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คำถามจากนักลงทนุผ่าน Opportunity Day ไตรมาส 2/2565 เมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม 2565  

1.  แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 3/2565 จะมีทิศทางการเติบโตที่ดีกว่าเมื่อเทียบ QoQ และ YoY หรือไม่อย่างไร 

ตอบ จากสถานการณ์ปีก่อนในไตรมาส 3/2564 นั้น ขณะนั้นมีปัจจัยลบจาก wave ของสถานการณ์โควิด มีการ lock 
down ซึ่งยอดขายของปีก่อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ส่วนยอดขายปี 2565 นี้ จากสถานการณ์อาจจะยัง
ไม่ดีมากนัก แต่มีแนวโน้มเติบโตมากกว่าปีท่ีแล้ว 

2.  แผนการดำเนินงานใน ครึ่งปีหลัง 2565 จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่มากน้อยเพียงใด มีกี่รายการ คาดว่าสามารถ
สร้างยอดขายได้มากน้อยเพียงใด 

ตอบ อย่างที่ได้กล่าวเรียนไปแล้วว่า บริษัทจะมีธุรกิจใหม่เข้ามา ได้แก่ สินค้าฟูจิครีม และในไตรมาส 3/2565 มีสินค้า
พีเจ้นออกใหม่ และในไตรมาส 4/2565 มีสินค้าพีเจ้นออกมาใหม่เพิ่มเติมอีก โดยสินค้ากลุ่มหลักๆ จะเป็นสนิค้าที่
เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา นอกจากนี้ มี M&A ทีม่ีการพูดคุยกัน ซึ่งยังไม่มี
ความแน่นอนว่าจะสำเร็จหรือไม่ แต่หากสรุปได้คาดว่าน่าจะสามารถแจ้งได้ในไตรมาสที่ 4/2565 
ในขณะท่ีสถานการณ์โดยรวมของตลาดนั้น กำลังซื้อลดลง รวมถึงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทจึงต้องพยายาม
หาสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทต้องรักษา Top Line ให้ได้มากที่สุด 

3.  การบริหารจัดการต้นทุนในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 มีการวางแผนรับมืออย่างไรบ้าง แพ็กเก็จจิ้งราคาสูง พลังงาน 
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า จะกระทบต่อต้นทุนของ MOONG มากน้อยเพียงใดในปีนี้ และคาดการณ์ว่าทั้งปี 2565 จะ
สามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิไว้ได้ที่ระดับใด 

ตอบ ต้นทุนต่างๆ ค่าพลังงาน ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันปรับตัวสูงถึง 30% ซึ่งเป็นต้นทุนที่ควบคุมค่อนข้างลำบาก 
สิ่งที่บริษัทดำเนินการได้ คือการดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องต้นทุนและราคาสินค้าขาย มีการ  monitor และปรับราคา
สินค้าขึ้นบางส่วนที่จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคมากนัก สิ่งที่บริษัทจัดการหลักๆ คือการ balance ต้นทุนขาย
และราคาสินค้าขาย 
  
สำหรับปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทอ่อนค่า มีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากสัดส่วนการซื้อสินค้าจากต่างประเทศคิด
เป็นประมาณ 5% เท่านั้น บริษัทมีการบริหารจัดการ มีการปรับราคาสินค้าบางส่วนขึ้นไปบ้างแล้ว โดยบริษัทต้อง
รักษาระดับกำไรขั้นต้น การบริหารส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังใช้แผนควบคุมความเส่ียง การลงทุนต่างๆ ของบริษัท
ต้อง ดู ROI เป็นหลัก พิจารณาทั้งกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ 

 

ในแง่ของต้นทุนนั้น บริษัทพยายามบริหารจัดการในส่วนต้นทุนสินค้า ปรับราคาสินค้าบางรายการ เพื่อรักษากำไร
ขั้นต้น แต่การปรับราคาสินค้านั้น ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบต่อผู้บริโภค ไม่ให้เกิดการสะดดุ
ที่จะทำใหย้อดขายหายไป ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทควบคุมดูการลดต้นทุนอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 
supply chain หรือการขนส่ง ต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับ GP นั ้นมีสัดส่วนของธุรกิจใหม่ แต่
สัดส่วน GP ของธุรกิจใหม่อาจะมิได้สูงมากนัก บริษัทมีการปรับ Portfolio ของสินค้า ดูสัดส่วนกลุ่มสินค้าที่มีกำไร
ที่ดี หรือสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย เพื่อให้เกิดการผสมผสานได้สมดุล ให้ GP ออกมาดีที่สุด ทั้งเรื่อง
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ของยอดขาย ส่วนผสมของสินค้า (product mix) ต่างๆ  ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทดูแลทุกมิติ ทั้ง channel mix, 
product mix 

4.  ในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 มีโอกาสจะได้เห็นการ M&A หรือ JV หรือหา Synergy ใหม่เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ปัจจุบัน
มีการศึกษา หรือเจรจาอยู่กี่ดีล คาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนกี่ดีลในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

ตอบ บริษัทกำลังพิจารณาอยู่ และพิจารณาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 3/2565 มีความคืบหน้าอยู่ ที่มี
ความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะคุยเพิ่มเติมในไตรมาส 4/2565 ด้วย  

5.  งบประมาณของปี 2565 วางไว้เท่าไร และในช่วงครึ่งปีแรก 2565 บริษัทใช้ไปแล้วเท่าไร และในครึ่งปีหลัง 2565  
จะมีแผนการใช้เงินลงทุนเท่าไร ใช้สำหรับรองรับอะไรบ้าง 

ตอบ เรื่องค่าใช้จ่าย บริษัทพยายามบริหาร ดูเรื่องความคุ้มทุน ความจำเป็น มีการบริหารโดยมองความเส่ียงในเรื่องของ 
Top Line ทีอ่าจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย มีความเข้มงวดมากในการใช้เงิน แต่ยังคงเน้นความสำคัญกับการ
ลงทุน ในการทำ brand awareness หรือการขยายช่องทางการขาย เพื่อสร้างการเติบโตของยอดขาย 

 

การลงทุนหลักๆ ของบริษัท คือการสร้างยอดขาย การสร้างแบรนด์ โดยรวมๆ คือค่าใช้จ่ายในการขายและ
การตลาดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์และจังหวะ การใช้เงินใช้อย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะนี้ บริษัทยังไม่มีความจำเป็นในการลงทุน ยังไม่มีแผนการใช้เงินขนาดใหญ่ แต่การลงทุน 
หรือการใช้เงินส่วนใหญ่ จะเป็นการใช้เพื่อสร้างยอดขาย แต่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการได้ 

6.  ปี 2565 ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 12-15% หรือไม่อย่างไร 

ตอบ ตามที่ได้มีการประมาณการเมื่อต้นปี การเติบโตของยอดขายจากธุรกิจ existing ไม่รวม new business อยู่ที่
ประมาณ 7-8% หากรวม new business เข้าไปด้วย มีโอกาสที่รายได้จะเติบโตไปถึง 12-15% ตามที่เคยได้
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แต่ด้วยปัจจัยที่เข้ามากระทบ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ กำลังการซื้อ แม้แต่ลูกค้าของบริษัท
ประเภทร้านค้าปลีกนั้นได้รับผลกระทบเช่นกัน ในช่องทางร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด ขณะนี้ไม่มีโครงการสนับสนุน
จากภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในต่างจงัหวัด
ทำให้มีการเติบโตของยอดขายดี แต่ปีนี ้ ยังไม่มีโครงการภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ทำให้ตลาดร้านค้าปลีกใน
ต่างจังหวัดยอดขายตกลงไปอย่างมาก ด้วยผลกระทบที่เป็นปัจจัยลบ เรามองเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ไตรมาสทีแ่ล้ว 
และในไตรมาส 3/2565 นี้ ตลาดมีแนวโน้มตกลงและกำลังการซื้อค่อนข้างน้อย ซึ่งจากที่กล่าวเรียนไปข้างต้น 
บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโต existing business ประมาณการไว้ที่ 7% - 8% บริษัทสามารถทำได้ 4% - 5% 
ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา สำหรับ new business ที่เข้ามาใหม่นั้นเป็นการเริ่มต้นเข้ามา ทำให้ฐานโดยรวมบริษัท
ทำได้ที ่ 5.9%- 6% บริษัทมองว่า  ในปีนี ้ ไตรมาส 3/2565 มีแนวโน้มการเติบโตกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม ใน 
ไตรมาส 4/2564 ปีที่แล้วมีปัจจัยค่อนข้างบวก จากการมีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐต่อเนื่อง ซึ่งในไตรมาส 
4/2565 ณ ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณบวกมากนัก โดยบริษัทมองภาพรวมว่า บริษัทสามารถเติบโตจากธุรกิจทีม่อียู่
และ new business ที่เข้ามาจะทำให้ภาพรวมยอดขายของบริษัทเติบโตประมาณ 8% - 10% ซึ่งทางบริษัทจะ
พยายามรักษาระดับการเติบโตให้ได้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ 
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7.  ครึ่งปีหลัง 2565 มีโอกาสเห็นการขยายตลาดต่างประเทศไปประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม จาก CLMV ตะวันออกกลาง 
ออสเตรเลีย หรือไม่อย่างไร ปัจจุบันสนใจหรืออยู่ระหว่างการศึกษาตลาดใดบ้าง 

ตอบ บริษัทเพิ่มสินค้าใน Portfolio ประเภทเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรแบรนด์เบา (BAO) ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าใน
ต่างประเทศได้มากขึ้น โดยบริษัทจะมีการขยายตลาดเพิ่มเติมไปยังประเทศฮ่องกง และไต้หวัน หรือประเทศอื่นๆ 
ในโซนยุโรปที่มีโอกาส โดยล่าสุด บริษัทได้ไปร่วมออกงาน THAIFEX2022 เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจมาก
ขึ้น และยังมีการติดต่อกับลูกค้าที่สนใจอย่างต่อเนื่อง 

8.  กรุณาสรุปภาพรวม outlook รวมถึงทิศทางของบริษัทในอนาคตครึ่งปีหลัง 2565 นี ้

ตอบ สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมาก บริษัทยังคงยึดถือกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยมี
การบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษายอดขายให้เติบโตได้ระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการหาธุรกิจใหม่ๆ หรือต่อยอดกับ
ธุรกิจเดิม เพื่อรักษายอดขาย ผ่านช่องทางการขายที่มีโอกาสในทุกๆ ช่องทาง  
 
สำหรับกำไรขั้นต้นนั้น บริษัทยังต้องรักษาสมดุล จากการท่ีมีการขยายธุรกิจใหม้ากขึ้น ทั้งธุรกิจที่บริษัทเป็นเจ้าของ 
แบรนด์เอง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรขั้นต้นสูง หรือธุรกิจใหม่ที่เข้ามาซึง่อาจมีกำไรขั้นต้นที่ไม่สูงมาก แต่จะชว่ยสรา้ง
การเติบโตของรายได้ ทั้งนี้ต้องมีการหาจุด Optimum ของกำไรขั้นต้น จากสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 
รวมถึงสัดส่วนการขายในแต่ละช่องทางให้สมดุล เพื่อให้จำนวนบาทของกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยช่วย
ส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตและรักษาให้มี Bottom Line ที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ  มีการทำ cost saving ต่างๆ โดยเฉพาะในด้าน Supply chain บริษัทต้องพยายามรักษา balance 
ให้ได้ในทุกๆ ด้าน 
 
นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
รวมถึง การรักษา ROI อย่างเคร่งครัด อย่างที่ได้ทำมาตั้งแต่ปี 2020 ที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้มีปัจจัยลบมากกว่าปี
ก่อนๆ  บริษัทต้องรักษาผลกำไร จาก operation ให้ดีที่สุด ร่วมกับการหาโอกาสในการทำ M&A อย่างต่อเนื่อง 

 


