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คำถามจากนักลงทุนผ่าน Opportunity Day Year end 2021 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 

1.  ยอดขายช่วง Q1/2565 แนวโน้มเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ Q4/2564 
ตอบ Q1/2564 เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด สำหรับเดือน

มกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั ้น มีการเติบโต แต่จะได้รับผลกระทบช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคม 2565 แต่อย่างไรก็ตาม Q1/2565 มีการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน และสามารถรักษาระดับเมื่อเทียบกับ Q4/2564 

2.  Thai Pigeon ช่วง Q1/2565 ผลประกอบการดีขึ้นหรือไม่ และแนวโน้มปีนี้เป็นอย่างไร 
ตอบ ปีที่แล้วผลประกอบการเติบโตมากกว่าปี 2563 ทั้งปียอดขาย และกำไร มีการเติบโต ซึ่งบริษัทได้รับ

ส่วนแบ่งจากการถือหุ้น 47% เป็นจำนวน 63 ล้านบาท สำหรับไตรมาส 1/2565 ช่วงเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ยอดขาย Thai Pigeon เติบโตประมาณ 7% ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตได้ 

3.  ปีนี้มีแผน M&A หรือ Inorganic Growth อย่างไรบ้าง 
ตอบ บริษัทมีแผนการทำ M&A แต่อย่างไรก็ตาม ต้องดูกลยุทธ์และโอกาสเป็นสำคัญ บางแผนงานกำลัง

อยู่ในขั้นตอนการศึกษา ส่วน Inorganic Growth มีอยู่ใน Pipeline เช่นกันเป็นธุรกิจใหม่ๆ 
4.  ใน 2 ปี ที่ผ่านมาจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยลดลงอย่างมาก มีผลกระทบต่อการ

เติบโตของสินค้าแม่และเด็กที่ MOONG ขายมากน้อยอย่างไร 
ตอบ ถึงแม้ว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงมาโดยตลอด แต่บริษัทยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ 

ในขณะที่ภาพรวมตลาดติดลบ ที่ผ่านมาสินค้า Pigeon ถึงจะเติบโตติดลบเนื่องจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 แต่ก็ติดลบน้อยกว่าภาพรวมของตลาด อย่างไรก็ตาม เรามีการ
บริหารจัดการ การแนะนำสินค้าใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์คุณแม่ รวมถึงมุ่งเน้น
เรื่องคุณภาพ และนวัตกรรมที่คุณแม่ยอมรับ ทำให้บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนการขายกลุ่มของ
สินค้าแม่และเด็กไดต้ามเป้าหมาย 

5.  ปีนี้มีเป้ายอดขายเท่าไร และแนวโน้มเป็นอย่างไร  
ตอบ ยอดขาย Organic ประมาณ 7%-8% หากมีธุรกิจใหม่เข้ามาอีกอาจจะสามารถเติบโตได้ถึง 12%-

15% 
6.  บริษัทมีแผนการลงทุนอะไรใหม่ๆ ในปีนี้หรือไม่ เนื่องจากงบมีกระแสเงินสดค่อนข้างมาก 

ตอบ บริษัทยังคงมองหาการลงทุน M&A ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่บริษัทยังคงรักษากระแสเงินสดไว้ 
นอกจากน้ีจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทจึงต้องรักษากระแสเงินสดเพื่อเก็บไว้ใช้เป็น working 
capital ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินงานทางด้านการตลาดและการขาย ในด้าน
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แบรนด์ใหม่  
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7.  ปีนี้มีเป้ายอดขายจาก online ประมาณเท่าไร กำไรจากการขาย Online กับช่องทางปกติ 
แตกต่างกันมากหรือไม่ 

ตอบ ปีที่แล้ว บริษัทมียอดขายจาก online ประมาณ 40 ล้านบาท มีสัดส่วนเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 
5% ของรายได้จากการขายทั้งหมด การขาย Online มีค่าใช้จ่าย Operation สูงแต่ภาพรวมยัง
สามารถบริหารผลกำไรได้ค่อนข้างด ี

8.  มีเป้าจากยอดขายต่างประเทศ ประมาณเท่าไร และขายในประเทศอะไรบ้าง 
ตอบ บริษัทมีส่งออกขายยังประเทศลาว กัมพูชา พม่า และออสเตรเลีย ทั้งนี้ ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถขยาย

ตลาดได้เพิ่มมากขึ้น มีแผนจะส่งออกขายยังทวีปยุโรป ซึ่งกำลังอยู่ในการดำเนินงาน สำหรับ
สัดส่วนของการส่งออกเพิ่มจาก 1% เป็น 3% และจะพยายามรักษาสัดส่วนไว้ให้ได้ 3 - 5%  

9.  3PL service คืออะไร 
ตอบ ธุรกิจให้บริการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า ซึ่งบริษัทเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจนี้ ยังคงเป็นสัดส่วนที่ไม่ใหญ่

มาก เนื่องจากเพิ่งเริ่มและยังมีลูกค้าเพียงรายเดียว Logistic เป็นส่วนหนึ่งของ Eco system ของ
บริษัทที่สามารถให้การบริการในด้านนี้ได้ และเป็นการบริหาร เพื่อให้เกิด Productivity และเสนอ
ลูกค้าในเรื่องของการให้บริการด้านบริหารคลังสินค้า พร้อมกับขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น 

10.  เหตุผลที่ผู้บริหารตัดสินใจปรับราคามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 
ตอบ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 นี้ นอกจากนี้ บริษัทมีการเพิ่มทุน Right 
Offering ในกรณีที่บริษัทต้องการใช้เงินลงทุน หากมีโปรเจคใหม่ๆ  
บริษัทให้ความสำคัญกับการออก ESOP ให้พนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหน่ึงของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต 

11.  ปันผลน้อยเทียบกับ EPS มีแผนลงทุนในปีนี้หรือไม่ 
ตอบ หากพิจารณาจาก payout ratio เทียบกับปีก่อน จะพบว่าบริษัทจ่ายปันผลมากกว่าปีที่แล้ว ในปี 

2565 ที่เสนอจ่ายปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 นั้น อัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 91.66% 
(2564 : 86.73%) อย่างไรก็ตามต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน  
สำหรับกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทนั้น ส่วนหนึ่งต้องสำรองไว้สำหรับธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามา 
เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจทุกปี หรือหากต้องทำ M&A ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกู้เงินจาก
ธนาคาร 
 
 



Page 3 of 3 
 

12.  คาดว่าต้นทุนจะปรับเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะเห็นมีในเรื่องค่าแรงงานที่จะมีการปรับขึ้น 
ตอบ บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามยังมีความไม่

แน่นอนอยู่ ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นอยู่บ้าง หากบริษัทได้รับผลกระทบอีก
จากที่เคยบริหารจัดการไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อาจจะต้องมาพิจารณาปรับกันอีกครั้งว่าจะบริหาร
จดัการอย่างไรในเรื่องต้นทุนสินค้า 

13.  อยากให้ท่านผู้บริหารช่วย share ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อรักษาการเติบโตของ
กิจการในช่วงโควิดและสงคราม เพราะท้าทายเหลือเกิน 

ตอบ บริษัทมองไปข้างหน้าว่าความท้าทายคืออะไร แต่ไม่มองไปไกลมาก เนื่องจากความไม่แน่นอนยังมี
อยู่ เราเตรียมพร้อมมาตลอดต้ังแต่อดีต และมปีรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เราจึงพร้อมที่จะรับมือ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละ scenario เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน นอกจากนี้ พนักงานให้ความร่วมมือทำงานเป็นหนึ่งเดียว ทุกคนทำงานเป็นทีม 
และปรับตัวได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีการทำงานจากที่บ้าน พนักงานของบริษัท
ปรับตัวได้รวดเร็ว และพาบริษัทไปถึงเป้าหมายได้ การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ยังมีเรื่องของเทคโนโลยี และ mindset ที่ทำใหส้ามารถรักษาการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา
ได้ 
การบริหารจัดการท้าทายมากขึ้นจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งต้นทุนพลาสติกและน้ำมัน ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และพนักงาน รวมถึงบริษัทในเครือ มีขวัญและกำลังใจ มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจดีมากที่จะต่อสู้กับ
ความท้าทายนี้ และพยายามทำให้ดีที ่สุด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ ให้กำลังใจ 
MOONG คณะผู้บริหารและพนักงานจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด 

 


