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ค ำถำมจำกนักลงทุนผ่ำน Opportunity day ไตรมำส 2/2564 เมื่อวันที ่13 กันยำยน 2564  

1. Thai Pigeon สง่ออกดีขีน้หรือไมใ่น Q3 และอตัราคา่เงินบาทท่ีออ่นตวัมีผลดีตอ่ยอดขายหรือไม่ 

ตอบ: ยอดการส่งออกของ Thai Pigeon ในไตรมาส 3 ค่อนข้างทรงตัว อัตราค่าเงินบาทท่ีอ่อนตัวมี

ผลกระทบในเชิงบวกกบั Thai Pigeon ประกอบกบั Thai Pigeon มีการลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยส่งผล

ใหผ้ลก าไรในชว่ง 8 เดือนท่ีผา่นมามีอตัราก าไรสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

2. Lockdown ใน Q3 มีผลกระทบตอ่ยอดขายในประเทศเป็นอยา่งไรบา้ง 

ตอบ: การ Lockdown ในช่วง Q3 นีมี้ผลกระทบตอ่การขายของบริษัท โดยเฉพาะช่องทาง Modern trade 

ท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงเน่ืองจากมีการปิดหา้งฯ ลกูคา้มีการชะลอการสั่งซื ้อและมีนโยบายในการ

ควบคุมสินค้าคงคลังค่อนข้างเข้มงวด แต่บริษัทพยายามขยายไปยังช่องทาง online ทั้งท่ีผ่าน

ช่องทาง online ของลูกคา้ Modern trade รวมถึงช่องทาง online ซึ่งเป็น Platform ของบริษัทเอง

ดว้ยจะเห็นไดจ้ากการเตบิโตของช่องทาง digital หลายเทา่ตวัในชว่งท่ีผา่นมา 

 

3. บรษิัทตัง้เปา้รายไดปี้นีท่ี้เท่าไร มีปัจจยัอะไรสนบัสนนุบา้ง กลยทุธธ์ุรกิจชว่งท่ีเหลือตอ่จากนี ้และเปา้หมาย

ยอดขายทัง้ปี บรษิัทจะลดเปา้หรือไมอ่ยา่งไร แผนการออกผลิตภณัฑมี์หรือไม่ 

ตอบ: ในปีนีมี้ปัจจยัภายนอกโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด ส่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของ

ผูบ้ริโภค และไม่สามารถคาดการเติบโตท่ีสูงเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา สิ่งท่ีบริษัทตัง้เป้าหมายคือ

พยายามรกัษาระดบัยอดขายใหดี้ท่ีสุด และ ยงัคงเนน้ไปในการบริหารดา้นผลก าไร ปัจจยัท่ีจะช่วย

สนบัสนนุในสว่นของรายไดข้องบริษัท โปรโมทในชอ่งทางท่ีมีการเตบิโต อาทิ ชอ่งทาง E-commerce 

และการเพิ่มสินคา้ใหม่ๆ ทัง้ท่ีเป็นสินคา้ของบริษัทและสินคา้ของเจา้ของแบรนดอ่ื์นท่ีเพิ่มมากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีบริษัทสามารถควบคมุไดคื้อการบริหารจัดการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ เพ่ือ

รกัษาฐานในสว่นของก าไรของบรษิัท 

 

4. จะมีแผนการ M&A หรือจะมี Partner ใหม่ๆ  เขา้มาลงทนุใน MOONG หรือเราไปรว่มทนุในเร็วๆ นีห้รือไม ่

ตอบ: บริษัทมองหาช่องทางในการท า M&A และการหา partners อย่างต่อเน่ือง แต่ดว้ยสถานการณ์

ปัจจบุนัการท า M&A อาจจะไม่ง่ายมีหลายๆ ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณามากขึน้ ปัจจบุนัจึงยงัไม่สามารถ
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หาธุรกิจท่ีเหมาะสมในการลงทนุช่วงระยะเวลานี ้แตย่งัคงหาโอกาสอยู่ แตบ่ริษัทมี partners ใหม่ๆ 

ท่ีจะน าสินคา้มาใหบ้รษิัทจดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 

 

5. ชว่งครึง่ปีหลงัท่ีเหลือมองแนวโนม้ยอดขายอยา่งไร จะดีกวา่ครึง่ปีแรกไหม 

ตอบ: ยอดขายครึ่งปีหลังของปี 2564 น่าจะได้รับผลกระทบจากการ Lockdown ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน

มิถุนายนท่ีผ่านมา การ lockdown ครัง้นีย้าวนานจึงส่งผลกระทบค่อนขา้งรุนแรงกว่าเม่ือปีก่อน 

ดังนั้น บริษัทจึงคาดการณ์ว่ายอดขายในครึ่งปีหลังนีอ้าจจะไม่เติบโตกว่าครึ่งปีแรกมาก และ

ภาพรวมยอดขายทัง้ปีน่าจะใกลเ้คียงกบัปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม หากในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือ

ไตรมาส 4 สินคา้ใหม่ๆ ท่ีบริษัทส ารองไวใ้น pipeline พรอ้มขายอาจจะช่วยสรา้งการเติบโต แตก็่ไม่

มากนกัเพราะเพิ่งเปิดตวัในชว่งไตรมาส 4 

 

6. ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคท่ีชะลอตวัลงสง่ผลกระทบอยา่งไรบา้ง มีการรบัมืออยา่งไร 

ตอบ: บริษัทมีแผนรองรบัเพ่ือลดความเส่ียงในดา้นนี ้ตามท่ีไดน้  าเสนอ โดยมีการสรา้งการเติบโตในกลุ่ม

ผลิตภัณฑห์ลัก รกัษาส่วนแบ่งตลาด รวมถึงเพิ่มยอดขายจากสินคา้ใหม่ๆ ทัง้ท่ีเป็นสินคา้ภายใต ้

แบรนดข์องบริษัทและแบรนดอ่ื์นๆ ท่ีบรษิัทไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย รวมถึงการหา

โอกาสใหมใ่นชอ่งทางท่ีมีศกัยภาพในการเตบิโตอยา่งมีนยัส าคญัไดแ้ก่ช่องทางออนไลน ์และ Export 

  

7. บรษิัทไดร้บัปัญหาตน้ทนุวตัถดุบิปรบัสงูขึน้หรือไม ่มีวิธีแกอ้ยา่งไร 

ตอบ: ตน้ทนุวตัถดุบิมีการปรบัตวัสงูขึน้มาตัง้แตป่ลายปีท่ีผา่นมา ทัง้นี ้บรษิัทไดมี้การจดัการบรหิารสดัส่วน

ของสินคา้ในกลุ่มท่ีมีการปรบัตน้ทนุ เพิ่มยอดขายและบริหารคา่ใชจ้่ายการขายใหส้อดคลอ้งและได ้

ROI รวมถึงการปรบัสดัส่วนกลุ่มผลิตภณัฑใ์นภาพรวม โดยเนน้ขายสินคา้ท่ีมีก าไรขัน้ตน้สงูเพ่ือลด

ผลกระทบจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีปรบัตวัสงูขึน้ ทั้งนี ้จะเห็นไดว้่า Gross Profit 6 เดือนท่ีผ่านมายงัคง

รกัษา %GP ไดดี้ มีการเตบิโตมากกวา่การเตบิโตของยอดขาย  
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8. Gross Profit ในช่องทาง E-Commerce สูงกว่า MT และ GT หรือไม่ และปัจจุบนัยอดขายจากช่องทาง  

E-Commerce ประมาณเทา่ไร 

ตอบ: ยอดขายของ E-commerce อยู่ ท่ีประมาณ 7-8% ของยอดขายรวม Gross profit ของช่องทาง  

E-commerce ย่อมสูงกว่า MT และ GT เน่ืองจากเป็นการขายใน end consumer อย่างไรก็ตาม 

การขาย E-commerce จะมีการลงทุนในการโปรโมท และค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการสูงกว่า

เพราะเป็นการขายตรงสูผู่บ้รโิภค   

 

9. ยอดขายไตรมาส 3 จะเป็นอย่างไร โตYoY/QoQ อย่างไร และ แนวโนม้ยอดขาย Q3/64 เป็นอย่างไรบา้ง 

ยอดซือ้กลบัมาหรือไม ่อยา่งไร  

ตอบ: ยอดขายไตรมาส 3 คาดการณว์่าจะไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอก 3 ท่ีรุนแรงกว่าใน 

ทกุรอบ เน่ืองจากมีจ านวนการติดเชือ้คอ่นขา้งสงู มีการ lockdown และเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ของ

ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงท่ีมีสถานการณดี์ขึน้ ท าใหย้อดขายของไตรมาส 3 นีไ้ม่เติบโต แต่อย่างไรก็ตาม 

ยอดขาย 9 เดือนของปีนีน้่าจะใกลเ้คียงกบัปีก่อน ถา้หากแนวโนม้สถานการณมี์การผ่อนคลายและ

ไมมี่การ Lock down อีกรอบ 

 

10. หลงัจากรฐับาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควิด แลว้ยอดขายในช่องทาง MT มีแนวโนม้เป็นอยา่งไรบา้ง 

ตอบ: ตามท่ีรฐับาลผ่อนคลายมาตรการ ผ่อนผนัใหเ้ปิดหา้งไดส้่งผลใหย้อดขายของ MT มีแนวโนม้ดีขึน้

เม่ือเทียบกับช่วง lockdown ประกอบกับในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทพยายามท ากิจกรรมไปยงัช่องทาง

ออนไลนข์องทางคูค่า้ท่ีมีการท า online มากขึน้ดว้ย และหาขยายชอ่งทางใหม่ 

 

11. Thai Pigeon มีสง่ออกไปจีน หรือไม ่เป็นยอดขายประมาณเทา่ไร 

ตอบ: Thai Pigeon มีการส่งออกไปยังประเทศจีน สัดส่วนการขายประมาณ 5% ของยอดขายรวมของ 

Thai Pigeon  
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12. บรษิัท มีกระแสเงินสดเหลือคอ่นขา้งเยอะ มีแผนลงทนุอะไรใหมห่รือไม่ 

ตอบ: มีแผนในเรื่อง M&A ท่ีก าลงัหาโอกาสอยู่ ในขณะเดียวกนัมีแผนการขยายกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ธุรกิจ

ใหม่ในกลุ่ม Distributor การขยายตลาด ช่องทาง E-Commerce และการลงทนุในการสรา้งแบรนด์

ในกลุม่ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดข์องบรษิัท (Own Brand) 

 

13. ดว้ยเงินบาทท่ีอ่อนและก าลังซือ้จีนท่ีฟ้ืนขึน้ Thai Pigeon bottom out ไปแล้วหรือยัง ก าไรจะกลับไปท่ี 

ไตรมาสละ 20 ลา้นบาทแบบในอดีตไดห้รือไม่ 

ตอบ: เงินบาทอ่อนตวัส่งผลในเชิงบวกต่อการส่งออกของ Thai Pigeon แตไ่ม่มากเท่ากบัการพยายามลด

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ซึ่งเป็นสาเหตหุลกัท่ีสง่ผลใหก้ าไรสทุธิปี 2564 ปรบัตวัดีขึน้เม่ือเทียบกับปี 

2563 ในส่วนของภาพรวมก าไรสุทธิของปีนีน้่าจะปรับตัวดีขึน้จากปัจจัยเชิงบวกต่างๆ รวมถึง 

เศรษฐกิจของโลกท่ีปรบัตวัดีขึน้ตามล าดบั 

 

14. ปัจจบุนัยอดขาย Online ทัง้หมดคดิเป็นสดัสว่นเทา่ใด 

ตอบ: ชอ่งทาง E-Commerce มีสดัสว่น 3% เพิ่มจากปีก่อนท่ีมีสดัสว่นเพียง 1% 

 

15. ภาพก าลงัซือ้โดยรวมใน Q3 เทียบกบั Q2 เป็นอย่างไรบา้ง 

ตอบ: ก าลงัซือ้ในไตรมาส 3 ลดลงคอ่นขา้งมาก เม่ือเทียบกบัในไตรมาส 2  

 

16. บรษิัทมีแผนจะขายทรพัยส์ินท่ีไมไ่ดใ้ชง้าน เชน่ ท่ีดนิ อีกหรือไม ่บรษิัทมีท่ีดนิไมไ่ดใ้ชง้านอยูท่  าเลใดบา้ง 

ตอบ: บริษัทมีแผนการขายทรพัยส์ินท่ีไม่ไดใ้ชง้านอยู่แลว้ โดยท่ีผ่านมาบริษัทมีการทยอยขายท่ีดินและ 

สิ่งปลกูสรา้งท่ีไมไ่ดใ้ชง้านไปแลว้ ปัจจบุนัคงเหลือเพียงท่ีดิน 3 ผืนและสิ่งปลกูสรา้ง 1 รายการ ท าเล

ตัง้อยู่บนถนนบางนาตราด 3 รายการ และปทุมธานี 1 รายการ มีการประกาศขายแต่เน่ืองด้วย

สถานการณเ์ศรษฐกิจไม่เอือ้อ านวยท าให้ยังไม่สามารถขายได้ในราคาท่ีเหมาะสม คงตอ้งรอให้

สถานการณดี์ขึน้ ก าลงัซือ้ดีขึน้นา่จะสามารถขายได ้  
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17. MOONG เป็นหุน้ดี นา่ลงทนุ แตมี่สภาพคลอ่งนอ้ยมาก 

ตอบ: บริษัทรบัทราบปัญหาเรื่องสภาพคล่องของหุน้มาโดยตลอด ท่ีผ่านมาพยายามเพิ่มสภาพคล่องโดย

การท า RO หรือ ESOP ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระดบัหนึ่ง แต่เน่ืองจากหุน้ของบริษัทในมุมมอง

ของนักลงทุนเป็นหุ้นท่ีมีอัตราการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างดีและมีการจ่ายอย่างต่อเน่ืองดีกว่า

ภาพรวมของตลาด รวมถึงเป็นหุน้ท่ีมี PE ท่ีค่อนขา้งต ่า ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่จึงถือหุน้ของบริษัทไวใ้น 

port เป็นระยะยาวไม่คอ่ยมีการขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนเพิ่มสภาพคล่องของหุน้ แตปั่จจบุนั

ยงัไมส่ามารถเปิดเผยได ้หากมีความแนน่อนจะประกาศใหน้กัลงทนุและผูส้นใจทราบอยา่งแนน่อน 

 

18. ผลกระทบของโควิด ไตรมาส 3 เป็นอยา่งไร ดีหรือไม ่กระทบตอ่ยอดขายมากนอ้ยแลว้เพียงใด 

ตอบ: ยอดขายไดร้บัผลกระทบในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมในช่วงท่ีมีการ Lock down แต่มีแนวโนม้ 

ท่ีดีขึน้ในเดือนกันยายนท่ีมีการผ่อนคลายมาตาการ Lock down และห้างสรรพสินค้าได้เปิด

ใหบ้รกิารตามปกต ิ

 

19. มีแผนการท าตลาดในกลุม่อ่ืนท่ีไมใ่ช ่แม ่เดก็ หรือ ผูส้งูอาย ุหรือไม่ 

ตอบ: บริษัทท าการตลาดในกลุ่ม Personal care, Food and Beverage มากขึน้ มาระยะหนึ่งแลว้ เพ่ือ

สรา้งการเติบโตในกลุ่มผลิดภัณฑใ์นตลาดท่ีมีการเติบโตและมีศกัยภาพตาม Trend ดา้นการดแูล

สขุภาพและสขุอนามยั (Health and Wellness) 

 

20. ผลประกอบการของบริษัทในช่วงโควิดก็ถือว่าผู้บริหารท าไดดี้ตอ้งช่ืนชม ส่วนในอนาคต 5-10 ปี ท่าน

ผูบ้รหิารคดิวา่บรษิัทจะเตบิโตตอ่เน่ือง ยั่งยืนไดด้ว้ยวิธีใด 

ตอบ: การสรา้งการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑเ์พ่ือสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในทกุช่วงวยัของครอบครวั ตัง้แตแ่รกเกิด ถึงสงูวยั โดยมีนวตักรรมผลิตภัณฑ์

ใหม่ การสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค การท าการตลาดแบบยั่งยืนในการวิเคราะห์

ขอ้มูล CRM และการเร่งการเติบโตในช่องทาง Online, OMNI ตามการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค 

เสริมความแข็งแรงในช่องทางการจ าหน่ายท่ีครอบคลมุและสรา้งประสิทธิภาพใน Eco system ของ

บรษิัท 
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21. ประชากรเกิดใหม่นอ้ยลง คนสูงอายุก็มีก าลงัซือ้นอ้ย จะกระทบต่อรายไดแ้ละการขยายตลาดของบริษัท

มากนอ้ยเพียงใด 

ตอบ: จ านวนอัตราการเกิดท่ีลดลงแต่คุณแม่ยังคงต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ  

ซึ่งแบรนดท่ี์มีความแข็งแรงจะไดเ้ปรียบในดา้นการตลาด Pigeon ยงัคงมีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ

นวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง ดว้ยความท่ีเป็นแบรนดอ์นัดบัหนึ่งในไทยและญ่ีปุ่ น  

 ส่วนคนสูงอายุในยุคใหม่จะเป็น Active senior ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและมีก าลังการซือ้ มีความ

ตอ้งการซือ้ผลิตภัณฑท่ี์ช่วยในการสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี ไม่เหมือนคนสูงวยัในอดีต  ซึ่งกลุ่มนีจ้ะมี

สดัสว่นท่ีมากขึน้ นอกจากกลุม่สงูวยัท่ีป่วยและตอ้งการคนดแูล ซึ่งบรษิัทจะมีผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทย์

ทัง้สองกลุม่ 

 

22. ธุรกิจใหม ่ดา้น Logistic เป็นอยา่งไรบา้งและ MOONG มีจดุแข็งอยา่งไรท่ีจะท าใหล้กูคา้มาใชบ้รกิาร 

ตอบ: บริษัทไดเ้ริ่มให ้Service ดา้น Logistic ในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา และยงัมีลกูคา้ท่ีใหค้วามสนใจ

ตดิตอ่มาเพื่อขอใหบ้รษิัทด าเนินการดา้นนีใ้หอ้ยู่บา้ง ซึ่งจดุแข็งของบรษิัทสามารถครอบคลมุช่องทาง

จดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย รวมถึง Online ท่ีเป็น B2C เป็นส่วนหนึ่งของ Eco system ท่ีมีทัง้ระบบ

และการบรหิารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทนุท่ีแขง่ขนัได ้ 

 

23. รบกวนขยายความธุรกิจ Food Service วา่บรษิัทก าลงัท าอะไร  

ตอบ: ธุรกิจ Food service เป็นช่องทางขายให้กับผู้ประกอบการรา้นอาหาร เครื่องด่ีม , โรงพยาบาล, 

nursing home, bakery, office, vending machine เป็นตน้เพ่ือน าไปใชใ้นธุรกิจ หรือจดัจ าหนา่ยตอ่

ใหก้บัผูบ้ริโภค สินคา้ท่ีจดัจ าหน่าย เช่น เครื่องด่ืมเบาในรา้นอาหาร สขุภาพ รา้นอาหารจีน, ถงุขยะ 

รา้นอาหาร โรงแรม, สินคา้แผน่รองซบั ผา้ออ้มผูใ้หญ่ ใน โรงพยาบาล nursing home ตา่งๆ เป็นตน้ 

 

24. รบกวนขยายความ “General Trade” เป็นการขายผา่นชอ่งทางไหนเป็นหลกั 

ตอบ: General Trade คือร้านค้าปลีกในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น ร้าน Baby shop ร้านค้าส่ง  

คา้ปลีกรายยอ่ยและ local ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตท่ีไมใ่ชเ่ป็น Modern Trade  
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25. นโยบายลกู 3 คน ของประเทศจีนมีผลเชิงบวกกบั Thai Pigeon อยา่งไรบา้ง 

ตอบ: ยอดส่งออกไปยงัประเทศจีนมีสดัส่วน 5-6% ของยอดขายรวมของ Thai Pigeon นโยบายลกู 3 คน

ของประเทศจีนมีผลเชิงบวกต่อการส่งออกไปของ Thai Pigeon ด้วย แต่คงต้องดูในระยะยาว 

สดัสว่นยอดขายอาจจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

 

26. บรษิัทมีนโยบายท่ีเพิ่มผลิตภณัฑน์อกเหนือจากแม่และเดก็บา้งหรือไม ่ถา้มีคืออะไร 

ตอบ: บรษิัทมีผลิตภณัฑใ์น 4 กลุม่ผลิตภณัฑ ์คือ  

1. ผลิตภณัฑแ์มแ่ละเดก็  

2. ผลิตภณัฑข์องใชส้ว่นบคุคล ผลิตภณัฑ ์ 

3. อาหารและเครื่องดี่ม  

4. ผลิตภณัฑ ์ส าหรบัผูส้งูวยั 

 สามารถดรูายละเอียดไดใ้น website บรษิัท www.moongpattana.com 

 

27. การขยายงานในชว่งครึง่ปีหลงัจ  านวนมาก จะท าให ้%SG&A ตอ่ยอดขายสงูขึน้หรือไม ่

ตอบ: การไดธุ้รกิจใหม่มาไม่ไดมี้การลงทุนเพิ่ม เพราะมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับการเติบโต  

การเพิ่มยอดขายไม่ไดมี้การเพิ่มก าลงัคน การเพิ่มยอดขายจะท าให ้SG&A ไดถู้ก utilize และเกิด 

productivity ท่ีดีขึน้ 

 

28. การขายผ่าน online โตอย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ และถา้สถานการณก์ลบัมา normal จะยงัโตไดอี้กหรือไม่ 

ดว้ยปัจจยัใด 

ตอบ: การขายผ่าน Online โตอย่างมีนยัส าคญัและยงัเติบโตตอ่เน่ือง จากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ผูบ้ริโภคเริ่ม

คุน้เคยกบัการใชเ้ทคโนโลยี และ generation ท่ีเปล่ียนไป ซึ่งจะยงัคงเตบิโตไดอี้ก 

 

29. ท าไมรายไดเ้พิ่มนอ้ยกว่าตน้ทุนท่ีเพิ่ม+ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่ม สามารถท าใหร้ายไดเ้พิ่มมากกว่าตน้ทุนขายกับ

คา่ใชจ้า่ยเพิ่มไดห้รือไม ่

ตอบ: ในไตรมาส 2 รายไดจ้ากการขาย เพิ่มขึน้ 7.2% เทียบกับปีก่อน ตน้ทุนเพิ่มขึน้ 8.2% เน่ืองจากมี

สินคา้ใหม่ในกลุ่ม distributor เพิ่มขึน้ในปีนี ้ส่งผลให ้%GP ลดลงจากปีท่ีแลว้ในไตรมาสเดียวกัน

http://www.moongpattana.com/
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เพียง 0.6% และคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 11% ในไตรมาส 2 ปีนีเ้ม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

เน่ืองจากปีท่ีแลว้ในไตรมาส 2 มีผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 และมีการ lock down ในขณะ

ท่ีปีนี ้กิจกรรมทางดา้นการขายและการตลาดยงัตอ้งมีตามปกติ เพ่ือเพิ่มยอดขาย ทัง้นี ้หากดจูาก

ยอดขายและค่าใชจ้่าย 6 เดือนท่ีผ่านมา การเติบโตของก าไรขัน้ตน้ (GP) และก าไรสทุธิสงูกว่าการ

เติบโตของยอดขายเม่ือเทียบกับช่วงเวลา 6 เดือนของปีท่ีแลว้ ประกอบกับในเดือนกันยายนมีการ

คลาย lockdown แลว้คาดการณว์่ายอดขายน่าจะมีการปรบัตวัดีขึน้ และยงัคงสามารถรกัษาระดบั

ผลก าไรใหมี้การเตบิโตเหมือนในชว่งท่ีผา่นมา 

 

30. ขอเหตผุลท่ีสรา้งความมั่นใจใหก้บันกัลงทนุกบับรษิัทดว้ย 

ตอบ: บริษัทมีแผนกลยุทธ์การเติบโตท่ีชัดเจน รวมถึงมีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑใ์หมี้ความหลากหลาย

ครอบคลุมตัง้แต่แรกเกิดจนสูงวัย โดยมุ่งเนน้การคดัสรรผลิตภัณฑค์ุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(Health and Wellness)  

 บริษัทเป็นผูน้  าตลาดกลุ่มแม่และเด็กมานานกว่า 40 ปีในประเทศไทย แบรนดพี์เจน้มีส่วนแบ่ง

ตลาดอนัดบัหนึ่ง ในประเทศญ่ีปุ่ นและไทย มีการเติบโตมาต่อเน่ืองทัง้ดา้นส่วนแบ่งตลาดและ

ยอดขาย พรอ้มนวตักรรมผลิตภณัฑใ์หมจ่ากศนูยว์ิจยัจากประเทศญ่ีปุ่ น  

 การสรา้งสมดลุความหลากหลายของกลุ่มผลิตภณัฑ ์ท่ีมีการเพิ่มกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีการ

เตบิโตและมีศกัยภาพ การเพิ่มสินคา้ในกลุม่ health & wellness โดยการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

ภายใต้แบรนด์ของบริษัท โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม  Personal care และ F&B และการหา

พนัธมิตรใหม่ๆ  เพ่ือเพิ่มสินคา้ใน portfolio ทัง้แบรนดข์องบรษิัทและแบรนดข์อง Principals 

 การขยายชอ่งทางจดัจ าหนา่ยโดยการเพิ่มการเตบิโตช่องทาง E-commerce, FoodService และ 

Export โดยการขยายไปยังประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึน้ เพ่ือสรา้งการเติบโต มี Eco system ท่ี

รองรบัการเตบิโตไดอ้ยา่งดีทัง้ดา้นช่องทางและระบบ Supply chain 

 ความสามารถในการสรา้งผลก าไร การบริหารจัดการค่าใชจ้่ายโดยเนน้เรื่อง Productivity & 

efficiency รวมถึง ROI เพ่ือให้มั่นใจว่าก าไรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  ทั้งนีบ้ริษัทยังมีความ

แข็งแกรง่ดา้นการเงิน ไมมี่หนี ้และมีกระแสเงินสดดี   
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 ดา้น Technology มีการพฒันาน ามาใชใ้นกระบวนการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพและตอบรบั

การเปล่ียนแปลงด้านการด าเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงเสมอ 

 มีแผนบริหารความเส่ียงอย่างมีกลยุทธ์ และการเตรียมความพรอ้มรับสถานการณ์ต่างๆ ทัง้

ในช่วงวิกฤต อย่างท่ีผ่านมา บริษัทสามารถบริหารจดัการไดเ้ป็นอย่างดีเพ่ือช่วยป้องกันความ

เส่ียงและลดผลกระทบ รวมถึงบริษัทใหค้วามส าคญักบัพนกังานมุ่งเนน้ความปลอดภยั สขุภาพ

อนามยั และการพฒันาทกัษะ ความรูต้า่งๆ ใหพ้รอ้มกบัอนาคต 

 บรษิัทไดร้บัคะแนน CG ระดบั 5 ดาว (ดีเลิศ) แสดงใหเ้ห็นถึงการบรหิารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

โปร่งใส มีจริยธรรม สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทในตลาด

หลกัทรพัยท่ี์มีผลงานโดดเดน่ในดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG 100 แสดง

ใหเ้ห็นว่าบริษัทใหค้วามส าคญักับสิ่งแวดลอ้ม สังคม และมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้

ธุรกิจสามารถเตบิโตอยา่งยั่งยืน 

 บรษิัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ บรษิัทมีการจา่ยเงินปันผล

โดยมี yield ท่ีดีมาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 

 

31. ชว่ย share ประสบการณท่ี์ผูบ้รหิารไดเ้รียนรู ้จากการกระทบอยา่งรุนแรงของโควิด 

ตอบ: สิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้นช่วงท่ีผ่านมาคือการบริหารความไม่แน่นอน และการมีแผนส ารองอยู่ตลอดเวลา 

องคก์รตอ้งมีความคล่องตัวพรอ้มท่ีจะปรับเปล่ียนและรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไดข้า้มวัน 

ในขณะท่ีตอ้งมีการพัฒนาองคก์ร กระบวนการท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยน า

เทคโนโลยีมาใช ้ซึ่งตอ้งมีการวางแผนพฒันามาลว่งหนา้ เม่ือมีวิกฤต จะรบัมือไดอ้ยา่งปลอดภยั การ

ส่ือสารในองคก์รท่ีไดว้างรากฐานไวดี้ จะช่วยท าใหไ้ดร้บัความร่วมมือท่ีดีในยามท่ีตอ้งท างานแบบ 

Remote working 


