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คำถามจากนักลงทนุผ่าน Opportunity Day ไตรมาส 1/2565 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2565  

1.  ปีน้ีมีแนวโน้ม M&A หรือ JV สำเร็จ ในช่วงครึ่งปีหลังหรือไม่ ปัจจุบันเจรจาอยู่จำนวนกี่ราย 

ตอบ มีเจรจาอยู่ 1-2 ราย แต่จะสำเร็จหรือไม่ ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่บริษัทยังคงหาโอกาสอยู่เสมอ และคอย
ดูว่ามีธุรกิจใดที่สามารถเพิ่มเข้ามาอีกได้บ้าง 

2.  ผลประกอบการไตรมาส 1/2565 Thai Pigeon ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ คิดว่าในไตรมาส 2/2565 
แนวโน้มจะเป็นอย่างไร มีการปรับขึ้นราคาหรือแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง และค่าเงินบาทที่อ่อนตัว มีผลต่อผล
ประกอบการในไตรมาส 2/2565 ของ Thai Pigeon หรือไม่ 

ตอบ เป็นความจริงที่ว่าไตรมาส 1/2565 Thai Pigeon ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ ยางซิลิโคน และพลาสติก 
PPSU แต่ผลกระทบดังกล่าวเป็นแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบทั่วโลก ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากราคา
น้ำมันขึ้น วัตถุดิบที่เป็นยางสังเคราะห์ปรับราคาสูงขึ้นและผันผวน ในไตรมาสที่ 2/2565 จะได้รับผลกระทบหรือไม่
นั้น ต้องเรียนว่าปัญหาในไตรมาส 1/2565  ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยมีการพิจารณาหาวัตถุดิบตัวใหม่ใช้ทดแทน
พลาสติก ส่วนราคาซิลิโคนคงไม่ปรับมากกว่านี้แล้ว เนื ่องจากคู่ค้าของ Thai Pigeon เราซื้อขายกันมานาน 
หลังจากการปรับราคาครั้งนี้แล้วคงไม่มีการปรับเพิ่มอีก ต้องยอมรับว่าวัตถุดิบพลาสติกไม่ได้ใช้เฉพาะขวดนม
เท่านั้น สำหรับสินค้าอื่นที่ทำจากพลาสติกขึ้นราคากันไปแล้ว แต่ด้วยความสัมพันธ์ท่ีดีกับ supplier พลาสติก เรา
มีการหาแนวทางที่ดีที่สุดมาแก้ไขปัญหา  

สำหรับค่าเงินบาทนั้น ทำให้ผลประกอบการ Thai Pigeon ดีขึ้น แต่ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ ทำให้ค่าเงินบาท
ช่วยได้ แต่ช่วยได้ไม่มาก ช่วยได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 

3.  แนวโน้ม SG&A ใน Q1/2565 สูงขึ้น มีแนวทางในการควบคุมอย่างไร และในปีนี้มีแนวโน้มอย่างไรเทียบกับปีที่
แล้ว 

ตอบ ค่าใช้จ่าย SG&A ใน Q1/2565 ปรับขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ต่างกัน ห้างร้านเปิดปกติ พนักงานทำงาน
แบบเต็มรูปแบบ บริษัทมีการทำโปรโมชั่นเพิ่มขึ้นโดยมอง ROI เป็นหลัก เพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และมี
การควบคุมค่าใช้จา่ยตามกลยุทธ์ มีการทำ cost saving และเน้นเรื่องการเพิ่ม productivity ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงาน และควบคุมให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับรายได้ 

4.  หลังการ Reopening เปิดประเทศแล้ว แนวโน้มยอดขาย ใน Q2/2565 เป็นอย่างไรบ้าง 

ตอบ นักท่องเที่ยวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ คือนักท่องเที่ยวจีน แต่ประเทศจีนยังไม่เปิดประเทศและยังมี
การควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตามสัญญาณการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มคึกคัก
มากขึ้น เศรษฐกิจอาจจะถูกกระตุ้นจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว แต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทคือกำลังการ
ซื้อภายในประเทศ การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งยังมองเห็นไม่ชัดเจนว่าจะเกิดแรงส่งให้ยอดขายดีขึ้น ยังคงต้องดู
ต่อไป แต่หากเปรียบเทียบกับปีก่อนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยังคงมีปัจจัยลบในตลาดด้วย
เช่นกัน 
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5.  ประเทศจีนมีการ Lockdown ใน Q2/2565 มีผลกระทบต่อ Thai Pigeon หรือไม่ 

ตอบ สำหรับประเด็น lockdown มีส่วนที่จะกระทบต่อสินค้าอุปโภคบริโภคน้อย โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเดก็ ยังเป็นที่
ต้องการของตลาด ซึ่งการ lockdown ในประเทศจีนไม่ส่งผลกระทบต่อ Thai Pigeon 

6.  Cash Flow ที่มีอยู่ มีแผนไปลงทุนธุรกิจ ใหม่ๆ ในปีนี้หรือไม่ 

ตอบ ยังคงมีเรื่องของการออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแบรนด์ของบริษัทเอง และ new business จึงต้องมี cash 
flow กันไว้เป็น working capital นอกจากนี้ บริษัทยังมีการมองหาธุรกิจใหม่ และการทำ M&A อยู่อย่างต่อเนื่อง 

7.  บริษัทมีแผนปรับราคาสินค้าหรือไม่ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 

ตอบ มีการทยอยปรับราคาสินค้าตั้งแต่ต้นปี โดยพิจารณาจากผลกระทบจากต้นทุนสินค้าเป็นหลัก มีการปรับราคาขึ้น
บ้างในสัดส่วนท่ีเหมาะสมและผู้บริโภครับได้โดยไม่สูงเกินไปนัก และในไตรมาส 2/2565 สินค้าในบางกลุ่มสนิค้า 
ที่ได้รับผลกระทบเรื่องต้นทุนสินค้า บริษัทได้พิจารณาให้มีการปรับราคาขึ้น ทั้งนี้มีการแจ้งให้คู่ค้ารับทราบบ้างแล้ว 

8.  ฝากเล่าเรื่องการลดทุนและการลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ให้ฟังด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ตอบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 บริษัทมีการขอมติเพิ่มทุนแบบ General Mandate สำรองไว้สำหรับการลงทุน ส่วน
การปรับลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) นั้น ทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น เพื่อให้ราคาหุ้นไม่สูงเกินไป และมี
สภาพคล่องในตลาดมากขึ้น 

9.  ขอทราบสาเหตุที่ Thai Pigeon กำไรลดลงเยอะในไตรมาสนี้ และสถาณการณ์ปัจจุบัน 

ตอบ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบท่ีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น 

10.  แผนการ Export จะมีโอกาสเติบโตเป็นสัดส่วน มากกว่า 10% ของรายได้หรือไม่ 

ตอบ ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสในการขยายตลาด Export ให้เติบโตและมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 5% จากปัจจุบันมี
สัดส่วนประมาณ 3-4% อย่างไรก็ตาม การเติบโตถึง 10% มีความเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ระยะเวลาอันสั้น เนื่องจาก
บริษัทต้องใช้เวลาในการพัฒนาตลาดและการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดที่จะขยายไปด้วย 

11.  Net Profit ปีน้ีจะได้รับผลกระทบจาก ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และเงินเฟ้อมากหรือไม่ 

ตอบ แน่นอนว่าบริษัทต้องได้รับผลกระทบ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งเรื่องเงินเฟ้อ น้ำมันที่ปรับราคาเพิ่ม
สูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบในทุกธุรกิจ และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเพียงใด เนื่องจากเป็น
ประเด็นที่กระทบท่ัวโลกไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้น ส่ิงที่ทำได้ดีที่สุด คือประเมินและบริหารความเส่ียง การทำ 
cost saving การบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นภายใน เพื่อทำให้ bottom line ได้ตามแผนให้ได้มากที่สุด 
และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
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12.  ทีมบริหารมีกลยุทธอย่างไรท่ีจะทำให้ยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตอบ หลักๆ คือเพิ่มการดูแลมากขึ้นสำหรับตลาดต่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆ รวมถึง
พิจารณาโอกาสของตลาดจากสินค้าที่บริษัทมีอยู่ ให้สินค้าไปที่ประเทศนั้นให้ได้ นอกจากนี้ สินค้าใหม่ๆ ที่บริษัท
สามารถพัฒนาและมีโอกาสที่จะต่อยอดออกไปได้ นอกจากนี้ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพีเจ้นในประเทศ
ลาว ยอดขายของประเทศลาวนั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทสามารถไปทำตลาดมากขึ้น และเพิ่มโอกาสใน
การนำสินค้าอื่นๆ ไปขายเพิ่มขึ้นด้วย 

13.  ใน Q2/2565 ยอดขายช่องทาง Modern Trade เป็นอย่างไรบ้าง 

ตอบ จากแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ลดความรุนแรงลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง 
ดังนั้น การขายในช่องทาง Modern trade มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม 
ร้านค้ายังคงมี Traffic ที่ลดลงจากกำลังการซือ้ที่หายไป ยังคงต้องดูแนวโน้มต่อเนื่อง รวมถึงแผนการ listing สินค้า
ใหม่ ท่ีจะนำเข้าไปขายว่าจะเป็นไปตามแผนหรือไม่ 

14.  ยอดขาย Q2/2565 มีแนวโน้มเติบโต QoQ หริือไม่ 

ตอบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ลดความรุนแรงลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับธุรกิจใหม่ๆ และสินค้าใหม่ที่
จะเริ่มทยอยนำมาขายเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ส่งผลให้แนวโน้มยอดขายในไตรมาสนี้มีการเติบโตเมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน 

15.  ติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารและทีมงาน MOONG มาหลายปีแล้วครับ ให้กำลังใจครับ สู้ ๆ 

ตอบ ขอบคุณครับ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเชื่อมั่นว่า บริษัทมีความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและบริหาร
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้การดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

 


