 -1.1

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรข้ันตน % 47.0 49.0 49.7

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 3.9 1.6 2.2

อัตรากําไรอื่น % 7.0 3.9 4.0

อัตราสวนเงนิสดตอการทํากําไร % 25.7 N.A. 396.9

อัตรากําไรสุทธิ % 8.8 14.3 11.3

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 16.8 28.4 17.7

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 7.3 12.9 9.3

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 39.1 65.8 58.2

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.8 0.9 0.8

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 1.1 1.3 0.7

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  เทา 2.3 1.3 6.1

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  เทา 0.2 0.0 0.3

อัตราการจายเงินปนผล % -          151.3 24.9

ขอมูลตอหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท)

มลูคาหุนตามบัญชีตอหุน (กอนปรับลด) บาท 3.7 2.2 3.3

มลูคาหุนตามบัญชีตอหุนปรับลด บาท 1.5 1.6 2.4

กําไรสุทธิตอหุน (กอนปรับลด) บาท 0.6 0.6 0.5

กําไรสุทธิตอหุนปรับลด บาท 0.2 0.4 0.4

เงินปนผลตอหุน บาท -          0.9 0.1

รายการ หนวย

งบตรวจสอบ
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสําหรับแมและเด็ก

เปนหลักภายใตตราสินคา “พีเจน” โดยสินคาพีเจนที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสวนหน่ึงจะถูกผลิตโดยบริษัท 

ไทยพีเจน จํากัด (“TP”) ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท พีเจน คอรปอเรช่ัน จํากัด (“พีเจน คอรป”) ประเทศ

ญ่ีปุน กับบริษัท ฯ เชน จุกนม ขวดนม และถวยหัดด่ืม เปนตน นอกจากน้ี สินคาบางประเภทซ่ึงบริษัทฯ เปน

ตัวแทนจัดจําหนายจะถูกผลิตโดยบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด (“PIT”) ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนกับ

บริษัท พีเจน คอรป โดยสินคาที่ผลิต ไดแก ผลิตภัณฑเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนซับนํ้านม สําหรับสินคา

ประเภทอ่ืนๆ เชน กลุมผลิตภัณฑทําความสะอาดเด็ก และอุปกรณการใหนมมารดา เปนตน จะเปนสินคาที่บริษัท

ฯ นําเขามาจาก พีเจน คอรป ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตสินคาเด็กพีเจนในประเทศญ่ีปุน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังดําเนิน

ธุรกิจในการเปนผูจัดจําหนายสินคาอ่ืนๆ ที่ไมใชสินคาเด็กพีเจน ไดแก บรรจุภัณฑพลาสติก กระบอกฉีดนํ้าฟอกกี้ 

มีดอุตสาหกรรม มีดในครัวเรือน และของใชประจําวัน เชน สําลี แปรงสีฟน และฟองนํ้า เปนตน  ภายใตตราสินคา 

บี-แคร (B-Care) และตราสินคาอ่ืนๆ นอกจากการรวมลงทุนใน TP และ PIT แลว บริษัทฯ ยังรวมลงทุนในบริษัท

โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด (“YMP”) ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ YMP และยัง

เปนผูจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศใหกับ YMP อีกดวย 

ในภาพรวมของผลการดําเนินงาน บริษัทฯ มีรายไดเพ่ิมขึ้นในป 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 และ 

รายไดในป 2552 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 โดยในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวม ประกอบดวย รายได

จากการขาย รายไดอ่ืนๆ และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เทากับ 345.2 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นเปน 

421.3 ลานบาท ในป 2551 และ สําหรับป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งหมด 414.4 ลานบาท ลดลงจากป 

2551 คิดเปนรอยละ 1.6 และเมื่อพิจารณาแผนภูมิที่ 1 ซ่ึงแสดงโครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑในป 

2552 พบวา รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการจําหนายผลิตภัณฑพีเจน คิดเปนรอยละ 75.1 ของรายได

รวม รองลงมาเปนรายไดอ่ืนๆ ประกอบดวย สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

รายไดคานายหนาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการในการผลิต คิดเปนรอยละ 11.0 ของรายไดรวม   สําหรับ

สัดสวนรายไดสวนที่เหลือเปนรายไดจากการขายสินคาในครัวเรือนและของใชประจําวัน และผลิตภัณฑพลาสติก

และบรรจุภัณฑ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 10.7 และ 3.2 ของรายไดรวม ตามลําดับ 
 

แผนภูมิท่ี 1. โครงสรางรายไดป 2552 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑพลาสติก
และบรรจุภัณฑ

3.2%

รายไดอืน่ๆ
11.0%

สนิคาในครัวเรือนและ
ของใชประจําวัน

10.7% สินคาแมและเด็กพีเจน
75.1%
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เมื่อพิจารณาทิศทางการเติบโตของรายไดตามประเภทกลุมผลิตภัณฑของบริษัทฯ  พบวาในป 2552  

บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายกลุมสินคาสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 3.9 จากป 

2551 ในขณะที่รายไดจากการจําหนายสินคาในครัวเรือนและของใชประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและ

บรรจุภัณฑ  ลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 7.9 และ 3.6 ตามลําดับ  
สําหรับตนทุนการขายสินคาของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา พบวา บริษัทฯ มีทิศทางของอัตราสวนตนทุน

ขายเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายที่ลดลงจากรอยละ 53.0 ในป 2550 เปนรอยละ 51.0 และ 50.3 ในป 

2551 และ ป 2552 ตามลําดับ เน่ืองจาก ต้ังแตครึ่งปหลังของป 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการขายสินคาใน

ตางจังหวัดเอง ทําใหบริษัทฯ ขายสินคาไดในราคาท่ีสูงกวาขายใหตัวแทนจําหนายสินคาในตางจังหวัด  
บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2550 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 

47.0 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 49.0 และ 49.7 ในป 2551 และป 2552 ตามลําดับ ซ่ึงจากแผนภูมิที่ 2 แสดง

สัดสวนกําไรขั้นตนตามประเภทผลิตภัณฑในป 2552 พบวา กําไรขั้นตนของบริษัทฯ โดยสวนใหญ มาจากการจําหนาย
ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 87.4 ของกําไรข้ันตนทั้งหมด รองลงมาเปนกําไรขั้นตนจาก

การขายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 11.9 ในขณะที่ กําไรข้ันตนจากการจําหนาย

ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ คิดเปนรอยละ 0.7 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด และเมื่อพิจารณากําไรขั้นตนตาม

ประเภทของกลุมผลิตภัณฑ พบวา ในป 2550-2552  บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากการจําหนายสินคาในกลุม

ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเทากับ  123.7, 154.3 และ 160.2 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน

อัตราสวนของกําไรขั้นตนรอยละ 49.6, 51.5 และ 51.5 ตามลําดับ สําหรับกําไรขั้นตนจากการจําหนายกลุม

ผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันในป 2550 อยูที่ 16.6 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นเปน  21.8 และ 21.9 

ลานบาท ในป 2551 และป 2552 ตามลําดับ หากพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรขั้นตน พบวา บริษัทฯ 

มีกําไรขั้นตนที่ดีขึ้นจากกลุมผลิตภัณฑดังกลาว โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ 44.7 ในป 

2550 เปนรอยละ  45.4 และ 49.5 ในป 2551และ ป 2552 ตามลําดับ สําหรับกําไรขั้นตนจากการจําหนาย

ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑในชวง 3 ปที่ผานมาเฉล่ียอยูที่ปละ 1 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนเฉลี่ย

อยูที่รอยละ 7.3  
 
แผนภูมิท่ี 2. สัดสวนกําไรข้ันตนตามประเภทผลิตภัณฑป 2552  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในดานคาใชจายการดําเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายและใหความสําคัญในการควบคุมสัดสวนของคาใชจาย

ในการขายและการบริหารงานใหสอดคลองกับการเพ่ิมของยอดขาย โดยสัดสวนของคาใชจายในการขายและ

สนิคาแมและเด็กพีเจน
87.4%

ผลิตภัณฑพลาสติก
และบรรจภุัณฑ

0.7%

สนิคาในครัวเรือนและ
ของใชประจําวัน

11.9%
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บริหารตอรายไดจากการขายของบริษัทเพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ 43.1 ในป 2550 เปนรอยละ 47.4 และ 47.5  ใน

ป 2551 และป 2552 ตามลําดับ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในป 2550 บริษัทฯ ไดยกเลิกใหบริษัท ไมซีส จํากัด (“ไมซีส”) 

เปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในตางจังหวัด และบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการขายสินคาในตางจังหวัดเอง

ต้ังแตเดือน มิถุนายน 2550 เปนตนมา ดังน้ันจึงสงผลตอคาใชจายในการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ิม

สูงขึ้น เชน คาใชจายดานการตลาดและการสงเสริมการขายในตางจังหวัด และคาใชจายพนักงาน เปนตน สําหรับ

ป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายการขายและการบริหารเพ่ิมขึ้น จากป 2550 เน่ืองจาก บริษัทฯ เนนการทํา

การตลาดในตางจังหวัดมากยิ่งขึ้น เชน การออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสินคา การทําโปรโมช่ัน และการจัดงาน

แสดงสินคาในตางจังหวัด เปนตน นอกจากน้ี บริษัทฯ มีคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของบริษัทฯ เพ่ิมสูงขึ้น เชน คา

ตอบกรรมการและผูบริหาร เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินโบนัสของพนักงาน เปนตน จากคาใชจายการ

ดําเนินงานที่เพ่ิมสูงขึ้นในป 2551 สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานลดลงจาก 11.6 ลานบาทในป 

2550 เปน 5.8 ลานบาท ในป 2551  สําหรับป 2552 บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 8.2 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากป 2551 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการควบคุมคาใชจายใหมีความสอดคลองกับการเพ่ิมยอดขายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  อยางไรก็ดี ในป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น โดยในป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 28.4 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นเปน 53.9 ลานบาท ในป 2551  และ ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 43.3 ลานบาท  

ลดลงจากป 2551 คิดเปนรอยละ 19.7 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยไม

รวมผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร และรายการขาดทุนจากการดอยคาของ

ที่ดินรอการพัฒนา จะพบวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูที่ 11.2, 7.4 และ 12.3 ลานบาท  ในป 2550 - 2552  
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทฯ พบวา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2550-2552 เทากับ  

395.1, 443.3  และ 489.1 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย ณ สิ้นป 2550-2552  มาจาก

การเพ่ิมของลูกหน้ีการคาของกิจการที่เกี่ยวของกัน  สินคาคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยลูกหน้ีการคา

ของกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น  มาจากการที่บริษัทฯ ไดจัดหาวัตถุดิบในการผลิตใหกับ YMP เพ่ิมมากขึ้น     

สวนสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นจากการสต็อกสินคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการจัดจําหนายใหลูกคาตางจังหวัดทั่วประเทศ  

สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้นจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น สําหรับดานแหลงที่มาของ

เงินทุนของบริษัทฯ  มาจากการเพ่ิมทุน และผลกําไรของบริษัทฯ  ดานหน้ีสินของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2550-2552   

บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเปนจํานวนเทากับ 211.3, 247.0 และ 195.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยหน้ีสินหลักของ

บริษัทฯ ประกอบดวย หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย และเจาหน้ีการคา โดยบริษัทฯ มีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย

เทากับ  90.7, 129.3 และ 39.0 ลานบาท ณ สิ้นป 2550-2552  คิดเปนสัดสวนเทียบกับสวนของผูถือหุนของ

บริษัทฯ เทากับ 0.5, 0.7 และ 0.1 เทา ณ สิ้นป 2550-2552  สวนเจาหน้ีการคา ณ สิ้นป 2550 มีจํานวน

เทากับ 79.5 ลานบาท  และลดลงเปน 77.5 ลานบาท ณ สิ้นป 2551  และปรับเพ่ิมขึ้นเปน124.6 ลานบาท ณ 

สิ้นป 2552  ในขณะที่สวนของผูถือหุนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก 183.9 ณ สิ้นป 2550 เปน 196.2 และ 293.5 ลาน

บาท ณ สิ้นป 2551 และสิ้นป 2552 ตามลําดับ 
  

ผลการดําเนินงาน 

รายได 

บริษัทฯ มีรายไดรวม ประกอบดวย รายไดจากการขาย รายไดอ่ืนๆ และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม เปนจํานวน  345.3, 421.3  และ 414.4 ลานบาท ในป 2550-2552 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการ

เติบโตของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2551 และ 2552 อยูที่รอยละ 22.0 และ -1.6 ตามลําดับ สําหรับผลการ
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ดําเนินงานในป 2550-2552 บริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากการขายสินคา  ซ่ึงรายไดจากการขายสินคาทั้งหมดคิด

เปนสัดสวนเทียบกับรายไดรวมในป 2550 อยูที่รอยละ  87.0 85.8 และ 89.0 ในป 2551 และป 2552 

ตามลําดับ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ  ซ่ึงประกอบดวย รายไดคาเชา รายไดคานายหนา 

รายไดจากการขายทรัพยสินถาวร รวมทั้งสวนแบงกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลจากเงิน

ลงทุน ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ผานมาในป 2550-2552   บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนๆ เปนจํานวน  44.9, 

59.8 และ 45.4 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.0, 14.2 และ 11.0 ของรายไดรวมท้ังหมดของ

บริษัทฯ ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณารายไดจากขายของบริษัทฯ พบวา ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเปนจํานวนรวม

ทั้งสิ้น 300.4 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 361.5 และ 369.0 ลานบาท ในป 2551 และ ป 2552 

ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของยอดขายอยูที่รอยละ 20.3 และ 2.1 ตามลําดับ  

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณารายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จะพบวารายไดหลักจากการขาย

สินคาของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑสินคาสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน 

และรายไดจากการขายผลิตภัณฑประเภทในครัวเรือนและของใชประจําวัน เชน ผลิตภัณฑฟอกกี้ ผลิตภัณฑมีด

เกอรลาจ และผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน สําลี แปรงสีฟน ฟองนํ้า เปนตน โดยรายไดจากการ

ขายสวนใหญในชวง 3 ปที่ผานมาจะมาจากการขายของกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเปนหลัก ซ่ึง

รายไดของกลุมผลิตภัณฑดังกลาวมีทิศทางที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 249.5 ลานบาท ในป 2550 เปน 299.5 

และ 311.3  ลานบาท ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดกลุมผลิตภัณฑ

สําหรับแมและเด็กอยูที่รอยละ 20.0 และ 3.9 ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ   และเมื่อพิจารณารายละเอียด

ของรายไดจากการขายสินคาสําหรับแมและเด็กตามตารางที่ 1 จะพบวา สินคาหลักๆ สําหรับเด็กภายใตตราสินคา

พีเจนจะมาจากการจําหนายจุกนมและขวดนม  โดยในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายจุกนมและขวด

นมอยูที่ 125.9 และ 49.9 ลานบาท มีอัตราการเพ่ิมขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ 3.0 และ 4.0 ตามลําดับ 

สําหรับผลิตภัณฑดานการเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับนํ้านม พบวา ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการ

ขายเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเปน 58.6 และ 25.8 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายอยูที่

รอยละ 36.6 และ 7.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงโครงสรางรายได 
2550 2551 2552 

กลุมผลิตภณัฑ 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

           
1. สินคาสําหรับแมและเด็กออนพีเจน 249.5 72.3 299.5 71.1 311.3 75.1 
  - จุกนม 114.2 33.1 122.2 29.0 125.9 30.4 
  - ขวดนม 43.7 12.7 48.0 11.4 49.9 12.0 
  - ผาเช็ดทําความสะอาดผิว     32.2 9.3 42.9 10.2 58.6 14.1 
  - แผนซับนํ้านม 16.1 4.7 24.0 5.7 25.8 6.2 
  - อ่ืนๆ 43.2 12.5 62.4 14.8 51.1 12.3 
2. สินคาในครัวเรือนและของใช
ประจําวัน 

37.1 10.8 48.0 11.4 44.2 10.7 

  - ฟอกก้ี 12.6 3.6 13.7 3.3 13.3 3.2 
  - มีดเกอรลาจ 8.7 2.5 8.4 2.0 5.9 1.4 
  - ของใชประจําวัน 11.3 1.9 20.2 4.8 18.0 4.3 
  - อ่ืนๆ 4.6 1.3 5.7 1.4 7.0 1.7 
3. ผลิตภณัฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ 13.8 4.0 14.0 3.3 13.5 3.3 

รวมรายไดจากการขาย 300.4 87.0 361.5 85.8 369.0 89.0 
4. รายไดอื่นๆ  44.9 13.0 59.8 14.2 45.4 11.0 
  - รายไดคาเชา    3.1 0.9 2.8 0.7 2.5 0.6 
  - สวนแบงกําไรเงินลงทุนและเงินปนผล 25.1 7.2 48.2 11.4 34.4 8.3 

2550 2551 2552 
กลุมผลิตภณัฑ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
  - รายไดคานายหนา 8.9 2.6 7.1 1.7 7.3 1.8 
  - กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 6.9 2.0 1.6 0.4 - - 
  - อ่ืนๆ 0.9 0.3 0.1 0.0 1.2 0.3 

รายไดรวม 345.3 100.0 421.3 100.0 414.4 100.0 

 
สําหรับรายไดจากการขายของกลุมผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือนและของใชในชีวิตประจําวัน ไดแก มีด 

กระบอกฉีดนํ้า สําลี แปรงสีฟน ตามตารางท่ี 1 แสดงโครงสรางรายได พบวา บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย

ผลิตภัณฑดังกลาวเทากับ 37.1 ลานบาท ในป 2550 และเพ่ิมขึ้นเปน 48.0 และลดลงเปน 44.2 ลานบาท ในป 

2551 และ ป 2552 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายสินคากลุมดังกลาวอยูที่รอยละ 

29.4 และ -7.9 ในป 2551 และ ป 2552 ตามลําดับ ซ่ึงอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายเพ่ิมสูงขึ้นในป 

2551 เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาในตางจังหวัดดวยตนเอง นับต้ังแตเดือนมิถุนายน 

2550 ทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาในกลุมตางๆ เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวัน 

เชน สําลี แปรงสีฟน และฟองนํ้า เปนตน  
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑของ YMP ตามตารางที่ 1 

โครงสรางรายไดในกลุมผลิตภัณฑที่ 3 (จําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ) ซ่ึงรายไดในสวนดังกลาว 

บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดสวนตางผลตอบแทนจากการขายสินคาดังกลาวใหกับลูกคาเอง แตหากเปนการจําหนาย

(หนวย: ลานบาท)
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ผลิตภัณฑใหแกลูกคาที่ YMP หรือ บริษัท โยชิโน ประเทศญ่ีปุนเปนผูแนะนํา บริษัทฯ จะขายสินคาใหแกลูกคา

ดังกลาวน้ันในราคาท่ีบริษัทฯ ซ้ือจาก YMP บวกดวยคาธรรมเนียมรอยละ 1.5 โดยในป 2550- 2552 บริษัทฯ มี

รายไดจากการจําหนายสินคาดังกลาว 13.8, 14.0 และ 13.5 ลานบาท ตามลําดับ  

 
เมื่อพิจารณารายไดอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ตามตารางท่ี 1 โครงสรางรายได พบวา ในป 2550 บริษัทฯ มี

รายไดอ่ืนๆ เทากับ 44.9 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นเปน 59.8 และลดลงเปน 45.4 ลานบาท ในป 2551 และ ป 

2552 ทั้งน้ีรายไดหลัก ประกอบดวย สวนแบงกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

และรายไดจากคานายหนา โดยในป 2550-2552 บริษัทฯ มีรายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

และเงินปนผลจากเงินลงทุนเทากับ 25.1 ลานบาท ในป 2550 เพ่ิมขึ้นเปน 48.2 ลานบาทในป 2551 และลดลง

เหลือ 34.4 ลานบาท ในป 2552    สําหรับรายไดคานายหนา  บริษัทฯ มีรายไดอยูที่ 8.9, 7.1 และ 7.3 ลาน

บาท ในป 2550-2552  ตามลําดับ โดยรายไดในสวนน้ี จะสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ 1) รายไดจากการ

จัดหาวัตถุดิบและบริการในการผลิตใหกับ YMP โดย YMP จะจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของมูลคาที่

จัดซ้ือเขามา และ 2) รายไดคาธรรมเนียม ในกรณีที่ YMP ขายผลิตภัณฑของ YMP โดยตรงใหกับลูกคา 5 ราย 

ประกอบดวย Proctor and Gamble / Unilever / Lion Corporation / Shiseido / Kao Corporation โดยบริษัทฯ 

จะรับรูรายไดเฉพาะคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิ ทั้งน้ี รายไดในสวนน้ีจะขึ้นอยูกับผลการ

ดําเนินงานและยอดขายของ YMP ซ่ึงบริษัทฯ ไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม รายไดจากการ

ดําเนินงานในสวนน้ีจะเปนไปตามสัญญาการจัดหาวัตถุดิบ (รายละเอียดสัญญาอยูในหวขอที่ 5 ทรัพยสินที่ใชใน

การประกอบการทําธุรกิจ) ซ่ึงทํารวมกันระหวางบริษัทฯ และ YMP  

ตนทุนการขาย  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่มีรายไดจากการขายที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2550-2552 
สงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนการขายสินคาในกลุมผลิตภัณฑตางๆ เพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณยอดขายของสินคาประเภท  

ตาง ๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยในป 2550 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 159.4 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นเปน 184.3 และ 

185.7 ลานบาท ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของตนทุนการขาย

ของบริษัทฯ เทียบกับรายไดจากการขาย พบวา บริษัทมีสัดสวนของตนทุนจากการขายเทียบกับรายไดจากการขาย

ที่ลดลงจากรอยละ 53.0  ในป 2550 เปนรอยละ 51.0 และ 50.3 ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาตนทุนขายของสินคาในแตละกลุมผลิตภัณฑ ตามตารางท่ี 2 แสดงตนทุนการขายและกําไร

ขั้นตน พบวา สัดสวนตนทุนการขายเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายของผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนลดลงใน

ป 2551  โดยในป 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนของตนทุนขายเทียบกับรายไดจากการขายคิดเปนรอยละ 50.4 และ

ลดลงเปนรอยละ 48.5  ในป 2551 และคงท่ีที่อัตรารอยละ 48.5 ในป 2552  สําหรับสัดสวนตนทุนการขาย

เทียบกับรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันมีทิศทางที่ลดลงอยางตอเน่ืองจากรอย

ละ 55.3 ในป 2550 เปนรอยละ 54.6 และ 50.5 ในป 2551และ 2552 ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในชวงครึ่งป

หลังของป 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการขายสินคาในตางจังหวัดเอง ทําใหบริษัทฯ ขายสินคาไดในราคาท่ีสูงกวาขาย

ใหตัวแทนจําหนายสินคาใหกับบริษัทฯ ในตางจังหวัด ในขณะที่สัดสวนตนทุนการขายเทียบกับรายไดจากการขาย

ของผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑมีสัดสวนที่คอนขางสูง คิดเปนรอยละ 94.2, 92.9 และ 91.1 ในป 2550-

2552  อยางไรก็ตาม สัดสวนของรายไดจากการขายผลิตภัณฑดังกลาวคอนขางนอยเมื่อเทียบกับรายไดจากการ

ขายของบริษัทฯ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงตนทุนการขายและกําไรข้ันตน 
2550 2551 2552  

กลุมผลิตภัณฑ รายการ 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 249.5 100.0 299.5 100.0 311.3 100.0 

ตนทุนการขาย 125.8 50.4 145.2 48.5 151.1 48.5 
1. สินคาสําหรับแม
และเด็กออน “พีเจน” 

กําไรขั้นตน 123.7 49.6 154.3 51.5 160.2 51.5 

รายไดจากการขาย 37.1 100.0 48.0 100.0 44.2 100.0 

ตนทุนการขาย 20.5 55.3 26.2 54.6 22.3 50.5 
2. สินคาในครัวเรือน
และของใชประจําวัน 

กําไรขั้นตน 16.6 44.7 21.8 45.4 21.9 49.5 

รายไดจากการขาย 13.8 100.0 14.0 100.0 13.5 100.0 

ตนทุนการขาย 13.0 94.2 13.0 92.9 12.3 91.1 
3. ผลิตภัณฑ

พลาสติกและบรรจุ

ผลิตภัณฑ 
กําไรขั้นตน 0.8 5.8 1.0 7.1 1.2 8.9 

        
 

กําไรขั้นตน 

จากผลการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเพ่ิมสูงขึ้นจาก 141.1 ลานบาท ในป 

2550 เปน 177.1 และ 183.3 ลานบาท ในป 2551 และ ป 2552 ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนที่

เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 47.0 ในป 2550 เปนรอยละ 49.0 และ 49.7  ในป 2551 และ ป 2552 ตามลําดับ  

ในป 2552 กําไรขั้นตนของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะมาจากการขายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจน

เปนจํานวน 160.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.4 ของกําไรข้ันตนทั้งหมด รองลงมาเปนกําไรขั้นตนจากการขาย

กลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 11.9 ในขณะที่กําไรขั้นตนจากการจําหนายผลิตภัณฑ

พลาสติกและบรรจุภัณฑ คิดเปนรอยละ 0.7 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด เมื่อพิจารณารายละเอียดของอัตรากําไร

ขั้นตนในแตละกลุมผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 2 พบวา ในป 2552 อัตรากําไรขั้นตนจากการขายกลุมผลิตภัณฑ

สําหรับแมและเด็กพีเจน และกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 51.5 และ 49.5 

ตามลําดับ แตสําหรับอัตรากําไรขั้นตนของการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ในป 2552 อยูที่รอย

ละ 8.9 อยางไรก็ตาม สัดสวนของยอดขายในกลุมผลิตภัณฑน้ีมีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายในป 

2552 คิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ 3.7 

 คาใชจายในการขายและการบริหาร 

บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของรายไดจากการขายกลุม

ผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทฯ โดยในป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเปนจํานวน 129.4 ลาน

บาท และเพ่ิมขึ้นเปน และ 171.4, 175.1 ลานบาท ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนของ

คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายของบริษัทฯ จากรอยละ 43.1 ในป 2550 เปนรอยละ 47.4 

และ 47.5  ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ  โดยสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายจากการขายและบริหารในป 

2550 เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดเริ่มทําการตลาดและขายในสวนของตางจังหวัดเอง บริษัทฯ จึงตองเพ่ิมบุคลากร

จํานวนหน่ึงเขามาเพ่ือรองรับการขายในตลาดตางจังหวัด  ทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเพ่ิมสูงขึ้น 

(หนวย: ลานบาท)



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 68 จาก 76  

 

โดยเฉพาะคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน สําหรับป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายในดานการตลาดและการบริหาร

เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก บริษัทฯ เนนการทําการตลาดในตางจังหวัดมากย่ิงขึ้น เชน การออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

สินคา การทําโปรโมช่ัน และการจัดงานแสดงสินคาในตางจังหวัด เปนตน สําหรับคาใชจายการบริหารที่เพ่ิมสูงขึ้น

จะมาจากคาตอบกรรมการและผูบริหาร เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และเงินโบนัสของพนักงาน เปนตน สวนในป 

2552  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารใกลเคียงกับป 2551  เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการควบคุม

คาใชจายใหมีความสอดคลองกับการเพ่ิมยอดขายไดอยางมีประสิทธิภาพ  จากตารางที่ 3 แสดงรายละเอียด

คาใชจายในการขายและบริหาร พบวา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของคาใชจายจากการขายอยูที่รอยละ 35.5 และ 

4.1 และอัตราการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายจากการบริหารอยูที่รอยละ 29.5 และ 0.2 ในป 2551 และ ป 2552  

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงรายละเอียดคาใชจายในการขายและบริหาร 
2550 2551 2552 

รายการ 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายการขาย 63.4 49.0 85.9 50.1 89.4 51.1 

คาใชจายการบริหาร 66.0 51.0 85.5 49.9 85.7 48.9 

  - คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 41.9 32.4 56.8 33.1 58.9 33.6 

  - คาเส่ือมราคา 9.2 7.1 10.3 6.0 11.5 6.6 

  - อ่ืนๆ 14.9 11.5 18.4 10.7 15.3 8.7 

รวมคาใชจายดําเนินงาน 129.4 100.0 171.4 100.0 175.1 100.0 

 
กําไรจากการดําเนินงาน 
เมื่อพิจารณากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงไมนับรวมรายไดจากสวนแบงกําไรขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลจากเงินลงทุน ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน และรายไดอ่ืน  พบวา ในป 2550 

บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 11.6 ลานบาท ปรับลดลงเหลือ 5.8 ลานบาท ในป 2551 และเพ่ิมขึ้น

เปน 8.2 ลานบาท ในป 2552  คิดเปนอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 3.9, 1.6 และ 2.2 ในป 2550-

2552 ตามลําดับ 

 กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษี 

ในป 2550-2552  บริษัทฯ มีกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเทากับ 22.5, 20.6 และ 23.5 

ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนของกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเทียบกับรายไดจากการขายอยู

ที่รอยละ  7.5, 5.7 และ 6.4 ตามลําดับ โดยสาเหตุที่อัตรากําไรกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษีในป 2551 

ลดลง เน่ืองจาก คาใชจายในการขายและบริหารในชวงเวลาดังกลาวเพ่ิมสูงขึ้น    

เงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น  

ผลการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีรายไดรับจากเงินปนผลจากการรวมลงทุนกับบริษัท โย

ชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุน) และบริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุน) ในการกอต้ัง YMP เพ่ือผลิตสินคา

ประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนใน YMP คิดเปนรอยละ 6.0 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได

รวมลงทุนกับ พีเจน คอรป เพ่ือกอต้ังบริษัท PIT เพ่ือผลิตและจําหนายแผนซับนํ้านมและผาเช็ดทําความสะอาด 

(หนวย: ลานบาท)
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โดยเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท PIT คิดเปนสัดสวนการถือหุนอยูที่รอยละ 2.5 ซ่ึงที่ผานมา บริษัทฯ มีรายได

เงินปนผลจากการลงทุนในบริษัททั้ง 2 เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากเงินปนผลอยูที่ 

2.9 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นเปน 3.3 และ 4.3 ลานบาท ในป  2551 และ 2552 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการ

เติบโตของรายไดเงินปนผลอยูที่รอยละ 14.5 และ 31.3 ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดดําเนินการรวมทุนกับพีเจน คอรป  ในการจัดต้ัง TP เพ่ือใชเปนฐานในการผลิตสินคาสําหรับ

แมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน เชน จุกนม ขวดนม และถวยหัดด่ืมนม เปนตน โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทรวม

ดังกลาวคิดเปนรอยละ 47.0 ซ่ึงจากผลการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

โดยวิธีสวนไดเสียเทากับ  22.2, 45.0 และ 30.1 ลานบาท ในป 2550-2552 ตามลําดับ โดยสวนแบงกําไรที่

เพ่ิมขึ้นในป 2551  มาจากการที่ TP มียอดขายและกําไรจากการสงออกสินคาไปยังประเทศจีนเพ่ิมสูงขึ้น คิดเปน

อัตราการเติบโตของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนอยูที่รอยละ 102.9  ในขณะที่การสงออกสินคาไปยังประเทศ

ดังกลาวลดลงในป 2552   มีผลทําใหสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงเม่ือเทียบกับป 2551 จํานวน 

14.9 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงอยูที่รอยละ 33.1  

กําไรสุทธิ  

กําไรสุทธิในชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 28.4 ลานบาท ในป 2550 ปรับเพ่ิมขึ้นเปน  53.9 

ลานบาท ในป 2551 และลดลงเหลือ 43.3 ลานบาท ป 2552  อยางไรก็ตาม ในแตละป บริษัทฯ มีการขาย

สินทรัพยถาวร และ/หรือ การประเมินมูลคาทรัพยสิน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากการขายสินทรัพยถาวรและขาดทุน

จากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา ซ่ึงหากปรับปรุงรายการดังกลาวออกมาจากกําไรสุทธิ เพ่ือการวิเคราะห

กําไรของบริษัทฯ ใหชัดเจนขึ้น จะเห็นไดวา บริษัทฯ มีกําไรหลังปรับปรุงเทากับ  33.4, 52.4 และ 42.4 ลานบาท 

ในป 2550-2552 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิหลังปรับปรุงอยูที่รอยละ 56.6, และ -19.1 

ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงรายการปรับปรุงกําไรสุทธิ 

รายการ ป 2550 ป 2551 ป 2552 

กําไรสุทธิ 28.4 53.9 43.3 

ลบ   กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 6.9 1.6 0.9 

บวก ขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดินรอการพัฒนา 11.9 - - 

กําไรหลังปรับปรุง 33.4 52.4 42.4 

ลบ  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 22.2 45.0 30.1 

กําไรเฉพาะการดําเนินงานของบริษัทฯ 11.2 7.4 12.3 

 
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยไมรวมผลการดําเนินงานของบริษัท

รวม กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร และรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา จะพบวา บริษัทฯ 

มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานอยูที่ 11.2 ลานบาท ในป 2550 และปรับลดลงเปน 7.4 ลานบาท ในป 2551 

จากคาใชจายในการขายและบริหารที่เพ่ิมสูงขึ้น  และปรับเพ่ิมขึ้นเปน 12.3  ลานบาท ในป 2552  อันเปนผลมา

จากการที่บริษัทฯ ไดมีการควบคุมคาใชจายใหมีความสอดคลองกับการเพ่ิมยอดขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(หนวย: ลานบาท) 
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 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในชวง 3 ปที่ผานมา พบวา บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทน

ดังกลาวเพ่ิมสูงขึ้นชวงระหวางป 2550-2551  กลาวคือในป 2550 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนคิดเปนรอยละ 

16.8 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 28.4 ในป 2551  และลดลงเหลือ  17.7 ในป 2552   สําหรับนโยบายการจายเงิน

ปนผลของบริษัทฯ ในอดีตที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางชัดเจน ทั้งน้ี การ

จายเงินปนผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับความจําเปนในการใชเงินของบริษัทฯ เปนหลัก โดยในป 2551 บริษัทฯ มี

การจายเงินปนผลทั้งหมด 81.6 ลานบาท โดยบริษัทฯ จายเงินปนผลครั้งแรกเปนจํานวน 60.0 ลานบาท ใน

ไตรมาส 1 ป 2551 จากผลกําไรของป 2546-2549 และครั้งที่ 2 ในไตรมาส 3 ป 2551 เปนจํานวน 21.6 

ลานบาท จากผลกําไรของคร่ึงปแรกของป 2551 และในป 2552 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผล

กําไรงวด 3 เดือน ป 2552 เปนจํานวน 10.8 ลานบาท  
 

ฐานะการเงินของบริษัท  

สินทรัพย  

 ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 489.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 คิดเปน

รอยละ 10.3  โดยสินทรัพยหลักๆ ประกอบดวย ลูกหน้ีการคา 124.3 ลานบาท สินคาคงเหลือ 47.0 ลานบาท 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 154.5 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 89.6 ลานบาท สาเหตุการเพ่ิมขึ้นของ

สินทรัพยมาจาก ลูกหน้ีการคาที่เพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงสวนใหญจะเปนลูกหน้ีการคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดหาวัตถุดิบในการ

ผลิตใหกับ YMP   และบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือที่ปรับเพ่ิมสูงขึ้นจากสิ้นป 2551 ทั้งน้ีเพ่ือรองรับตอการจัดจําหนาย

สินคาในตางจังหวัดทั่วประเทศเพ่ิมมากขึ้น   อีกทั้ง บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากในสถาบันเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณลดลงจากสิ้นป 2551 
 ลูกหน้ีการคา  
 ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาสุทธิเทากับ 124.3 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 คิด

เปนรอยละ 34.0 และเมื่อพิจารณารายละเอียดลูกหน้ีการคา จากตารางดานลาง พบวา ลูกหน้ีการคาของบริษัทฯ 

โดยสวนใหญจะเปนลูกหน้ีการคาของกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.3 เมื่อเทียบกับลูกหน้ี

การคาสุทธิ โดยลูกหน้ีการคาของกิจการที่ไมเกี่ยวของสวนใหญจะเปนลูกหน้ีประเภทโมเดิรนเทรด (Modern 

Trade) กลาวคือ เปนรานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส บิ๊กซี และหางสรรพสินคา เชน หางสรรพสินคา

เซ็นทรัล เปนตน โดยมีอายุระยะเวลาการใหเครดิตประมาณ 45 - 75 วัน ขึ้นอยูกับเครดิตของลูกคาแตละราย 

นอกจากน้ียังรวมถึงลูกหน้ีประเภทรานคาสงรานคาปลีกทั่วไป และรานในตางจังหวัด ซ่ึงบริษัทฯ ใหเครดิต

ประมาณ 30 – 60 วัน และเมื่อพิจารณาอายุของลูกหน้ีการคาของบริษัทฯ พบวา ลูกหน้ีการคาของบริษัทฯ สวน

ใหญเปนลูกหน้ีที่ยังไมครบกําหนดชําระเงิน คิดเปนรอยละ 87.4 ของลูกหน้ีการคาสุทธิ สําหรับนโยบายการต้ังคา

เผื่อของลูกหน้ีการคาของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และการวิเคราะหอายุลูกหน้ี

ของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ มีการเก็บขอมูลการซ้ือ และประวัติการชําระเงินของลูกหน้ีการคา  เพ่ือเปนขอมูลใหทราบ

ถึงสถานะของกิจการ และสถานะทางการเงินของลูกหน้ีการคา   และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับลดหรือ

เพ่ิมวงเงินสั่งซ้ือสินคา ซ่ึงบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเปนราย ๆ ไปทุกป  และจัดทํามาตรการสําหรับลูกหน้ีที่จาย

ชําระเกินกําหนด   เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาสภาพคลองกับบริษัทฯ ได    ซ่ึงหากลูกหน้ีรายใดที่มีอายุการชําระ

หน้ีที่เกินกําหนดชําระมากกวา 120 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะทําการบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจํานวน โดย ณ 

31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดมีการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเทากับ 0.04 ลานบาท  
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 ตารางท่ี 5 ตารางแสดงอายุลูกหน้ีการคา        
 

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 
อายุลูกหน้ีการคา 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 31 ธ.ค. 2552 

ลูกหน้ีการคา- กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน   

   ยังไมถึงกําหนดชําระ  53.1 61.7 

   คางชําระไมเกิน 3 เดือน 14.6 15.7 
   คางชําระ 3 – 6 เดือน   0.3 0.03 
   คางชําระ 6 – 12 เดือน  - - 
   คางชําระเกิน12 เดือนขึ้นไป - - 
ลูกหน้ีการคา- กิจการท่ีเก่ียวของกัน   
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 24.9 46.9 
   คางชําระไมเกิน 3 เดือน   0.1   - 
รวมลูกหน้ีการคา 93.0 124.3 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   0.2   0.04 

ลูกหน้ีการคา- สุทธิ 92.8 124.3 

 
สินคาคงเหลือ  
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 47.0 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนสัดสวนของสินคา

คงเหลือเทียบกับสินทรัพยรวมอยูที่รอยละ 9.6  เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 รอยละ 5.4 เน่ืองจาก บริษัทฯ มีการ 

สตอกสินคาคงเหลือ เพ่ือรองรับตอการจัดจําหนายสินคาในตางจังหวัดทั่วประเทศเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ บริษัท

ฯ ไดรวมทํากิจกรรมทางการตลาดสําหรับสินคานําเขาพีเจนกับทางผูจัดจําหนายของบริษัทฯ และเมื่อพิจารณา

รายละเอียดของสินคาคงเหลือ ดังตารางดานลาง พบวา สินคาคงเหลือของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน สินคา

สําเร็จรูป สินคาระหวางบรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบหอ และสินคาระหวางทาง โดยสินคาคงเหลือของบริษัทฯ สวน

ใหญจะเปนสินคาสําเร็จรูปคิดเปนรอยละ 68.3 ของสินคาคงเหลือสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งน้ี บริษัทฯ ได

ใหความสําคัญในการบริหารสินคาเหลือใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม โดยมุงเนนการวางแผนการตลาดและการ

ประมาณยอดขายสินคาไวลวงหนา  
 

 ตารางท่ี 6 ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ 
งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

สินคาคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 31 ธ.ค. 2552 

   

สินคาสําเร็จรูป 32.6 32.1 

สินคาระหวางบรรจุ   9.7 12.7 

ภาชนะบรรจุและหีบหอ   2.1   1.9 

สินคาระหวางทาง   2.4   2.8 
รวมยอดสินคาคงเหลือ 46.8 49.5 

หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   2.2   2.5 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 44.6 47.0 

  
 สําหรับนโยบายการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือประเภทสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางบรรจุของบริษัทฯ 

จะแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา  โดยตนทุนของสินคา

สําเร็จรูปประกอบดวยราคาซ้ือสินคา  ฟลมหอ กลองบรรจุภัณฑ และคาภาษีนําเขา คาประกันภัยสินคาทางทะเล  

(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)
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สําหรับสินคานําเขาจากตางประเทศ  สวนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับจะคํานวณจากตนทุนของสินคา หักดวยคา
เผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ที่ผานมาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการควบคุมสินคาคงคลังใหมีประสิทธภิาพ

มาโดยตลอดดวยวิธีการจัดเก็บตามระบบ FIFO (First in First out) จัดวาง lay out, จัดทําใบควบคุมสินคาเขา/

ออก  และมีการตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยแผนกควบคุมคุณภาพเปนระยะตามกําหนดเวลา พรอมทั้งจัดทํา

รายงานแจงรายการสินคาที่มีการเคลื่อนไหวออกชาใหฝายการตลาดทราบเปนประจําทุก 3 เดือน  รวมถึงการวาง

แผนการสั่งซ้ือและการจัดจําหนายรวมกับฝายการตลาด ซ่ึงโดยท่ัวไปการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินคาคงเหลือจะพิจารณาจากประเภทของสินคา และ อายุของสินคาคงเหลือที่เกินกวา 9 เดือนขึ้นไป  โดยใน ณ 

สิ้นป 2551 และ สิ้นป 2552 บริษัทฯ ไดต้ังคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ดังน้ี 

 ตารางท่ี 7 ตารางแสดงอายุสินคาคงเหลือ 

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 
อายุสินคาคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 31 ธ.ค. 2552 

1 – 90 วัน 37.7 39.9 

91 – 180 วัน  3.5   3.9 
181 – 270 วัน  0.9 0.6 
271 – 365 วัน  0.4   0.1 

1 ปขึ้นไป  1.9   2.2 
งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 

อายุสินคาคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 31 ธ.ค. 2552 

สินคาระหวางทาง  2.4  2.8 
มูลคาสินคาคงเหลือรวม 46.8 49.5 

หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   2.2   2.5 

มูลคาสินคาคงเหลือ - สุทธิ 44.6 47.0 
  

  

 ตารางท่ี 8 ตารางแสดงนโยบายการต้ังคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 

อายุสินคาคงเหลือ ประเภทสินคา 
อัตรารอยละคาเผ่ือมูลคา

ลดลง 

สินคาพีเจน และอ่ืนๆ  50 
9 เดือน - 1ป 

        สินคามีด  30 
สินคาพีเจน และอ่ืนๆ 100 

  1 ปขึ้นไป 
        สินคามีด  50 

  
 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 บริษัทฯ ถือหุนใน TP รอยละ 47 ซ่ึงคิดเปนมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ณ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวน

เทากับ 154.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.6 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 เทากับ 13.7 ลานบาท

คิดเปนอัตรารอยละ 9.7  ทั้งน้ีเพราะ บริษัทฯ มีการรับรูรายไดจากสวนแบงกําไรตามวิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวม

เพ่ิมขึ้นจากผลการดําเนินงานของป 2552  
 

(หนวย: ลานบาท)



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 73 จาก 76  

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 บริษัทมีการลงทุนใน YMP และ PIT ซ่ึงคิดเปนสัดสวนของผูถือหุนในบริษัทดังกลาว อยูที่รอยละ 6.0 และ 

2.5 ตามลําดับ โดยเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจะบันทึกตามวิธีราคาทุน ซ่ึงเงินลงทุนระยะยาวมีจํานวนคงที่เทากับ 

24.9 ลานบาท 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ และที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ โดยสวนใหญประกอบดวย ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

และยานพาหนะ ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรเปนจํานวน 89.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

เทียบกับสินทรัพยรวมท้ังหมดของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 18.3   

 สําหรับที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2552 มีมูลคาเทากับ 19.5 ลาน

บาท คิดเปนสัดสวนของสินทรัพยรวมท้ังหมดอยูที่รอยละ 4.0 โดยมูลคาที่ดินดังกลาวไดถูกหักดวยคาเผื่อการดอย

คาที่ดินจํานวน 11.9 ลานบาท เมื่อพฤศจิกายน 2550 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดบันทึกสวนที่ลดลงจากการตีราคาของ

ที่ดินที่ไมใชในการดําเนินงานตามราคาประเมินไวในบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินไวในงบกําไรขาดทุน

สําหรับป 2550 แลว และที่ดินดังกลาวถูกนําไปใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันของเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

จากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะขายที่ดินดังกลาวออก ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่เกิดขึ้น

เปนกรณีพิเศษจากการจําหนายที่ดินดังกลาวในอนาคต  
 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน    
 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเทากับรอยละ 7.3 
และ 39.1 ตามลําดับ ในป 2550 ตอมาในป 2551 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวร

เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 12.9 และ 65.8 และ ลดลงในป 2552 เหลือรอยละ 9.3  และ 58.2 ตามลําดับ โดยการ

เพ่ิมขึ้นของอัตราผลตอบแทนในสินทรัพยในป 2551  เน่ืองจาก บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดานรายไดจากการ

ขายกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนและกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันที่เพ่ิมขึ้น  อีก

ทั้ง บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เพ่ิมสูงขึ้น สงผลให บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพ่ิมสูงขึ้น  

สวนในป 2552  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่บริษัทฯ ไดรับลดลงเมื่อเทียบกับป 2551 สงผลทําให

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวรลดลง 
 

สภาพคลองและแหลงท่ีมาของเงินทุนบริษัท 

กระแสเงินสด 

  ตารางท่ี 9 ตารางแสดงกระแสเงินสด 

รายการ ป 2550 ป 2551 ป 2552 

    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 3.0 (1.2) 32.5 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 13.1 8.9 19.6 
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (16.2) (7.7)  (43.0) 
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (0.11) (0.02) 9.1 

             

(หนวย: ลานบาท)
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เมื่อพิจารณากระแสเงินสดในแตละกิจกรรมจากการดําเนินงานในชวงป 2550-2552 พบวา บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 3.0,  (1.2) และ 32.5  ลานบาท ตามลําดับ  โดยในป 2550 

บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือเพ่ิมสูงขึ้นเทากับ 11.1 ลานบาท เพราะ บริษัทฯ มีการสต็อกสินคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ

การจัดจําหนายใหลูกคาตางจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้ง บริษัทฯ มีภาษีหัก ณ ที่จายคางจายลดลงเทากับ 11.4 ลาน

บาท สําหรับป 2551 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาที่เพ่ิมขึ้น 6.7 ลานบาท และมีสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นจํานวน 7.2 

ลานบาท  และในป 2552  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ลูกหน้ีการคาของกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 21.9 ลานบาท   และการเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคาอีกจํานวน 47.1 

ลานบาท  ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการท่ีบริษัทฯ รับเปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิตใหกับ YMP  

สําหรับกระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุนในป 2550-2552 มีจํานวนเทากับ  13.1, 8.9 และ 

19.6  ลานบาท ตามลําดับ ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากบริษัทรวมเทากับ 9.4, 11.8 และ 

16.5  ลานบาท  โดยในป 2550 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายหองชุด ทั้งน้ี รายการตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนการ

ปรับโครงสรางทรัพยสินของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

สําหรับกระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินในป 2550-2552 มีจํานวนเทากับ (16.2),  

(7.7) และ (43.0)  ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2551 และป 2552 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 

81.6 และ 10.8 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี ในป 2551 และป 2552  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการเพ่ิมทุน

เทากับ 40.0 และ 67.9 ลานบาท ตามลําดับ 

อัตราสวนสภาพคลอง  

ในชวงป 2550-2552 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.7, 0.6 และ 1.0 เทา ตามลําดับ และ

บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในป 2550-2552 เทากับ 0.5, 0.4 และ 0.7 เทา ตามลําดับ  โดยการ

ลดลงของสภาพคลองในป 2551 มีสาเหตุสําคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทฯ ซ่ึงสวนใหญ

มาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเปนจํานวน 44.7 ลานบาท จากป 

2550 และในป 2552  บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเพ่ิมขึ้นจากป 2551 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการชําระคืน

เงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ทําใหหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง  รวมท้ังการเพ่ิมเงินฝากกับสถาบัน

การเงินเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และสงผลทําใหสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 

หน้ีสิน 

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 195.6 ลานบาท โดยหน้ีสินรวมสวนใหญจะ

ประกอบดวยเจาหน้ีการคา และเงินกูยืมระยะยาวเปนจํานวน 124.6  และ 15.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทียบ

กับหน้ีสินรวมอยูที่รอยละ 63.7 และ 8.0 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณารายละเอียดเจาหน้ีการคาของบริษัทฯ จะสามารถแบงไดเปน เจาหน้ีการคาของกิจการที่

เกี่ยวของ และเจาหน้ีการคาของกิจการที่ไมเกี่ยวของ โดยเจาหน้ีการคาของกิจการที่เกี่ยวของจะเปนเจาหน้ีที่มี

ความสัมพันธเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเจาหน้ีการคาของกิจการที่เกี่ยวของ

เทากับ 49.2 ลานบาท และเจาหน้ีการคาของกิจการที่ไมเกี่ยวของ  75.4 ลานบาท  
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย ซ่ึงประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป และ เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท ดังตาราง

ดานลาง  
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 ตารางท่ี10 ตารางแสดงภาระหนี้สิน 

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 
หน้ีสิน 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 31 ธ.ค. 2552 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย   

  - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 104.7  11.7 

  - เงินกูยืมระยะยาว (ครบกําหนดชําระภายใน1 ป)    8.3  11.6 
  - เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  16.3  15.7 
รวมหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 129.3 39.0 

หน้ีสินรวม 247.0 195.6 

 
จากตาราง พบวา ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินกูยืมรวมทั้งหมด

เทากับ 129.3 และ 39.0 ลานบาท ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาสัดสวนของเงินกูยืมของบริษัทฯ เทียบกับหน้ีสิน

รวมท้ังหมดอยูที่รอยละ 52.3 และ 19.9 ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 31 ธันวาคม 2552 ตามลําดับ  

สวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 196.2 และ 

293.5 ลานบาท ตามลําดับ  เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 เทากับ 97.3 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 

49.6   ทั้งน้ีเน่ืองจากในป 2552  บริษัทฯ ไดมีการเพ่ิมทุนจํานวน 30.0 ลานบาทและไดรับสวนเกินมูลคาหุน

จํานวน 34.8 ลานบาทจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน    

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2550-2552  มีคาเทากับ 1.1, 1.3 และ 0.7 เทา 

ตามลําดับ โดยการเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนหน้ีสินตอทุนในป 2551 เพราะ บริษัทฯ จะมีการเพ่ิมทุน 40.0 ลานบาท 

และมีกําไรสุทธิเพ่ิมสูงขึ้น แตเน่ืองจาก บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพ่ิม

สูงขึ้น ประกอบกับ บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลเปนจํานวน 81.6 ลานบาท จึงสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุน

ลดลง  สําหรับในป 2552  บริษัทฯ ไดมีการเพ่ิมทุนจํานวน 30.0 ลานบาท  เพ่ือนํามาชําระคืนเงินกูใหแกสถาบัน

การเงินและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน  จึงสงผลใหบริษัทฯ มีโครงสรางการเงินที่แข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 ในป 2550 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับ

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเปนมูลคารวมกันทั้งสิ้น 850,000 บาท 
 ในป 2551 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับ

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเปนมูลคารวมกันทั้งสิ้น 1,020,000 บาท 
      ในป 2552 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

สําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเปนมูลคารวมกันทั้งสิ้น 1,020,000 บาท 

 

 

(หนวย: ลานบาท)



รายงานประจําป 2552 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หนา 76 จาก 76  

 

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายการทําการตลาด กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจน หรือ กลุม

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับแมและเด็กใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปของการนําเขาสินคาเพ่ือ

จําหนายภายในประเทศ และ/หรือผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทย เชน สบูเหลว เบบี้แชมพู โลช่ันสูตรนํ้า / สูตร

นํ้านม เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองตอความตองการของคุณแมสมัยใหมที่เอาใจใสในการดูแลลูก ประกอบกับเปน

การเพ่ิมตัวเลือกสําหรับคุณแมที่ใหความใสใจในคุณภาพผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ซ่ึงบริษัทฯ จะตองใชเงินลงทุน

ทางการตลาดที่คอนขางสูงในการสรางการรับรูและสรางแบรนดของผลิตภัณฑออกใหมใหเปนที่ยอมรับของลูกคา 

โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปน โทรทัศน วิทยุ และนิตยสาร การออกงานแสดงสินคา 

หรือ การจัดโปรโมช่ัน เปนตน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดทําการวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการออก

ผลิตภัณฑใหมๆ อีกทั้งไดศึกษาความตองการของลูกคาในตางจังหวัด และความคุมคาในการลงทุนอยางตอเน่ือง 
และประสบความสําเร็จในดานการยอมรับของผูบริโภคดวยดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
 
 

 
 
 


