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2016

MOONG (x)
CONSUMP – mai (x)
CONSUMP – SET (x)
mai (x)
SET (x)

2015

2014

145.83
145.83
1.00
144
700
4.80
0.56

144.00
144.00
1.00
706
4.90
0.56

120.00
120.00
1.00
708
5.90
0.48

P/E
10.17
25.45
14.70
78.68
18.04

P/BV Div.Yield
1.37
3.56
3.45
2.17
1.02
2.46
3.07
1.73
1.92
3.02

Recent Research

Company Background

 เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้าแม่และเด็ก สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ประจาวัน อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มสินค้า
สาหรับผูส้ งู อายุ
 จัดจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษทั ประเภทสินค้าใช้ในครัวเรือน ได้แก่ Foggy, Smile V และผลิตภัณฑ์
ของใช้ประจาวัน ได้แก่ สาลี ผ้าเช็ดทาความสะอาดผิวสาหรับผูใ้ หญ่ แปรงสีฟนั ตราสินค้าวีแคร์ (V-care)
 ช่องทางการกระจายสินค้าครอบคลุมทัวประเทศ
่
รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิรน์ เทรด
(Modern Trade), ร้านค้าแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัด
จาหน่ายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เป็ นต้น
 ธุรกิจร่วมค้า : บจ.ไทยพีเจ้น, บจ.พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) และ บจ.โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย)
Key Development of Company

ปี 2013
ปี 2014

ปี 2015

ปี 2016

บริษทั ขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ โดยนาผลิตภัณฑ์ของใช้ประจาวัน ได้แก่ สินค้าวีแคร์ และจอร์แดน
ไปยังประเทศลาว
เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชดุ ว่ายน้าสาหรับทารกและเด็กเล็กภายใต้ตราสินค้า Splash About จาก
ประเทศอังกฤษ และได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสาหรับเด็กเล็ก ตรา
สินค้า พีชชี่ (Peachy) ซึง่ จัดจาหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวของผลิตภัณฑ์ของใช้ประจาวัน ได้แก่ กระดาษทิชชู่ ตรา
Elleair, มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิง้ ตรา Lord และผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ ภายใต้ตรา Mumu รวมถึงขนมวุน้ เพคติน
สาเร็จรูปสาหรับเด็ก ตรา Herbaland
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ยาสีฟนั สมุนไพร Tree Herb ถุงขยะตราฮีโร่ และ
ผ้าอนามัยตรา Midori

Revenue Breakdown

ประเภทของรายได้
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์แม่และเด็ ก
จำหน่ ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์พลำสติ กและบรรจุภณ
ั ฑ์
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
รำยได้จำกเงินปั นผล
รำยได้อื่น
รายได้รวม

(หน่ วย: ล้านบาท)

2016
ล้านบาท ร้อยละ
567.1
71.8
136.4
17.2
0.5
0.1
67.1
8.5
4.7
0.6
14.2
1.8
790.0 100.0

2015
ล้านบาท ร้อยละ
534.6
71.2
130.0
17.3
1.0
0.1
68.7
9.2
4.6
0.6
12.2
1.6
751.1 100.0

2014
ล้านบาท ร้อยละ
529.8
69.6
130.7
17.2
33.2
4.4
46.4
6.1
3.7
0.5
16.7
2.2
760.5 100.0

CG Report Score

THSI List

Shareholder Structure (31/12/2016)

Shareholder
กลุม่ นายสุเมธ เลอสุมติ รกุล
รายย่อย

จานวนหุ้น (M.)
107.66
38.17

%
73.83
26.17

Financial Ratios

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)

2016
14.36
10.46
0.44
52.23
10.40
9.85

2015 2014
15.69 13.46
10.89 8.68
0.26 0.53
53.11 50.82
10.32 8.02
9.95 7.59

Capital Structure

Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders’ Equity
Operating Revenue

2016
243.12
9.20
576.42

2015
224.23
10.79
507.14

(MB)
2014
217.63
18.48
445.82
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยใน
ปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 ดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภค จัดทาโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ความเชื่อมั ่นของผู้บริโภคเฉลีย่ โดยรวมมีค่า
73.0 ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสทีผ่ า่ นมา (73.3) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 (74.7) อย่างไรก็
ตาม ดัชนีความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภคโดยรวมยังเคลือ่ นไหวอยูใ่ นระดับต่ากว่า 100 แสดงว่าผูบ้ ริโภคยังคงเห็นว่า
สถานการณ์ เศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้ นตัวไม่มากนักเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยทีย่ งั ผันผวน
(ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก.พ. 2560)
บริษทั ฯ จึงมีแผนการดาเนินธุรกิจทีส่ อดรับกับภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว สรุปดังนี้
1. แผนด้านการกระจายสิ นค้า : โดยมุง่ เน้นการกระจายสินค้าผ่านช่องทางจัดจาหน่ายให้ครอบคลุมมากทีส่ ุด
เพื่อให้กระจายสินค้าไปสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่างกว้างขวางและสามารถให้ผบู้ ริโภคเกิดการรับรูแ้ ละการใช้ตราสินค้า
ได้อย่างทั ่วถึง เพิม่ การเข้าถึงช่องทางด้านดิจติ อลเพือ่ รองรับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป
2. แผนด้านการตลาด : มุ่งเน้นสินค้าทีเ่ ป็ นสินค้าหลักของบริษทั อย่างต่อเนื่อง และได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่
ตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ทไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายเพิม่ ขึน้
3. แผนด้านการปรับปรุงคลังสิ นค้า : มีการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านผู้ให้บริการ
ทางด้านคลังสินค้า และจัดส่ง (Logistic Service Provider) ที่มรี ะบบการบริหารจัดการที่เป็ นมืออาชีพ เพื่อ
บริหารค่าใช้จา่ ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม

Investment Highlight






บริษทั มีการลงทุนในบริษทั ร่วม ได้แก่ บจ. ไทยพีเจ้น (สัดส่วน 47%), บจ. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
(สัดส่วน 2.5%) และ บจ. โยชิโน มุง่ พัฒนา (ประเทศไทย) (สัดส่วน 6%)
ปี 2015 บริษทั มีการลงทุนทางการตลาดเพือ่ พัฒนาและเพิม่ การรับรูข้ องสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ
บริษทั . ”วีแคร์” ให้ตราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภค ซึง่ รวมถึงการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดเพือ่ ตอก
ย้าความเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาการเด็กและทารก ของสินค้าพีเจ้น
ปี 2016 บริษทั มีแผนการลงทุนทางการตลาดอย่างต่อเนื่องในกลุม่ วีแคร์ ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภค
รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังตลาด CLMV อาทิ ลาว โดยในปี 2017 จะขยายตลาดไปยังช่องทางดิจติ อล
มากขึน้

Risk Factors

ปจั จัยความเสีย่ งหลักทางธุรกิจ และการป้องกันความเสีย่ ง สรุปดังนี้
1. ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันด้านธุรกิ จ : บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้านการจัดจาหน่ ายและเป็ นตัวแทน
จาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในการบริหารจัดการสินค้าอุ ปโภคบริโภคในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจาวัน อาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันสูง และมีแนวโน้ ม
เติบ โตเพิ่ม สู ง ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี บริษั ท ฯได้เ ล็ง เห็น ถึง ความจ าเป็ น ที่ต้อ งมีก ารพัฒ นาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั ่งยืน โดยการสรรหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าของบริษทั เน้นการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมมากทีส่ ุดและกระจายทั ่ว
ทุกภูมภิ าคอย่างต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล สนันสนุ นด้วยการมี
ห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์ทเ่ี ข้มแข็งและทันสมัยเพื่อช่วยให้บริษทั ฯสามารถตอบสนองและรองรับ
ความต้องการของลูกค้าทีม่ หี ลากหลายด้วยสินค้าคุณภาพสูง ราคายุตธิ รรม มีตน้ ทุนทีส่ ามารถแข่งขัน
ได้และมีบริการจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลาตามทีล่ กู ค้าต้องการอย่างทันที
2. ความเสี่ยงจากการปรับราคาวัตถุดิบ : สืบเนื่องจากภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวลง
อย่างต่อเนื่อง นับจากช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจน
กลุ่มประเทศพัฒนาในสหภาพยุโรป ทาให้การสรรหาแหล่งวัตถุดบิ และปจั จัยสนันสนุ นการผลิตยากต่อ
การบริหารล่วงหน้าได้ การถูกจากัดในนโยบายของคู่คา้ ทีส่ าคัญ ทาให้ส่วนงานฝ่ายจัดซื้อจาเป็ นต้อง
ปรับกลยุทธ์ให้สามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ ด้วยการทางานร่วมกับฝ่าย
การตลาดการวางแผนและการควบคุ มคุณภาพ การสรรหาคู่ค้าใหม่ท่มี จี ุด แข็งทางด้านต้นทุ น เพื่อ
สามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดขี ้นึ อย่างต่อเนื่องได้ มีระดับราคาสินค้าเป็ นทีย่ อมรับในตลาดและ
สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้บริษทั ฯ มีนโยบายกาหนดเงือ่ นไขการทาธุรกิจร่วมกับคู่คา้ สาคัญ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยคงราคาตามทีก่ าหนด อย่างน้อย 1 ปี เป็ นต้น
3. ความเสี่ ยงจากสภาพเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตัว : บริษัทฯ เน้ น ขยายช่ อ งทางการจัด จ าหน่ ายใหม่ ๆ
โดยเฉพาะช่องทาง Digital รวมถึงการเพิม่ การเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ ายของสินค้าทีม่ คี วามหลากหลาย
มากขึน้
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ถือหุ้น 47%

ถือหุ้น 2.5%

ถือหุ้น 6%

Company Product

