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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
Moong Pattana International Public Company Limited 

  
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรก  

เสนอขายประชาชนทั่วไป จํานวน 24,000,000 หุน และผูมีอปุการะคุณ จํานวน 4,000,000 หุน  
เสนอขายกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จํานวน 2,000,000 หุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 

ราคาเสนอขาย 

เสนอขายประชาชนทั่วไปและผูมอีุปการะคุณ หุนละ [•] บาท 
เสนอขายกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท หุนละ [•] บาท 

การจัดสรรหุนใหกับประชาชนขึ้นอยูกับดุลยพนิิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย  

ระยะเวลาจองซื้อ   ต้ังแตเวลา [•] น. ถึง [•] น. ของวันที่ [•] ถึง [•] พ.ศ. 2552 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัท ทีป่รึกษา เอเซีย พลัส จํากัด  

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

  

ระยะเวลาที่เผยแพรรางหนังสือชี้ชวน วันที่ [•] 
วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนวันที่ 12 มิถุนายน 2552 

วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลกัทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช วันที่ [•] 
  
 ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ไดเสนอขายหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจํานวน 
2,000,000 หุน โดยมีราคาสวนลดจากราคาเสนอขายใหกับประชาชนไมเกินรอยละ 25 ของราคาเสนอขาย มีเง่ือนไขวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานกลุม
ดังกลาวจะไมสามารถขายหุนไดภายในระยะเวลาอยางนอย 12 เดือน หลังจากการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากการที่ผูลงทุน
กลุมดังกลาวมีตนทุนที่ตํ่ากวา  

คําเตือน: 
เอกสารฉบับนี้ไมใชหนังสือชี้ชวนสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย แตจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยกอนการเสนอขายเพื่อใหผูลงทุนมี

ระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน โดยขอมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไมแตกตางจากขอมูลที่ปรากฏในรางหนังสือชี้ชวนที่ไดย่ืนตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงยังไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ดังนั้น ขอมูลในเอกสารนี้จึงอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดอีก 

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ไดย่ืนตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลบังคับใชแลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือชี้ขวนใหแกผูลงทุน 

กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ มิไดเปนการแสดงวา คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคา 
หรือ ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การ
รับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 

หากแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแต
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลมีผลใชบังคับ 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ ศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ  เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของ
สํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 
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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ บริษัท มุงพัฒนา         
มารเก็ตติ้ง จํากัด) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดวยทุนจดทะเบียน 10 
ลานบาท  เพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องครัวที่มีคุณภาพ ตอมาในป 2531 บริษัทฯ ไดรับ
สิทธิในการผลิต การใช และการจําหนายผลิตภัณฑ รวมถึงการใหใชเครื่องหมายการคา “พีเจน” (Pigeon) แตเพียง 
ผูเดียวในประเทศไทย จากบริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด (“พีเจน คอรป”) ซึ่งสินคาพีเจนเปนผลิตภัณฑเก่ียวกับ
แมและเด็กที่มีช่ือเสียงจากประเทศญี่ปุน ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท โดยเปนทุนที่ชําระแลว
จํานวน 90 ลานบาท  

 ณ ส้ินงวด 6 เดือนแรก ป 2552 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก ไดแก 1) ธุรกิจผูจัดจําหนายและ
เปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภค แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคา    
พีเจน (Pigeon) กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน ไดแก กระบอกฉีดน้ํา มีดแสตนเลส สําลี 
แปรงสีฟน และฟองน้ํา  และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ บริษัทฯ มีรายไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 88.3 
ของรายไดรวมของบริษัทฯ และ 2) ธุรกิจกิจการรวมคา บริษัทฯ ไดมีการรวมลงทุนในกิจการรวมคาทั้งหมด 3 
บริษัท ไดแก บริษัท ไทยพีเจน จํากัด (“TP”) บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) (“PIT”) และบริษัท โยชิโน มุง
พัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด (“YMP”) โดยสัดสวนการรวมลงทุนอยูที่รอยละ 47 รอยละ 2.5 และรอยละ 6 
ตามลําดับ ไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลและกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย มีรายไดคิดเปนสัดสวน
รอยละ 9.0 ของรายไดรวมของบริษัทฯ  

รายละเอียดของธุรกิจหลักไดแก 

ธุรกิจผูจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในผลิตภัณฑ 3 กลุม
หลัก ไดแก 1) กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon)  2) กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชใน
ครัวเรือนและของใชประจําวัน ไดแก กระบอกฉีดน้ําภายใตตราสินคาฟอกก้ี (Foggy) ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของตรา
สินคาเอง มีดแสตนเลสภายใตตราสินคาเกอรลาจ (Gerlach) และสินคาของใชประจําวันภายใตตราสินคาอื่น ๆ ไดแก 
ตราสินคาบีแคร (B-Care) เปนสินคาจําพวกสําลี แปรงสีฟน และฟองน้ํา ตราสินคา สไมลวี (Smile-V) เปนสินคา
จําพวกกระบอกฉีดน้ํา และ 3) กลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ไดแก หัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุของเหลว 
เปนตน โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายใหกับ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑกลุมน้ีจะจําหนาย
ใหแกโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการเปนผูจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา
ของทั้งสามกลุมเทากับอัตรารอยละ 74.6 รอยละ 10.4 และรอยละ 3.3 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ  

 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการตลาด โดยจะบริหารแบรนดหรือตราสินคาใหสินคาที่บริษัทฯ เปน    
ผูจัดจําหนายใหเปนที่รูจักและรักษาใหกลุมลูกคาเปาหมายยังคงความนิยมในแบรนดอยางตอเนื่องผานกิจกรรมทาง
การตลาดที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความชํานาญในดานการจัดจําหนายโดยมีเครือขายชองทาง
การจัดจําหนายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยโดยผานชองทางการจัดจําหนายทั้งรานคาสมัยใหมหรือโมเดิรนเทรด 
(Modern Trade) รานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และผานรถขายเงินสด (Cash Van) และชองทางการจัด
จําหนายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เปนตน ซึ่งมีรานคาที่รับสินคาของบริษัทฯ ไปจําหนายกวา 
8,000 แหง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ในป 2551 บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯและปริมณฑลรอย
ละ 76 และจําหนายในตางจังหวัดรอยละ 24  
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 กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กมีแหลงที่มาของสินคาจาก 3 แหลง คือ ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก     
พีเจนจาก TP และ PIT ซึ่งเปนโรงงานผลิตสินคาของพีเจนอยูในประเทศไทย และจากการนําเขาจากประเทศญี่ปุน 
และประเทศสิงคโปร โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแต
เพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยมีคาตอบแทนและเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสัญญากิจการรวมคาอยาง
เครงครัด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ”) สินคาที่บริษัทฯ 
จัดจําหนายภายใตตราสินคาพีเจนทั้งหมด มีดังน้ี 

1.1) ผลิตภัณฑพีเจนที่ผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจน จํากัด ไดแก จุกนมซิลิโคน, ขวดนม, ถวยหัดดื่ม, นํ้ายา
ลางขวดนม และสินคาที่ทําจากพลาสติกอื่นๆ 

1.2) ผลิตภัณฑพีเจนที่ผลิตโดยบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ไดแก ผาเช็ดทําความ
สะอาดผิว (Baby wipes) และแผนซับน้ํานม (Breast pad) 
 1.3) ผลิตภัณฑพีเจนที่นําเขาจากตางประเทศเปนกลุมสินคาเครื่องใชสําหรับเด็ก (Baby Accessories) 
ไดแก จุกนมยางธรรมชาติ ขวดนมรุน Super premium สินคากลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบี้แชมพู สินคากลุม
อุปกรณทําความสะอาดเครื่องใชสําหรับเด็ก สินคากลุมอุปกรณฝกรับประทานอาหาร สินคากลุมอุปกรณการใหนม
มารดา สินคากลุมผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภัยภายในบาน ฯลฯ 

 
ทั้งน้ี ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการจําหนายจุกนม

และขวดนมมากที่สุดหรือคิดเปนประมาณรอยละ 40.4 และรอยละ 41.9 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ  

 อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแมและเด็ก จาก
ขอมูลของบริษัท Taylor Nelson Sofres (Thailand) จํากัด หรือ “TNS” ซึ่งบริษัทฯ ไดมอบหมายให TNS จัดทําการ
สํารวจวิจัยเพื่อใหทราบถึงขอมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑเด็ก พบวามูลคาตลาดรวมของผลิตภัณฑสําหรับแมและ
เด็กในป 2550 อยูประมาณ 1,025 ลานบาท (ไมรวมเสื้อผาเด็ก) สินคาประเภทจุกนมและขวดนมมีมูลคาตลาด
มากที่สุดมีสวนแบงรวมกันรอยละ 50 คิดเปนมูลคาตลาดเฉลี่ยของจุกนมและขวดนมรวมอยูประมาณ 515 ลานบาท 
โดยแบงเปนจุกนม 243 ลานบาท และขวดนมมีมูลคา 272 ลานบาท ตามลําดับ และในป 2548-2550 
อุตสาหกรรมดังกลาวมีอัตราการขยายตัวรอยเฉลี่ยรอยละ 5 และมีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต  

 สําหรับผลิตภัณฑผาเช็ดทําความสะอาดผิวเบบี้ไวพส มีมูลคาตลาดรวมซึ่งไมรวมผาเย็นอื่นๆ ในป 2550 มี
มูลคาตลาดไมตํ่ากวา 60 ลานบาท เปนมูลคาตลาดของกลุมคุณแมที่มีลูกอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 3 ป และนอกจาก
กลุมคุณแมที่ใชผลิตภัณฑน้ีในปจจุบันกลุมวัยรุนรวมถึงกลุมคนวัยทํางานเริ่มหันมาใชกันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเปน
สินคาที่จะใหความสะดวกสบาย โดยตัวเลขการขายของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่ตอเนื่องมาตั้งแตป 2548  

สําหรับภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กอื่นๆ (ไมรวมจุกนม ขวดนม ผาเช็ดทําความ
สะอาดผิว) จากผลสํารวจของ TNS ในป 2550 มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 450 ลานบาท โดยสามารถแบงเปน
สินคาผลิตเองในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ คุณภาพสินคาขึ้นอยูกับแหลงผลิตเปนสําคัญ ผลิตภัณฑเครื่องใช
สําหรับเด็กโดยสวนมากจะเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย กลุมตลาดของ
ผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กจะกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ เนนกลุมคุณพอคุณแมยุคใหม สําหรับผลิตภัณฑแผนซับ
นํ้านมจัดอยูในหมวดเครื่องใชสําหรับเด็กอื่น ๆ มูลคาตลาดคอนขางเล็ก แตพีเจนถือไดวามีความไดเปรียบดานตนทุน
สินคาเมื่อเทียบกับคูแขงรายอื่นเนื่องจากมีโรงงานผลิตเองในประเทศและเปนศูนยกลางการผลิตภายในประเทศ  

ธุรกิจกิจการรวมคา 
 บริษัทฯ ไดมีการรวมลงทุนในกิจการรวมคาจํานวน 3 บริษัท ไดแก TP, PIT และ YMP โดยสัดสวนการ
ลงทุนคือรอยละ 47, 2.5 และ 6.0 ของทุนที่จดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด โดยทั้งสามบริษัทรวมคามีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวจํานวน 122 ลานบาท 144 ลานบาท และ 300 ลานบาท ตามลําดับ และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในทั้งสามบริษัทอยูในรูปเงินปนผลที่ไดรับตอเนื่อง โดยในป 2551 บริษัทฯ มีเงินปนผลรับจากบริษัทรวมคือ 
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TP จํานวนเงินเทากับ 11.8 ลานบาท และเงินปนผลจาก PIT และ YMP จํานวนเงินเทากับ 2.5 ลานบาท และ 0.8 
ลานบาท และในงวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากบริษัททั้งสามแหงเทากับ 16.5 ลานบาท
1.9 ลานบาทและ 0.6 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายใหกับผลิตภัณฑที่แตละโรงงานผลิตแตเพียง
ผูเดียวในประเทศไทยโดยแตละบริษัทจะผลิตสินคาจําแนกประเภทไดดังตอไปนี้ 
 

ผูผลิต ผลิตภณัฑ 
TP จุกนมซิลิโคน ขวดนม (สินคาหลัก) 

ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็ก และน้ํายาลางขวดนม (สินคารอง) 
PIT ผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานมมารดา 
YMP ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก  

 
 เน่ืองจากสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในกิจการรวมคาใน TP มีสัดสวนรอยละ 47 จึงไดสรุปรายละเอียด
พอสังเขปไดดังน้ี TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตจุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็กและน้ํายาลาง
ขวดนมตราสินคาพีเจน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ลานบาท และในป 
2537 ไดเพิ่มทุนเปน 122 ลานบาท  TP เปนฐานผลิตขวดนม จุกนมซิลิโคน และผลิตภัณฑพลาสติกทั้งหมดใน
ประเทศไทยภายใตตราสินคา “PIGEON”  โดยไดรับอนุญาตจากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน ใหเปนผูผลิตขวดนม   
จุกนม และผลิตภัณฑพลาสติกของพีเจนอยางเปนทางการ ในป 2549 – 2551และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 TP 
มีรายไดจากการขายจํานวนทั้งหมด 252 ลานบาท 372 ลานบาท 495 ลานบาท และ 223 ลานบาทตามลําดับ TP 
เปนโรงงานผลิตสินคาเพื่อจําหนายในประเทศไทย และยังเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังพีเจน คอรปและบริษัทใน
เครือ โดยในป 2551 และงวด 6 เดือนแรกป 2552 มีสัดสวนการขายในประเทศและสงออกเฉลี่ยประมาณรอยละ 
18 และรอยละ 82 ตามลําดับ  

 จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ หรือการลงทุนของผูลงทุน สามารถสรุปไดดังน้ี  

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคูคารายใหญ 
 บริษัทฯ มียอดรายไดจากการขายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจนโดยมี พีเจน คอรป 
เปนเจาของตราสินคาในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่น ๆ โดยในป 2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 
บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากสินคาสําหรับแมและเด็กตราสินคาพีเจนเทากับ 299.5 ลานบาทและ 153.5 ลานบาท 
เทียบกับรายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคทั้งหมดอยูประมาณรอยละ 82.9 และรอยละ 84.4 และ
เมื่อพิจารณากําไรขั้นตนของกลุมผลิตภัณฑดังกลาวคิดเปนรอยละ 87.1 และ รอยละ 87.5 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด 
หากบริษัทฯ ไมไดสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑแมและเด็กตราพีเจน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะ
ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ  
 อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญากิจการรวมคากับพีเจน คอรป โดยรวมลงทุนกันเพื่อสราง
โรงงาน TP และ PIT ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ถือหุนใน TP และ PIT ในสัดสวนรอยละ 47.0 และ 2.5 โดยมี
วัตถุประสงคให TP เปนฐานการผลิตจุกนม และขวดนมใหพีเจน คอรป ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของพีเจน คอรป และ 
PIT เปนฐานการผลิตผาเช็ดทําความสะอาดและแผนซับน้ํานม เพื่อจําหนายในประเทศไทยและสงออกไปยังประเทศ
ตาง ๆ  และพีเจน คอรป ยังใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑจากทั้ง 2 โรงงานแตเพียงผูเดียว
ในประเทศไทย ซึ่งสิทธิดังกลาวจะมีผลตอเนื่องหากสัญญากิจการรวมคายังมีผลบังคับใชอยู และเมื่อพิจารณาจาก
มูลคาสินทรัพยรวมของทั้งสองโรงงาน ณ ส้ินงวด 6 เดือนแรกของป 2552 โรงงงานทั้ง 2 แหง มีสินทรัพยรวมกัน
เปนจํานวนเงินถึง 1,272 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการไมไดเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ
สําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจนเปนไปไดคอนขางนอย นอกจากนี้ บริษัทฯ และ พีเจน คอรปไดดําเนินธุรกิจ
รวมกันมาเปนเวลานานเกือบ 30 ป บริษัทฯ ยังสามารถรักษาความสัมพันธที่ดีกับพีเจน คอรปมาโดยตลอด และ
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไข กฎเกณฑ ขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาอยางครบถวนเพื่อใหไดรับความไววางใจจากคู
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คา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันเพื่อใหคูคานําไปพัฒนาสินคาเพื่อใหเหมาะกับความตองการของลูกคา
มากขึ้น และบริษัทฯ มีความแข็งแกรงในการทําการตลาดในประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทฯ เปนผูบุกเบิกทําการตลาด
สินคาพีเจนเปนเจาแรก มีศักยภาพในดานการทําการตลาด การบริหารแบรนด และการกระจายสินคามีความ
เช่ียวชาญในชองทางการจัดจําหนายสินคาในประเทศไทย ดวยเหตุน้ีบริษัทฯ จึงเช่ือวาจากความสัมพันธที่มีมา
ยาวนาน พีเจน คอรป จะยังคงเปนคูคากับบริษัทฯ ตอเนื่องตอไป  
 
ความเสี่ยงจากปรับเปลี่ยนแผนงานทางธุรกิจของผูรวมทุน  
 ผูรวมทุนที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก พีเจน คอรป และบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ จํากัด (ประเทศญี่ปุน)  
(“โยชิโน ญี่ปุน”) โดยบริษัทฯ มีการลงทุนรวมกับผูรวมทุนในกิจการรวมคา 3 แหง ไดแก TP PIT และ YMP โดย    
พีเจน คอรปถือหุนใน TP และ PIT ในสัดสวนรอยละ 53.0 และ 97.5 ตามลําดับ และโยชิโน ญี่ปุนกับบริษัท โนมูระ  
จิมูโชอิ๊งค (ประเทศญี่ปุน) ถือหุนใน YMP รวมกันมีสัดสวนรอยละ 94.0 โดยผูรวมทุนทั้ง 2 รายถือหุนในบริษัทรวม
ทุนสัดสวนเกินกวารอยละ 50 ทําใหผูรวมทุนสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งแผนงานทางธุรกิจ
ของบริษัทกิจการรวมคาได ซึ่งผูรวมทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนงานทางธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบกับรายไดของ
กิจการรวมคา แตอยางไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจของกิจการรวมคาทั้งหมด  หากผูรวมทุนตองการจะดําเนินการ 
ใด ๆ รวมไปถึงการปรับแผนทางธุรกิจที่อาจสงผลกระทบตอรายไดหรือกําไรของบริษัทกิจการรวมคา  จะตองมีการ
หารือและขอความยินยอมจากบริษัทฯ กอน  ดังน้ันบริษัทฯ ยอมสามารถดําเนินการเจรจากับผูรวมทุนเพื่อหา
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน  หรือใหมีการสูญเสียนอยที่สุด จากการปรับแผน
ทางธุรกิจของบริษัทกิจการรวมคา 
     
 ความเสี่ยงจากการไมไดเปนตัวแทนจําหนายสินคาพีเจนที่นําเขาจากตางประเทศแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
 ในปจจุบัน บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาพีเจนแตเพียงผูเดียวเฉพาะในสวนสินคาที่ผลิตในประเทศ
ไทยทั้งหมดยกเวนสินคาพีเจนที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ไดเคยทําสัญญากับพีเจน คอรปไวเมื่อป 
2533 มีอายุสัญญารวม 10 ป ส้ินสุดในป 2543 ในปจจุบันบริษัทฯ และพีเจน คอรปกําลังดําเนินการเจรจาเรื่องการ
ตอสัญญาดังกลาวแตยังไมแลวเสร็จ ดังน้ันในระหวางที่ยังไมมีการตอสัญญา ถึงแมวาบริษัทฯ ยังมีสถานะเปนตัวแทน
จําหนายสินคาที่นําเขาจากพีเจน คอรป อยูแต พีเจน คอรป ก็ไมไดถูกจํากัดในการพิจารณาแตงต้ังบริษัทอื่นเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาที่นําเขาจากพีเจน คอรป ในประเทศไทย ซึ่งกรณีน้ีอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ 
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ พีเจน คอรป ยังคงจําหนายสินคาใหกับบริษัทฯ เพียงเจาเดียวในประเทศไทย และไมไดมี
การแตงต้ังบริษัทอื่นใดเปนตัวแทนจําหนายสินคานําเขาดังกลาว อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีความสัมพันธทางการคาที่ดี
กับพีเจน คอรป มาอยางตอเนื่องเกือบ 30 ป และหากพิจารณายอดรายไดจากการจําหนายสินคานําเขาป 2549 ถึง 
2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 เทากับ 34.0 ลานบาท 41.4 ลานบาท 60.7 ลานบาท และ 29.9 ลาน
บาท ตามลําดับ มีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นทุกป บริษัทฯ เช่ือวาพีเจน คอรปจะยังคงใหบริษัทฯ จําหนายสินคานําเขาและ
จะมีการดําเนินการตอสัญญาแตงต้ังตัวแทนจําหนายกับพีเจน คอรป เพื่อใหแลวเสร็จตอไป  
 
ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวม 
 - การรับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน 
 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนใน TP รอยละ 47.0 ซึ่งถือเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองรับรูผล
การดําเนินงานของ TP ตามสัดสวนเงินลงทุน โดยบริษัทฯ จะรับรูเปนสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในงบ
การเงินของบริษัทฯ ผลประกอบการของ TP จะมีผลโดยตรงตอผลกําไรของบริษัทฯ  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวน
ของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TP กับกําไรสุทธิของบริษัทฯ พบวากําไรสุทธิของบริษัทฯ มาจากสวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนในอัตรารอยละ 48.6 รอยละ 77.9 และรอยละ 83.2 ในป 2549 ถีงป 2551 ตามลําดับ เปนสัดสวนที่
คอนขางสูง จึงทําใหมีความเสี่ยงหาก TP เกิดภาวะขาดทุนซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลกําไรของบริษัทฯ   
 อยางไรก็ดี จากผลการดําเนินงานที่ผานมา TP มีผลการดําเนินงานที่ดีมาโดยตลอดและเติบโตตอเนื่องทุกป 
ยกเวนป 2540 ที่มีผลขาดทุนเนื่องจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย หากพิจารณาจากตัวเลขกําไรยอนหลัง
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ดังกลาวเชื่อวาผลประกอบการของ TP จะมีอัตราการเติบโตตอไปไดอีกในอนาคตเนื่องจากนโยบายของ พีเจน คอรป 
ที่ตองการให TP เปนฐานการผลิตจุกนม ขวดนม และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของในระยะยาว 
 
 - กระแสเงินสดรับจากเงินปนผล 
 บริษัทฯ ถือหุนใน TP รอยละ 47.0 และถือโดย พีเจน คอรปคิดเปนรอยละ 53.0 บริษัทฯ ไดสงกรรมการ
เขาเปนตัวแทนของบริษัทฯ 2 ทาน จากจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด 5 ทาน ทําใหบริษัทฯ มีสิทธิในการรวมบริหาร
จัดการนโยบายตาง ๆ ของ TP รวมถึงการพิจารณาการจายเงินปนผลดวย แตเน่ืองจากบริษัทฯ เปนเสียงขางนอยการ
ดําเนินการใด ๆ ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการของ TP ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดความไมแนนอนวาจะไดรับเงิน
ปนผลหรือไม และหากมีการจายเงินปนผลจะไดรับในจํานวนเทาใด ผลจากการไมไดรับเงินปนผลจะสงผลกระทบตอ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่ผานมา 3 ปต้ังแตป 2549 ถีงป 2551 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลเปนจํานวน 9.4 ลาน
บาท 9.4 ลานบาท และ 11.8 ลานบาท ตามลําดับ และในงวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผล
จํานวน 16.5 ลานบาท 
 

อยางไรก็ตาม หากศึกษาขอมูลยอนหลังประวัติการจายเงินปนผลที่ผานมา TP มีการจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2545 จนถึงป 2550 โดยมีการจายเงินปนผลเฉลี่ยอยูที่ 10.7 ลานบาทตอปและ
ถึงแมวา TP จะไมประกาศจายเงินปนผลก็ตามบริษัทฯ ยังมีแหลงรายไดจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เองที่มี
แนวโนมที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง   
 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลัก 

 คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เปนผูกอตั้งและผูบริหารหลักของบริษัทฯ และเปนผูริเร่ิมบุกเบิกความสัมพันธกับคู
คารายสําคัญของบริษัทฯ คือ พีเจน คอรป และโยชิโนญี่ปุน โดยไดเปนทั้งตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑและไดรับความ
ไววางใจจากคูคาทั้งสองรายในการเขารวมทุนจัดตั้งบริษัทรวมคา เพื่อกอตั้งโรงงานเปนฐานการผลิตเพื่อจําหนายใน
ประเทศไทยและตางประเทศ จากความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีที่สรางขึ้นจากผูบริหารถือเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการ
สรางความเชื่อมั่นใหแกคูคาทั้งสองราย ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดทีมผูบริหารหลักอาจจะสงผลกระทบกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี ที่ผานมาคุณสุเมธไดวางนโยบายดานการบริหารจัดการโดยกระจายอํานาจ
ใหแกผูบริหารยุคใหม คือคุณเมธิน  เลอสุมิตรกุลเขามามีบทบาทในการบริหารงานของบริษัทฯ และไดเปนหนึ่งใน
คณะกรรมการของ TP เปนตัวแทนบริษัทฯ รวมกับคุณสุเมธ และไดวาจางบุคคลากรภายนอกที่มีประสบการณและมี
ความเชี่ยวชาญดานการทําการตลาดและการขายเขามาเปนผูบริหารเพื่อเสริมภาพลักษณขององคกรใหมีความเปน
มืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงใหเกิดการพึ่งพิงงานสําคัญๆ ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และยังไดริเร่ิมใหทีมบริหาร
ปจจุบันวางแผนการทําตลาดรวมกับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุนอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบัน  

  
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 ในการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนของบริษัทฯ มีสินคาสวนหนึ่งนําเขามาจากพีเจน 
คอรป ประเทศญี่ปุนและประเทศสิงคโปรเพื่อจําหนายภายในประเทศ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑในกลุม Toiletries 
และยังไดมีการนําเขาสินคาจากประเทศอื่น อาทิ โปแลนด (มีดอุตสาหกรรม เกอรลาจ) และ ประเทศจีน (แปรงสีฟน
บีแคร และกระบอกฉีดน้ํา สไมล วี) ในป 2551 บริษัทฯ นําเขาสินคาทั้งหมดมีมูลคาการสั่งซื้อที่ 42.3 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 21.0 ของยอดสั่งซื้อสินคาทั้งหมด ซึ่งการดําเนินธุรกิจดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผันผวนเพื่อกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการนําเขาผลิตภัณฑตาง ๆ ใหคงที่ (Fixed Forward Exchange 
Rate) เพื่อปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ี ในชวง
ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคอนขางนอย โดยในป 2549 และป 2550 
บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.2 ลานบาท และ 1.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08 และ รอยละ 
0.44 ของรายไดจากการขายรวม หรือรอยละ 0.8 และรอยละ 4.6 ของกําไรสุทธิ และในป 2551 บริษัทฯ มีขาดทุน
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จากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 1.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.5 ของรายไดจากการขาย หรือรอยละ 3.3 ของกําไร
สุทธิ  
  
ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50 
 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และครอบครัว 
ถือหุนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 99.6 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดกอนการกระจายหุนเพิ่มทุน  หลังจาก
การเพิ่มทุนและเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปรอยละ 25.0 ในครั้งน้ีแลว กลุมผูถือหุนรายใหญยังคงถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 74.7 ของทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งสัดสวนดังกลาวมากกวารอยละ 50 ทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญ
ดังกลาวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให
ตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ันผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา อยางไรก็ตามบริษัทฯ ได
พิจาณาปรับโครงสรางองคกรใหมเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการถวงดุลอํานาจจึงไดมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวม
กรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 9 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่ไมใชกลุมผูถือหุนรายใหญ 7 ทาน  
 
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนสามัญใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ในราคาต่ํากวาราคาเสนอขาย
ประชาชนทั่วไป 
 จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2.0 ลานหุนใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีราคาสวนลด
จากราคาเสนอขายใหกับประชาชนไมเกินรอยละ 25 โดยการเสนอขายหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของ
บริษัทฯ ในครั้งน้ีจะทําพรอมกับการเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไป ในกรณีน้ีผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการที่     
ผูลงทุนกลุมดังกลาวจะมีตนทุนที่ตํ่ากวา แตหากพิจารณาจากจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ในครั้งน้ีมีจํานวนเพียง 2.0 ลานหุน คิดเปนรอยละ 1.67 ของจํานวนหุนทั้งหมดหลังการเสนอ
ขายหุนใหกับประชาชน ซึ่งถือเปนปริมาณที่นอยมาก จึงไมนาจะมีผลกระทบตอราคาหุน นอกจากนี้บริษัทฯ ได
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งหมดที่จองซื้อหุนในสวนนี้ไมสามารถขายหุนไดภายใน
ระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่เสนอขายหุนใหแกประชาชน ทําใหไมสามารถขายหุนไดทันทีที่หุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
 
ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯอยูระหวางการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ  

 บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งน้ีกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพยฯ ได อยางไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังน้ัน ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับสภาพคลองในการซื้อขาย
หุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง  
 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ  

ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ 
ในภาพรวมของผลการดําเนินงาน บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2549-2551 โดยใน

ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม ประกอบดวย รายไดจากการขาย รายไดอื่นๆ และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม เทากับ 277.1 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 345.2 ลานบาท และ 421.3 ลานบาท ในป 2550 และ ป 
2551 ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งหมด 205.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 6 
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เดือน ป 2551 คิดเปนรอยละ 4.7 และเมื่อพิจารณาแผนภูมิวงกลมดานลางซึ่งแสดงโครงสรางรายไดตามประเภท
ผลิตภัณฑในป 2551 พบวา รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการจําหนายผลิตภัณฑแมและเด็กคิดเปนรอยละ 
71.1 ของรายไดรวม รองลงมาเปนรายไดอื่นๆ ประกอบดวย สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผล
จากเงินลงทุน รายไดคานายหนาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการในการผลิต คิดเปนรอยละ 14.2 ของรายไดรวม 
สําหรับสัดสวนรายไดสวนที่เหลือเปนรายไดจากผลิตภัณฑใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน และผลิตภัณฑพลาสติก
และบรรจุภัณฑ ซึ่งคิดเปนรอยละ 11.4 และ 3.3 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

 
โครงสรางรายไดป 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อพิจารณาทิศทางการเติบโตของรายไดตามประเภทกลุมผลิตภณัฑของบริษัทฯ พบวา ในป 2551 

บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายกลุมสินคาสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 20.1 จากป 
2550 ในขณะที่ อัตราการเติบโตของรายไดจากการจําหนายสินคาในครัวเรือนและของใชประจําวัน และกลุม
ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ มีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 29.4 และ 1.4 ตามลําดับ  

สําหรับตนทุนการขายสนิคาของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา พบวา บริษัทมทีิศทางของอัตราสวนตนทุนขาย
เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายที่ลดลงจากรอยละ 58.3 ในป 2549 เปนรอยละ 53.0, 51.0 และ 50.6 ในป 
2550, 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ เน่ืองจาก ต้ังแตครึ่งปหลังของป 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ขายสินคาในตางจังหวัดเอง ทําใหบริษัทฯ ขายสินคาไดในราคาที่สูงกวาขายใหตัวแทนจําหนายสินคาในตางจังหวัด  

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนที่เพิ่มสูงขึน้อยางตอเนื่อง โดยในป 2549 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 
41.7, และเพิ่มขึน้เปนรอยละ 47.0, 49.0 และ 49.4 ในป 2550-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ 
ซึ่งจากแผนภูมิที่ 2 แสดงสัดสวนกําไรขั้นตนตามประเภทผลิตภณัฑในป 2551 พบวา กําไรขั้นตนของบริษัทฯ โดย
สวนใหญ มาจากการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 87.1 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด 
รองลงมาเปนกําไรขั้นตนจากการขายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 12.3 ในขณะที่ 
กําไรขั้นตนจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ คิดเปนรอยละ 0.6 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด และเมื่อ
พิจารณากําไรขั้นตนตามประเภทของกลุมผลิตภัณฑ พบวา ในป 2549-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ 
มีกําไรขั้นตนจากการจําหนายสินคาในกลุมผลิตภณัฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเทากับ 93.4, 123.7, 154.3 และ 
78.5 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนของกําไรขั้นตนรอยละ 43.7, 49.6, 51.5 และ 51.1 ตามลําดับ 
สําหรับกําไรขั้นตนจากการจําหนายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันในป 2549 อยูที่ 9.3 ลานบาท 
และเพิ่มขึ้นเปน 16.6 21.8 และ 10.6 ลานบาท ในป 2550, 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ หาก
พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรขั้นตน พบวา บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนที่ดีขึ้นจากกลุมผลิตภัณฑดังกลาว โดย
บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 38.5 ในป 2549 เปนรอยละ  44.7, 45.4 และ 49.5 ในป 
2550-,2551และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ สําหรับกําไรขั้นตนจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและ
บรรจุภัณฑในชวง 3 ปที่ผานมาเฉลี่ยอยูทีป่ละ 1 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.1  

กําไรสุทธิในชวง 3 ปที่ผานมาปรบัเพิ่มสูงขึ้นจาก 24.1 ลานบาท ในป 2549 เปน 28.4 และ 53.9 ลาน
บาท ในป 2550 และ ป 2551 ตามลําดับ ในขณะที่สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 27.5 
ลานบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 5.8 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยไมรวมผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร และรายการขาดทุนจาก

สินคาแมและเด็กพีเจน 
71.1 %

สินคาในครัวเรือนและของใช
ประจําวัน 11.4 %

รายไดอ่ืนๆ 14.2 %รายไดอ่ืนๆ 14.2 %

ผลิตภัณฑพลาสติกและ
บรรจุภัณฑ 3.3 %
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การดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา จะพบวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูที่ 10.5, 11.3, 7.4 และ 11.4 ลานบาท  ในป 
2549 - 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ 
 
ฐานะทางการเงิน 
 
 ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 456.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากสิ้นป 2551 
คิดเปนรอยละ 3.0 โดยสินทรัพยหลักๆ ประกอบดวย ลูกหนี้การคา 105.7 ลานบาท สินคาคงเหลือ 49.1 ลานบาท 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 140.4 ลานบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ 94.3 ลานบาท สาเหตุการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยมาจาก ลูกหนี้การคาที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกหน้ีการคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
ใหกับ YMP อีกทั้ง บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก เพื่อรองรับการจัดจําหนายในตางจังหวัดทั่วประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ บริษัทฯ ไดรวมทํากิจกรรมทางการตลาดสําหรับสินคานําเขาพีเจนกับทางผูจัดจําหนายของ
บริษัทฯ อยางตอเนื่อง  
 สําหรับ หน้ีสิน ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 232.8 ลานบาท โดยหนี้สินรวมสวน
ใหญจะประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจาหนี้การคา เปนจํานวน 75.7 
และ 94.2 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทียบกับหนี้สินรวมอยูที่รอยละ 32.5 และ 40.5 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ
ยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป และ เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท โดย ณ ส้ินป 2551 และ ส้ินไตรมาส 2 ป 
2552 บริษัทฯ มีเงินกูยืมรวมทั้งหมดเทากับ 129.3 และ 108.2 ลานบาท และเมื่อพิจารณาสัดสวนของเงินกูยืมของ
บริษัทฯ เทียบกับหนี้สินรวมทั้งหมดอยูที่รอยละ 56.7 และ 46.5 ณ ส้ินป 2551 และ ส้ินไตรมาส 2 ป 2552 
ตามลําดับ  
 ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 223.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 
เทากับ 27.5 ลานบาท จากกําไรสุทธิในงวด 6 เดือน ป 2552 คิดเปนอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 14.0 
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลกําไรงวด 3 เดือน ป 2552 เปนจํานวน 10.8 ลานบาท โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 21 
กรกฎาคม 2552 
 

สรุปขอมูลหลักทรัพยท่ีจะเสนอขาย  
 บริษัทฯ มีความประสงคจะที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุน สัดสวนของจํานวน
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดหลังการเสนอขาย ในราคาหุนละ [•] บาท 
โดยจัดสรรใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จํานวน 2,000,000 หุน ผูมีอุปการคุณจํานวน 4,000,000 หุน 
และประชาชนทั่วไปจํานวน 24,000,000 หุน โดยการเสนอขายหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จะกระทํา
พรอมกับการเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไป ทั้งน้ีราคาที่เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานจะมีสวนลด
จากราคาเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปไมเกินรอยละ 25  ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งน้ีสัดสวนการถือหุนของผู
ถือหุนเดิมจะลดลงรอยละ 25 บริษัทฯ จะเสนอขายหุนในวันที่ [•] และจะดําเนินการนําหุนทั้งหมดของบริษัทฯ   
เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในลําดับตอไป บริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่
ไดจากการเสนอขาย (หลังหักคาใชจายการจองและการจัดสรร) ไปชําระหนี้สถาบันการเงินและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ  

 
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน) 
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สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลกัทรัพย 

 
 
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

(“บริษัทฯ” หรือ “MOONG”) 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาสําหรับแมและเด็ก และ

เครื่องใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน  
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : อาคารมุงพัฒนา 947/171 หมูที่ 12  ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ที่ต้ังคลังสินคา : เลขที่ 1165 , 1167, 1169, 1171, 1173, 1175 และ 1177 ถ.ริมทางสาย

ปากน้ํา แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  และเลขที่ 2947/12 ถนน
รามคําแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274 
โฮมเพจ : www.moongpattana.com  
โทรศัพท : +66 2361-9009  
โทรสาร : +66 2361-9025-6 
ที่ต้ังโรงงานของบริษัทรวม : บริษัท ไทยพีเจน จํากัด  
  944 หมูที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง ก่ิงอําเภอ  

บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท : +66 2313-1625-7 
โทรสาร : +66 2313-1361 
 
วัตถุประสงคการใชเงิน 
  
 บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งน้ี (หลังหักคาธรรมเนียมการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายและคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอขายหุน) จํานวน xx ลานบาท เพื่อ
นําไปใช ดังน้ี 
 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน (ลานบาท) ระยะเวลาที่ใชเงิน 
1. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน xx ภายใน...... 
2. ชําระคืนเงินกูสถาบันการเงิน xx ภายใน..... 
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1. ปจจัยความเสี่ยง 
 

ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถ
สรุปไดดังน้ี 
 
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคูคารายใหญ 
 บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก 
กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ที่ผานมา
บริษัทฯ มียอดรายไดจากการขายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจนโดยมี พีเจน คอรปเปนเจาของ
ตราสินคาในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆ โดยในป 2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ มี
สัดสวนรายไดจากสินคาสําหรับแมและเด็กตราสินคาพีเจนเทากับ 299.5 ลานบาท และ 153.5 ลานบาทเทียบกับ
รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคทั้งหมดอยูประมาณรอยละ 82.9 และรอยละ 84.4 และเมื่อเทียบ
กับรายไดรวมเทากับรอยละ 71.1 และรอยละ 74.6 ตามลําดับ เมื่อพิจารณากําไรขั้นตนของกลุมผลิตภัณฑดังกลาว
มีสัดสวนกําไรขั้นตนแบงตามประเภทผลิตภัณฑป 2551 และงวด 6 เดือนแรกป 2552 พบวา กําไรขั้นตนของ
บริษัทฯ สวนใหญมาจากการขายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจน คิดเปนรอยละ 87.1 และรอยละ 87.5 ของ
กําไรขั้นตนทั้งหมด รองลงมาเปนสินคาเครื่องครัวและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 12.3 และรอยละ 11.8  หาก
บริษัทฯ ไมไดสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑแมและเด็กตราพีเจน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะไดรับ
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญากิจการรวมคากับพีเจน คอรป โดยรวม
ลงทุนกันเพื่อสรางโรงงาน TP และ PIT ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ถือหุนใน TP และ PIT ในสัดสวนรอยละ 47.0 
และ 2.5 โดยมีวัตถุประสงคให TP เปนฐานการผลิตจุกนม และขวดนมใหพีเจน คอรป ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของพี
เจน คอรป และ PIT เปนฐานการผลิตผาเช็ดทําความสะอาดและแผนซับน้ํานม เพื่อจําหนายในประเทศไทยและ
สงออกไปยังประเทศตาง ๆ  และพีเจน คอรป ยังใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑจากทั้ง 2 
โรงงานแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ซึ่งสิทธิดังกลาวจะมีผลตอเนื่องหากสัญญากิจการรวมคายังมีผลบังคับใชอยู 
และเมื่อพิจารณาจากมูลคาสินทรัพยรวมของทั้งสองโรงงาน ณ งวด 6 เดือนแรกป 2552 โรงงงานทั้ง 2 แหง มี
สินทรัพยรวมกันเปนจํานวนเงินถึง 1,272 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการไมไดเปนตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจนเปนไปไดคอนขางนอย      

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ และ พีเจน คอรปไดดําเนินธุรกิจรวมกันมาเปนเวลานานเกือบ 30 ป บริษัทฯ ยัง

สามารถรักษาความสัมพันธที่ดีกับพีเจน คอรปมาโดยตลอด และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไข กฎเกณฑ ขอกําหนด
ที่ระบุไวในสัญญาอยางครบถวนเพื่อใหไดรับความไววางใจจากคูคา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
เพื่อใหคูคานําไปพัฒนาสินคาเพื่อใหเหมาะกับความตองการของลูกคามากขึ้น และบริษัทฯ มีความแข็งแกรงในการ
ทําการตลาดในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูบุกเบิกทําการตลาดสินคาพีเจนเปนเจาแรก มีศักยภาพในดาน
การทําการตลาด การบริหารแบรนด และการกระจายสินคามีความเชี่ยวชาญในชองทางการจัดจําหนายสินคาใน
ประเทศไทย ดวยเหตุน้ีบริษัทฯ จึงเช่ือวาจากความสัมพันธที่มีมายาวนาน พีเจน คอรป จะยังคงเปนคูคากับบริษัทฯ 
ตอเนื่องตอไป  
 
2. ความเสี่ยงจากปรับเปลี่ยนแผนงานทางธุรกิจของผูรวมทุน  
 ผูรวมทุนที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก พีเจน คอรป และบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ จํากัด (ประเทศญี่ปุน)  
(“โยชิโน ญี่ปุน”) โดยบริษัทฯ มีการลงทุนรวมกับผูรวมทุนในกิจการรวมคา 3 แหง ไดแก TP PIT และ YMP โดย    
พีเจน คอรปถือหุนใน TP และ PIT ในสัดสวนรอยละ 53.0 และ 97.5 ตามลําดับ และโยชิโน ญี่ปุน และบริษัท โนมูระ 
จิมูโชอิ๊งค (ประเทศญี่ปุน) ถือหุนใน YMP รวมกันที่สัดสวนรอยละ 94.0 โดยผูรวมทุนทั้ง 2 รายถือหุนในบริษัทรวม
ทุนสัดสวนเกินกวารอยละ 50 ทําใหผูรวมทุนสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งแผนงานทางธุรกิจ
ของบริษัทกิจการรวมคาได ซึ่งผูรวมทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนงานทางธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบกับรายไดของ
กิจการรวมคา แตอยางไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจของกิจการรวมคาทั้งหมด  หากผูรวมทุนตองการจะดําเนินการ 
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ใด ๆ รวมไปถึงการปรับแผนทางธุรกิจที่อาจสงผลกระทบตอรายไดหรือกําไรของบริษัทกิจการรวมคา  จะตองมีการ
หารือและขอความยินยอมจากบริษัทฯ กอน  ดังน้ันบริษัทฯ ยอมสามารถดําเนินการเจรจากับผูรวมทุนเพื่อหา
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน  หรือใหมีการสูญเสียนอยที่สุด จากการปรับแผน
ทางธุรกิจของบริษัทกิจการรวมคา 
    
 3. ความเสี่ยงจากการไมไดเปนตัวแทนจําหนายสินคาพีเจนที่นําเขาจากตางประเทศแตเพียงผูเดียวใน
ประเทศไทย 
 ในปจจุบัน บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาพีเจนแตเพียงผูเดียวเฉพาะในสวนสินคาที่ผลิตในประเทศ
ไทยทั้งหมดยกเวนสินคาพีเจนที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ไดเคยทําสัญญากับพีเจน คอรปไวเมื่อป 
2533 โดยพีเจนคอรป ไดแตงต้ังใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่ผลิตจากพีเจน คอรป (สินคานําเขา) แต
เพียงผูเดียวในประเทศไทย มีอายุสัญญารวม 10 ป ส้ินสุดในป 2543 โดยในปจจุบันบริษัทฯ และพีเจน คอรปกําลัง
ดําเนินการเจรจาเรื่องการตอสัญญาดังกลาว แตการตอสัญญาดังกลาวยังไมแลวเสร็จ ดังน้ันในระหวางที่ยังไมมีการ
ตอสัญญา ถึงแมวาบริษัทฯ ยังมีสถานะเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่นําเขาจากพีเจน คอรป อยูแต พีเจน คอรป ก็
ไมไดถูกจํากัดในการพิจารณาแตงต้ังบริษัทอื่นเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่นําเขาจากพีเจน คอรป ในประเทศไทย ซึ่ง
กรณีน้ี อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ เน่ืองจากในป 2549 ถึง 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนาย
สินคานําเขาเทากับ 34.0 ลานบาท 41.4 ลานบาท และ 60.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับรายไดรวมมีสัดสวนรอยละ 
13.7, 13.8 และ 16.8 ตามลําดับ มีสัดสวนที่คอนขางมีนัยสําคัญ รายไดจากการจําหนายสินคานําเขาที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่องนี้เน่ืองมาจากนโยบายการคาของบริษัทฯ ที่ทําการตลาดสินคาที่มาจากตางประเทศมากขึ้น 
 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ พีเจน คอรป ยังคงจําหนายสินคาใหกับบริษัทฯ เพียงเจาเดียวในประเทศไทย 
และไมไดมีการแตงต้ังบริษัทอื่นใดเปนตัวแทนจําหนายสินคานําเขาดังกลาว อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีความสัมพันธทาง
การคาที่ดีกับพีเจน คอรป มาอยางตอเนื่องโดยดูจากระยะเวลาที่ทําธุรกิจรวมกันมาเปนเวลานานเกือบ 30 ป 
บริษัทฯ ยังสามารถนําเขาสินคาจากพีเจน คอรปเพื่อจําหนายในประเทศไทยไดตามปกติ และหากพิจารณายอด
รายไดที่ผานมาตลอด 3 ปมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นทุกป บริษัทฯ เช่ือวาพีเจน คอรปจะยังคงใหบริษัทฯ จําหนายสินคา
นําเขาและจะมีการดําเนินการตอสัญญาแตงต้ังตัวแทนจําหนายกับพีเจน คอรป เพื่อใหแลวเสร็จตอไป  
 
4. ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวม 
 - การรับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน 
 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนใน TP รอยละ 47.0 ซึ่งถือเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองรับรูผล
การดําเนินงานของ TP ตามสัดสวนเงินลงทุน โดยบริษัทฯ จะรับรูเปนสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในงบ
การเงินของบริษัทฯ ทุกป โดยตั้งแตป 2549 ถึงงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวมจํานวน 11.7 ลานบาท 22.2 ลานบาท 44.9 ลานบาท และ 16.1 ลานบาทตามลําดับ 
ผลประกอบการของ TP จะมีผลโดยตรงตอผลกําไรของบริษัทฯ  เน่ืองจากเปนรายไดที่ไมตองนําไปหักตนทุนใดในงบ
กําไรขาดทุนและเปนรายไดที่ไมตองนําคํานวณภาษีนิติบุคคล ดังน้ันหาก TP มีผลประกอบการที่ดีจะทําใหการรับรู
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดีขึ้น กําไรสุทธิของบริษัทฯ จะดีขึ้น หรือในทางกลับกันหากผลประกอบการของ TP ไมดีก็
จะสงผลตอกําไรสุทธิบริษัทฯ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TP กับ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ พบวากําไรสุทธิของบริษัทฯ มาจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในอัตรารอยละ 48.6 รอยละ 
77.9 รอยละ 83.2 และรอยละ 58.5 ในป 2549 ถึงงวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ เปนสัดสวนที่คอนขางสูง จึง
ทําใหมีความเสี่ยงหาก TP เกิดภาวะขาดทุนซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลกําไรของบริษัทฯ   
 อยางไรก็ดี จากผลการดําเนินงานที่ผานมา TP มีผลการดําเนินงานที่ดีมาโดยตลอดและเติบโตตอเนื่องทุกป
แสดงตามแผนภูมิภาพดานลาง* ยกเวนป 2540 เพียงปเดียวที่มีผลขาดทุนเนื่องจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในชวงนั้น หากพิจารณาจากตัวเลขกําไรยอนหลังดังกลาวเชื่อวาผลประกอบการของ TP จะมีอัตราการ
เติบโตตอไปไดอีกในอนาคตเนื่องจากนโยบายของ พีเจน คอรป ที่ตองการให TP เปนฐานการผลิตจุกนม ขวดนม และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของในระยะยาว 
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กําไรสุทธิของ TP ตั้งแตป 2539 ถึงป 2551 
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 - กระแสเงินสดรับจากเงินปนผล 
 บริษัทฯ ถือหุนใน TP รอยละ 47.0 และถือโดย พีเจน คอรปคิดเปนรอยละ 53.0 บริษัทฯ ไดสงกรรมการ
เขาเปนตัวแทนของบริษัทฯ 2 ทาน จากจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด 5 ทาน ทําใหบริษัทฯ มีสิทธิในการรวมบริหาร
จัดการนโยบายตาง ๆ ของ TP รวมถึงการพิจารณาการจายเงินปนผลดวย แตเน่ืองจากบริษัทฯ เปนเสียงขางนอยการ
ดําเนินการใด ๆ ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการของ TP ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดความไมแนนอนวาจะไดรับเงิน
ปนผลหรือไม และหากมีการจายเงินปนผลจะไดรับในจํานวนเทาใด ผลจากการไมไดรับเงินปนผลจะสงผลกระทบตอ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่ผานมา 3 ปต้ังแตป 2549 ถึง 2551 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลเปนจํานวน 9.4 ลานบาท  
9.4 ลานบาท และ 11.8 ลานบาท ตามลําดับ และในงวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจํานวน 
16.5 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม หากศึกษาขอมูลยอนหลังประวัติการจายเงินปนผลที่ผานมาของ TP จะพบวา TP มีการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2545 จนถึงงวด 6 เดือนแรก ป 2552 โดยมีการจายเงินปน
ผลเฉลี่ยอยูที่ 11.4 ลานบาทตอปและถึงแมวา TP จะไมประกาศจายเงินปนผลก็ตามบริษัทฯ ยังมีแหลงรายไดจากผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ เองที่มีแนวโนมที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน  

  
หนวย : ลานบาท  ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 6 เดือน 

ป 2552 
กําไรสุทธิของ TP  24.3 31.6 34.4 24.9 47.2 95.7 34.2 
เงินปนผลจาย
ทั้งหมด  

20.0 20.0 25.0 20.0 20.0 25.0 35.0 

เงินปนผลที่บริษัทฯ
ไดรับ  

11.6 9.4 11.8 9.4 9.4 11.8 16.5 

 
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลัก 

 จากจุดเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจจนถึงปจจุบันเกือบ 30 ป บริษัทฯ เปนคูคาที่สําคัญกับบริษัทญี่ปุน 
ไดแก บริษัท พีเจน คอรป และ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ จํากัด (“โยชิโน ญี่ปุน”) โดยไดเปนทั้งตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑและไดรับความไววางใจจากคูคาทั้งสองรายในการเขารวมทุนจัดตั้งบริษัทรวมคา เพื่อกอตั้งโรงงานเปนฐาน
การผลิตสินคาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและตางประเทศ จากความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีที่สรางขึ้นจากผูบริหารถือ
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เปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางความเชื่อมั่นใหแกคูคาทั้งสองราย ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดทีมผูบริหารหลัก 
โดยเฉพาะคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหารและเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่ง
เปนผูริเร่ิมบุกเบิกความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับ พีเจน คอรป ประเทศญี่ปุนมาตั้งแตกอนป 2531 จนถึงปจจุบัน 
อาจจะสงผลกระทบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 อยางไรก็ดี ที่ผานมาคุณสุเมธไดตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความสัมพันธในเชิงธุรกิจกับพีเจน 
คอรปและโยชิโนญี่ปุนเปนอยางดี จึงไดมีการวางนโยบายดานการบริหารจัดการขึ้นใหมนับตั้งแตป 2546 โดยเปน
การกระจายอํานาจใหแกผูบริหารยุคใหม คือคุณเมธิน  เลอสุมิตรกุลเขามามีบทบาทในการบริหารงานของบริษัทฯ 
และไดเปนหนึ่งในคณะกรรมการของ TP เปนตัวแทนบริษัทฯ รวมกับคุณสุเมธ และไดวาจางบุคคลากรภายนอกที่มี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานการทําการตลาดและการขายเขามาเปนผูบริหารเพื่อเสริมภาพลักษณของ
องคกรใหมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีคุณสุเมธไดเนนย้ํานโยบายที่จะสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกระดับชั้น
มีสวนรวมในการวางแผนงาน เพื่อหลีกเลี่ยงใหเกิดการพึ่งพิงงานสําคัญๆ ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และยังไดริเร่ิมให 
ทีมบริหารปจจุบันวางแผนการทําตลาดรวมกับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

  
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 ในการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนของบริษัทฯ นอกจากแหลงที่มาของสินคาจะมาจาก
ภายในประเทศไทยแลว ยังมีสินคาสวนหนึ่งนําเขามาจากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน และประเทศสิงคโปรเพื่อ
จําหนายภายในประเทศ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑในกลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบี้แชมพู โลชั่นสูตรน้ํา/สูตร
นํ้านม หรืออุปกรณทําความสะอาดเครื่องใชสําหรับเด็ก เปนตน นอกจากสินคาตราพีเจนแลวบริษัทฯ ยังไดมีการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศ อาทิเชน ประเทศโปแลนด (มีดอุตสาหกรรม เกอรลาจ) และประเทศจีน (แปรงสีฟน
ของบีแคร และกระบอกฉีดน้ําของสไมล วี) ในป 2551และงวด 6 เดือนแรกป 2552 บริษัทฯ นําเขาสินคาทั้งหมดมี
มูลคาการสั่งซื้อที่ 42.3 ลานบาท 20.3 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 21.0 และ 10.0 ของยอดสั่งซื้อสินคาทั้งหมด 
หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากจะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นดังกลาวได  
 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน กลาวคือ มีการ
ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการนําเขาผลิตภัณฑตาง ๆ ใหคงที่ (Fixed Forward Exchange 
Rate) เพื่อปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีที่ผาน
มาบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคอนขางนอย โดยในป 2549 และป 2550 บริษัทฯ มีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.2 ลานบาท และ 1.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08 และ รอยละ 0.44 ของรายไดจาก
การขายรวม หรือรอยละ 0.8 และรอยละ 4.6 ของกําไรสุทธิ และในป 2551 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เทากับ 1.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.5 ของรายไดจากการขาย หรือรอยละ 3.3 ของกําไรสุทธิ  
        
7. ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50 
 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และครอบครัว 
ถือหุนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 99.6 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดกอนการกระจายหุนเพิ่มทุน  หลังจาก
การเพิ่มทุนและเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปรอยละ 25.0 ในครั้งน้ีแลว กลุมผูถือหุนรายใหญยังคงถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 74.7 ของทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งสัดสวนดังกลาวมากกวารอยละ 50 ทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญ
ดังกลาวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร่ือง
อื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 
3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ันผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

 
 อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และถวงดุลอํานาจดังกลาว บริษัทฯ 

ไดพิจาณาปรับโครงสรางองคกรใหมเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบได และมีการ
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ถวงดุลอํานาจจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 9 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่ไมใชกลุมผูถือหุนรายใหญ 
7 ทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเปนอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว 
และตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิดความโปรงใส  
 
8. ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนสามัญใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ในราคาต่ํากวาราคา  
เสนอขายประชาชนทั่วไป  

 จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2.0 ลานหุนใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีราคาสวนลด
จากราคาเสนอขายใหกับประชาชนไมเกินรอยละ 25 โดยการเสนอขายหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของ
บริษัทฯ ในครั้งน้ีจะทําพรอมกับการเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไป และไดมีการมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ ได
กําหนดไว อาทิเชน อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน เปนตน ในกรณีน้ีผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการที่ผูลงทุนกลุม
ดังกลาวจะมีตนทุนที่ตํ่ากวา 
 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
ในครั้งน้ีมีจํานวนเพียง 2.0 ลานหุน คิดเปนรอยละ 1.67 ของจํานวนหุนทั้งหมดหลังการเสนอขายหุนใหกับ
ประชาชน ถือเปนปริมาณที่นอยมาก จึงไมนาสงผลกระทบตอราคาหุน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีนโยบายกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งหมดที่จองซื้อหุนในสวนนี้ไมสามารถขายหุนไดภายในระยะเวลาอยาง
นอย 12 เดือนนับจากวันที่เสนอขายหุนใหแกประชาชน ทําใหผูถือหุนดังกลาวไมสามารถขายหุนไดทันทีที่หุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
  
9. ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯอยูระหวางการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ  

 บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งน้ีกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนใน MAI ของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ได อยางไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ดังน้ัน ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาด
รอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมสามารถ
เขาจดทะเบียนได 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท มุงพัฒนา มารเก็ตติ้ง จํากัด) 
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อดําเนิน
ธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องครัวที่มีคุณภาพ ตอมาในป 2531 บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการผลิต การใช 
และการจําหนายผลิตภัณฑ รวมถึงการใหใชเครื่องหมายการคา “พีเจน” (Pigeon) แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ซึ่ง
พีเจนเปนผลิตภัณฑเก่ียวกับแมและเด็กที่มีช่ือเสียงจากประเทศญี่ปุน และดวยความรูและประสบการณของผูบริหาร
ทําใหบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ 
สามารถสรุปไดดังน้ี 

 
ป พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

2524 กอตั้งขึ้นโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใตช่ือ “บริษัท มุงพัฒนามารเก็ตติ้ง จํากัด” ดวยทุนจด
ทะเบียน 10 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

2531 บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการผลิต การใช และการจําหนายผลิตภัณฑ รวมถึงการใหใชเครื่องหมาย
การคา “พีเจน” (Pigeon) แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย จากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน  

2533 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคากับพีเจน คอรป เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทยพีเจน จํากัด (“TP”) มี
จุดประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจุกนมซิลิโคน ขวดนม และชิ้นสวนพลาสติก
เพื่อจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 20 ลานบาท คิดเปนจํานวน 
200,000 หุน โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 84,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 42 ของทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว  

2535 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท มีจํานวน 
500,000 หุน เพื่อวัตถุประสงคในการขยายกิจการ 

2537 
 
 
 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคากับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุน) (“โยชิโน 
ญี่ปุน”) และ บริษัท  โนมูระ จิมูโช อิ๊งค (ประเทศญี่ปุน) เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุงพัฒนา 
(ประเทศไทย) จํากัด (“YMP”) เพื่อกอตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก อาทิ
เชน หัวปมสเปรยสําหรับผลิตภัณฑที่เปนของเหลว ขวดบรรจุภัณฑ และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุน
จดทะเบียนแรกเริ่ม 125 ลานบาท คิดเปนจํานวน 1,250,000 หุน โดยบริษัทฯ เขาถือหุนจํานวน 
437,500 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 35 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  

2539 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคากับพีเจน คอรป เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“PIT”) โดยมีจุดประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนซับน้ํานมและผาเช็ด
ทําความสะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 120 ลานบาท คิดเปนจํานวน 12,000,000 หุน โดย
บริษัทฯ ถือหุนจํานวน 1,200,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  

2541 TP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ลานบาท เปน 122 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 1,220,000 
หุนเพื่อขยายโรงงานเพิ่มกําลังการผลิต บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน TP เปนรอยละ 47 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว หรือเทียบเทากับหุนจํานวน 573,400 หุน 

2543 
 

PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาท เปน 144 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุน 14,400,000 
หุน มีวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุนบางสวนคืนพีเจน คอรป จํานวน 
840,000 หุน และไมลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุน จึงทําใหสัดสวนการถือหุนใน PIT ลดลงเหลือรอยละ 2.5 
ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  

2544 YMP ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ลานบาท เปน 300 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุน 3,000,000 
หุน มีวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุนบางสวนคืนโยชิโน ญี่ปุน จํานวน 
287,500 หุน และลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุนแตไมครบตามสัดสวนการถือหุน จึงทําใหสัดสวนการถือหุน
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ป พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
ใน YMP ลดเหลือรอยละ 6 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  

2549 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติ
อนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 115 ลานบาท   

2550 บริษัทฯ ไดซื้อตราสินคาสไมลวี สมารทวี และบีแคร เปนสินคาประเภทของใชประจําวันจากบริษัท 
ไมซีส จํากัด (“ไมซีส”) ซึ่งเคยจําหนายสินคาใหบริษัทฯ ในตางจังหวัด และไมซีสไมมีความเกี่ยวของ
ใด ๆ กับบริษัทฯ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

2551  เดือนมกราคม บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท 
ยูไนเต็ดรีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 มีมติ
ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระจํานวน 40 ลานบาท จาก 50 ลานบาทเปน 90 ลานบาท 
และไดอนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 60 ลานบาท   

  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มี
มติใหแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน “บริษัท มุงพัฒนา 
อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)” และแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 
1 บาท รวมถึงมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ลานบาท เปน 120 ลานบาท โดยออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 30 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก นอกจากนี้ไดมีการ
อนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 21.6 ลานบาท  

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภค แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุม
ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon) จากประเทศญี่ปุนโดยจะเนนที่เด็กทารกที่มีอายุ
ระหวาง 0-3 ป รวมถึงผลิตภัณฑสําหรับคุณแม ซึ่งถือวาครอบคลุมความตองการดานการใชงานในทุกดาน อาทิเชน 
จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑปอนอาหารทารก อุปกรณการใหนมมารดา และผาเช็ดทําความสะอาดผิว เปนตน 
แหลงที่มาของผลิตภัณฑพีเจนมาจาก 3 แหลง ไดแก จากโรงงาน TP  โรงงาน PIT และ การนําเขาจากตางประเทศ 
2) กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน ไดแก กระบอกฉีดน้ําภายใตตราสินคาฟอกก้ี (Foggy) 
ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของตราสินคาเอง มีดแสตนเลสภายใตตราสินคาเกอรลาจ (Gerlach) และสินคาของใชประจําวัน
ภายใตตราสินคาอื่น ๆ ไดแก ตราสินคาบีแคร (B-Care) เปนสินคาจําพวกสําลี แปรงสีฟน และฟองน้ํา ตราสินคา 
สไมลวี (Smile-V) เปนสินคาจําพวกกระบอกฉีดน้ํา ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของตราสินคาเหลานี้เชนกัน และ 3) กลุม
ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ไดแก หัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุของเหลว เปนตน บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนาย
ใหกับ YMP โดยผลิตภัณฑกลุมน้ีจะจําหนายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก     
 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการตลาด โดยจะบริหารแบรนดหรือตราสินคาใหสินคาที่บริษัทฯ เปน    
ผูจัดจําหนายใหเปนที่รูจักและรักษาใหกลุมลูกคาเปาหมายยังคงความนิยมในแบรนดอยางตอเนื่องผานกิจกรรมทาง
การตลาดที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความชํานาญในดานการจัดจําหนายโดยมีเครือขายชองทาง
การจัดจําหนายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยโดยผานชองทางการจัดจําหนายทั้งรานคาสมัยใหมหรือโมเดิรนเทรด 
(Modern Trade) รานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และผานรถขายเงินสด (Cash Van) และชองทางการจัด
จําหนายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เปนตน ซึ่งมีรานคาที่รับสินคาของบริษัทฯ ไปจําหนายกวา 
8,000 แหง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ในป 2551 บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯและปริมณฑลรอย
ละ 76 และจําหนายในตางจังหวัดรอยละ 24 จากความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการบริหารตราสินคาและการมี
ชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทําใหบริษัทฯ มีศักยภาพสามารถใหบริการเปนตัวแทนจําหนาย
ใหกับสินคาอื่น ๆ ที่ตองการทําการตลาดในประเทศไทยและทําใหบริษัทฯ มีจํานวนสินคาที่จัดจําหนายเพิ่มขึ้นและจะ
สรางรายไดใหกับบริษัทฯ ทําใหผลประกอบการดีขึ้นไปเปนลําดับ ปจจุบันสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัด
จําหนายทั้งหมดสามารถแสดงในแผนภูมิภาพประกอบดานลาง  
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 นอกจากการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคแลว บริษัทฯ ยังมีกิจการรวมคารวม
ทั้งหมด 3 บริษัท ไดแก TP PIT และ YMP โดยสัดสวนการรวมลงทุนอยูที่รอยละ 47 รอยละ 2.5 และรอยละ 6 
ตามลําดับ ในการรวมลงทุนดังกลาวทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการไดสิทธิเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่แตละ
บริษัทรวมคาผลิตแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล  

ผลิตภณัฑ ภาพประกอบ 
1) ภายใตตราสนิคา พีเจน 
ผลิตภัณฑสําหรับ
เด็กออน 
- จุกนมและขวด
นม 
 

 
ผลิตภัณฑอุปกรณ
การใหนมมารดา 
 

               เครื่องปมนํ้านม                         แผนซับน้ํานม              

         
ผลิ ต ภั ณฑ แ ผ น
เ ช็ ด ทํ า ค ว า ม
สะอาด 
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ผลิตภณัฑ ภาพประกอบ 
ผลิตภัณฑนําเขา
อื่น ๆ 

 
2) ผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใชประจําวันภายใตตราสินคาอื่น ๆ 
- ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
สําหรับครัวเรือน 

         กระบอกน้ํายี่หอฟอกก้ี                             มีดยี่หอ เกอรลาจ 

 
- ผลิตภัณฑของใชประจําวัน 
- ตราบีแคร 

 
- ตราสไมลวี 

 
3) ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ 
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ผลิตภณัฑ ภาพประกอบ 

      
 

 
 
โครงสรางกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
                            47%                                  6%                                      2.5%                               
  

 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

- บริษัท ไทยพีเจน จํากัด หรือ TP เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทฯ และ บริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จาก
ประเทศญี่ปุน ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับทารกภายใตตราสินคาพีเจน โดยสินคาที่ผลิต ไดแก จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติก 
นํ้ายาทําความสะอาดจุกนมและขวดนม เปนตน และจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ปจจุบันมีทุน
ชําระแลว 122 ลานบาท โรงงานตั้งอยูหมูที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง อําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  ทั้งน้ี บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดของ TP แตเพียงผู
เดียวในประเทศไทย  TP มีรายไดจากการขายและกําไรสุทธิในป 2551 เทากับ 495 ลานบาทและ 96 
ลานบาท ตามลําดับ  

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น  

- บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด หรือ YMP เปนกิจการรวมคาระหวาง 3 บริษัท ไดแก บริษัท 
โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศญี่ปุน) บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญี่ปุน) และบริษัทฯ โดยแตละบริษัทถือ
หุนใน YMP ในสัดสวนรอยละ 83 รอยละ 11 และรอยละ 6 ตามลําดับ YMP ไดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2537 ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก ช้ินสวน สวนประกอบและ
อะไหลที่เปนพลาสติก เพื่อจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ  เชน หัวฉีดน้ํา,  หัวปม, ขวดแชมพู, หลอด
สําหรับครีมบํารุงผม และตลับแปง เปนตน ปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 300 ลานบาท โรงงานตั้งอยูนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 36 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัด

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  
(MOONG) 

บริษัท ไทยพีเจน จํากัด (TP) 
ทุนจดทะเบียน 122 ลานบาท  

ชําระเต็มมูลคา  
มูลคาหุนละ 100 บาท 

บริษัท พีเจน อินดัสทรีส  
(ประเทศไทย) จํากัด (PIT) 
ทุนจดทะเบียน 144 ลานบาท 

ชําระเต็มมูลคา มูลคาหุนละ 10 บาท 
 

บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา  
(ประเทศไทย) จํากัด (YMP) 
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท  

ชําระเต็มมูลคา มูลคาหุนละ 100 บาท 
 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 12 

ฉะเชิงเทรา ทั้งน้ีบริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
และไดรับสิทธ์ิในการเปนผูจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณที่ YMP ตองการภายในประเทศโดย YMP มีรายไดจาก
การขายและกําไรสุทธิในป 2551 เทากับ 1,077.5 ลานบาทและ 86.9 ลานบาท ตามลําดับ  

 
- บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด หรือ PIT เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทฯ และ บริษัท    

พีเจน คอรปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุน ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายผาเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนซับน้ํานม โดยจําหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 144 ลานบาท โรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู 
1 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ทั้งน้ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ PIT แต
เพียงผูเดียวในประเทศไทย PIT มีรายไดจากการขายและกําไรสุทธิในป 2551 เทากับ 851.0 ลานบาท
และ 183.1 ลานบาท ตามลําดับ  

 
 

2.3 โครงสรางรายได 
25491) 25502) 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2552 ประเภทของรายได 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
จําหนายผลิตภัณฑ
แมและเด็ก 

213.5 77.0 249.5 72.3 299.5 71.1 140.2 71.3 153.5 74.6 

จําหนายเครื่องครัว
และของใชประจําวนั 

24.2 8.8 37.1 10.8 48.0 11.4 25.4 12.9 21.4 10.4

จําหนายผลิตภัณฑ
พลาสติกและ 
บรรจุภัณฑ    

11.2 4.0 13.8 4.0 14.0 3.3 7.3 3.7 6.8 3.3 

สวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสีย3) 

11.7 4.2 22.2 6.4 45.0 10.7 16.2 8.3 16.1 7.8

รายไดจาก 
เงินปนผล 4) 

2.4 0.9 2.9 0.8 3.3 0.8 2.0 1.0 2.4 1.2

รายไดอื่น5) 14.1 5.1 19.7 5.7 11.5 2.7 5.5 2.8 5.6 2.7
รายไดรวม 277.1 100 345.2 100 421.3 100 196.6 100 205.8 100

หมายเหตุ : 1) ขอมูลป 2549 เปนขอมูลจากงบการเงินซึ่งจัดทําโดยผูบริหาร ซึ่งไดจัดประเภทรายการบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในป 2551  

  2) ขอมูลป 2550 เปนขอมูลจากงบการเงินตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ซึ่งไดจัดประเภทรายการบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับการ
         จัดประเภทรายการบัญชีในป 2551 
  3) สวนแบงกําไรจาก TP 
  4) เงินปนผลจาก YMP และ PIT 
  5) รายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดคาเชา, รายไดคานายหนา, กําไรจากการจําหนายสินทรัพย และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะมุงพัฒนาสูความเปนเลิศในดานสินคาและ
บริการ ภายใต คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
นักลงทุน และสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา  

 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดพันธกิจของบริษัทฯ ขึ้น ดังน้ี 

- มุงเปนองคกรที่มีผลกําไรโดดเดน และไดรับความไววางใจจากผูบริโภค คูคา และนักลงทุน 
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- มุงเปนองคกรที่จะใหความสําคัญกับบุคลากร เนนการพัฒนาทักษะ, องคความรู และคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน 

- มุงเปนองคกรที่ใหความสัมพันธทีดี่กับคูคา และเติบโตควบคูกันไปในระยะยาว 
- มุงเปนองคกรที่เนนย้ํา จริยธรรม คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และรับผิดชอบตอสังคม 
- มุงเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อันไดมาซึ่งคณุภาพเปนที่ยอมรับ

อยางตอเนื่อง 
  
 บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจภายใน 2 – 3 ป ขางหนา ดังน้ี 
 1. บริษัทฯ มุงเนนที่จะขยายสายผลิตภัณฑใหมใหเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑแมและ
เด็กของพีเจน ทั้งในรูปของการนําเขาสินคาเพื่อจําหนายภายในประเทศ และ/หรือผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนประเภท Toiletries เชน สบูเหลว เบบี้แชมพู โลชั่น เปนตน 
ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองตอความตองการของคุณแมสมัยใหมในการดูแลลูก ประกอบกับเปนการเพิ่มตัวเลือกสําหรับคุณ
แมที่ใหความใสใจในคุณภาพผลิตภัณฑสําหรับทารกและเด็ก 
 2. การขยายชองทางการจัดจําหนายในตางจังหวัด บริษัทฯ มีจุดมุงหมายในการขยายฐานธุรกิจไปสู
ตางจังหวัดใหมากยิ่งขึ้น โดยผานการขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในตางจังหวัด (Expanding 
Channel of Distribution) เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ เขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ณ ปจจุบัน 
บริษัทฯ ไดขยายไปยังรานตัวแทนจําหนายเฉพาะ (Specialty Shop) จํานวน 262 รานคา รานขายยา จํานวน 756 
ราน โรงพยาบาล จํานวน 56 โรง และตัวแทนคาสงในตางจังหวัด โดยบริษัทฯ คาดวาจะเพิ่มชองทางดังกลาวเปน
จํานวนรอยละ 10 ของจํานวนรานคาปจจุบันตอป  
 3. บริษัทฯ มีแผนการที่จะทําการตลาดกับผลิตภัณฑประเภทจุกนมเพื่อขยายสวนแบงการตลาดและเพิ่ม
ยอดขายใหไดมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง เน่ืองจากจุกนมเปนผลิตภัณฑหลักที่สรางรายได และผลกําไร
ใหกับบริษัทฯ มาโดยตลอด และเปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิด
ความไดเปรียบดานการแขงขัน  
 4. บริษัทฯ จะเนนการบริหารแบรนดใหกับสินคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหโดดเดน (Brand Values 
Emphasizing) และชัดเจนในสายตาผูบริโภคเปาหมาย ซึ่งไดแก ตราสินคาพีเจนเพื่อใหตราสินคาพีเจนมีคุณคาและมี
ความแตกตางจากคูแขงผานคุณคาของตราสินคาที่วา “พีเจน ผูเช่ียวชาญพัฒนาการเด็กและทารก” บริษัทฯ มุงเนนที่
จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหคุณแมยุคใหมเลี้ยงลูกดวยตนเองมากยิ่งขึ้น และสะดวกมากขึ้นผานสินคาและบริการของ
บริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ จะพัฒนาสินคาที่ไดคุณภาพออกสูตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสินคามีความแตกตาง 
และโดดเดนอยูเสมอ 
 5. บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย บริษัทฯ จึงมีความพรอม
ที่จะเปนตัวแทนจําหนายใหกับสินคา และบริการใหมๆ โดยอาจมีการเขารวมทุนกับบริษัทตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือกันทางการตลาดมากขึ้น บริษัทฯ เช่ือมั่นวาบริษัทฯ มีศักยภาพในดานเครือขายชองทางการจัดจําหนาย 
พนักงานขาย และความเชี่ยวชาญดานการทําการตลาดโดยเนนการบริหารแบรนดในระยะยาว กอปรกับชื่อเสียงของ
บริษัทฯ ที่ไดรับการยอมรับมานาน จะทําให บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เปนอีกหน่ึง
ทางเลือกสําหรับผูที่ตองการที่จะทําการตลาด หรือกระจายสินคาภายในประเทศไทย  

 
จากความพรอมในดานการทําการตลาดและการมีเครือขายชองทางการจัดจําหนายที่มีศักยภาพ บริษัทฯ มี

แนวคิดในการขยายธุรกิจโดยการหาพันธมิตรทางการคาใหมในอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความประสงคจะขยายชอง
ทางการจัดจําหนาย และทําการตลาดผานชองทางหลักที่บริษัทฯ มีอยู เพื่อขยายกลุมสินคาของบริษัทฯ ใหมีความ
หลากหลายและสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคในวงกวาง และจากแผนการขยายธุรกิจดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีฐาน
รายไดที่เติบโตขึ้นในระยะยาว 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1 ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตวัแทนจําหนายสนิคา 
 
3.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในผลิตภัณฑ 3 กลุม
หลัก ไดแก กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon)  กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือน
และของใชประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ โดยกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กสามารถแบง
รายไดตามแหลงที่มาของสินคาได 3 แหลง คือ ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนจาก TP และ PIT ซึ่งเปน
โรงงานผลิตสินคาของพีเจนอยูในประเทศไทย และจากการนําเขาจากประเทศญี่ปุน และประเทศสิงคโปร โดยบริษัทฯ 
ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย สําหรับ
กลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑมีแหลงที่มาจากโรงงานของ YMP ซึ่งโครงสรางรายไดของบริษัทฯ สามารถ
แยกตามกลุมสินคาไดดังน้ี 
 
โครงสรางรายไดแยกตามกลุมสินคา 
 

2549 2550 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2552 
กลุมผลิตภณัฑ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สินคาสําหรับแมและเด็กแบงตามแหลงที่มา 
    พีเจนจาก TP 131.9 53.0 159.8 53.2 171.9 47.6 87.2 48.0 
    พีเจนจาก PIT   47.6 19.1 48.3 16.1 66.9 18.5 36.4 20.0
    พีเจนจากการนําเขา 34.0 13.7 41.4 13.8 60.7 16.8 29.9 16.5 
รวมรายได 
จากสินคาพีเจน 

213.5 85.8 249.5 83.1 299.5 82.9 153.5 84.5

ผลิตภัณฑเครื่องครัวและ
ของใชประจําวัน 

24.2 9.7 37.1 12.3 48.0 13.3 21.4 11.8 

จําหนายผลิตภัณฑ
พลาสติกและบรรจุภัณฑ 

11.2 4.5 13.8 4.6 14.0 3.8 6.8 3.7

รายไดรวม 248.9 100.0 300.4 100.0 361.5 100.0 181.7 100.0 
 
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย 
 สินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายจะมีศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเอง อยางเชน ผลิตภัณฑของพีเจน 
ซึ่งมีศูนยวิจัยและพัฒนา เพื่อทดลองและตรวจสอบคุณภาพสินคา และพัฒนาสินคาใหม ๆ เพื่อรองรับความตองการ
ของลูกคา ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดจําหนายไปทั่วโลก ซึ่งลูกคามั่นใจไดวาสินคาที่ลูกคาซื้อไปมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก และสําหรับบริษัทฯ เองปจจุบันไดรับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซึ่งเปนการยืนยันเจตนารมณในการนําเสนอสินคาและบริการ รวมถึง
ประสิทธิภาพระบบการทํางานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชนเดียวกัน 
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รายละเอียดของแตละกลุมผลิตภัณฑมีดังน้ี 
 
1) ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon)  
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยจาก   

พีเจน คอรป ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากผูบริโภคทั้งในประเทศ และตางประเทศดวยความ
หลากหลายของผลิตภัณฑที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สินคาแตละชนิดตองผานการทดลองและวิจัยเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานและใหเปนที่ยอมรับเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคผลิตภัณฑของพีเจนไดรับการจัดจําหนายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศทั่วโลก ปจจุบันผลิตภัณฑพีเจนที่บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายสามารถแบงไดเปน 3 
หมวด โดยแบงตามแหลงผลิตสินคาซึ่งมาจากในประเทศจํานวน 2 แหงและนําเขาจากตางประเทศไดดังน้ี  

 
1.1) ผลิตภัณฑพีเจน ที่ผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจน จํากัด ไดแก จุกนมซิลิโคน, ขวดนม, ถวยหัดดื่ม, นํ้ายา

ลางขวดนม และสินคาที่ทําจากพลาสติกอื่นๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑแตละประเภทโดยสังเขปมี
ดังน้ี 

- จุกนม 
จุกนมพีเจนไดรับการออกแบบและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยจุกนมที่จําหนายแบงเปนจุกซิลิโคนและยาง

ธรรมชาติ (นําเขาจากประเทศญี่ปุน) มีการออกแบบใหคลายหัวนมมารดาใหมากที่สุดและชวยในการพัฒนาการที่ดี
ของเด็ก เหมาะกับโครงสรางของกราม ขากรรไกร และกระพุงแกม เพื่อสงเสริมการฝกการดูด และบริหารกลามเน้ือ
ตาง ๆ ขณะดูดนม นอกจากนั้นบริเวณดานในจุกนมของพีเจนจะมีลักษณะเปนพื้นผิวเรียบเพื่อไมใหเปนที่สะสมของ
แบคทีเรียซึ่งอาจเปนสาเหตุใหเด็กทองเสียได ในการพิจารณาเลือกซื้อควรเลือกใหเหมาะกับเด็ก คุณสมบัติของจุกนม
แตละรุนของพีเจนมีความแตกตางกันซึ่งสามารถแสดงไดตามตารางดังน้ี 

 
ประเภทจุกนม จุกนมยางธรรมชาติ จุกนมซิลิโคน 
วัตถุดิบ ยางธรรมชาติ 100% ซิลิโคน 
คุณสมบัติ มีความนิ่มใหความรูสึกใกลเคียง

กับการดูดนมมารดา  เหมาะ
สําหรับทารกที่เร่ิมจะเปลี่ยนจาก
การดูดนมแมเปนนมขวด 

ยางซิลิโคน ไมมีรสไมมีกลิ่น ทนตอความรอน และมีความทนทานตอการ
ใชงาน ไมเสียรูปทรงงาย ชวยลดปญหาการตองเปลี่ยนจุกนมบอยครั้ง 

การทนตอความรอน 100 องศาเซลเซียส 120 องศาเซลเซียส 
รุน จุกนมยาง

คลาสสิค 
จุกนมยาง  

Dome Type 
จุกนม
ซิลิโคน
คลาสสิค 

จุกนม
ซิลิโคน 

Dome Type 

จุกนมเสมือนการ
ใหนมมารดา 

จุกนมเสมือนการให
นมมารดาแบบมินิ 

ขนาด - ขนาด S เหมาะสําหรับเด็กอายุ 0 ถึง 3 เดือน    
- ขนาด M เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 เดือน  
- ขนาด L เหมาะสําหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป   
- แบบ Y+cut เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป สามารถใช
ดูดนํ้า หรือนํ้าผลไมที่มีกาก เชน นํ้าสม เปนตน 

- ขนาด S เหมาะสําหรับเด็กอายุ 0 ถึง 3 
เดือน 
- ขนาด M เหมาะสําหรับเด็กอายุ 2 ถึง 3 
เดือนขึ้นไป 
- ขนาด Y เหมาะสําหรับเด็กอายุ 2 ถึง 3 
เดือนขึ้นไป /สามารถใชดูดนํ้าผลไมได 
- ขนาด L ขนาด 6 เดือนขึ้นไป 

หมายเหตุ : จุกนมแบบ Dome และจุกนมเสมือนการใหนมมารดาทั้งแบบคอกวาง และแบบมินมิีลักษณะจุกนมท่ีคิดคนจากการวิจัย  
 การใหนมทารกโดยพีเจน คอรป ดวยรูปลักษณของจุกนมท่ีมีฐานกวาง (จดทะเบียนเปนเอกสิทธ์ิเฉพาะสําหรับพีเจนเทานั้น) 
 และความยืดหยุนของซิลิโคน จุกนมพีเจน Dome Type มีความใกลเคียงกับนมของมารดา ทําใหการเปลี่ยนจากการดูดนม
 มารดาเปนจุกนมเปนไปอยางราบรื่น และยังชวยพฒันากลามเนื้อ คางและกระพุงแกมของทารก ท่ีฐานจุกนมมีรูระบายอากาศ
 ชวยใหน้ํานมไหลสะดวกปองกันการสําลักและอาการทองอืด 
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- ขวดนม 
ขวดนมของพีเจนไดรับการออกแบบที่เนนความปลอดภัย และขวดนมมีลักษณะไมมีรอยตะเข็บนูนขางขวด 

ฟนเกลียวอยูเฉพาะดานนอก ผิวดานในขวดเรียบสนิท ขวดมีรูปทรงตั้งตรงไมคดงอไปมาและไมมีเหลี่ยมมุมที่เปน
แหลงสะสมของแบคทีเรีย เพื่อใหสะดวกตอการทําความสะอาด ใชสี Food Grade ที่มีความปลอดภัยสูง สีไมหลุดลอก
เมื่อนํามาตมดวยความรอนสูง และไมเปนอันตรายตอเด็ก นอกจากนั้นยังมีลวดลายที่หลากหลาย และครอบคลุม 
ลูกคาในกลุมตลาด คุณสมบัติของขวดนมแตละรุนเปนดังน้ี 
 

ประเภทขวดนม ขวดแกว ขวดพลาสติก 
วัตถุดิบ Boro-Silicated Glass Polycarbonate (โพลีคารบอเนต) 
คุณสมบัติ ทําความสะอาดงาย ทนทาน ตกไมแตก นํ้าหนักเบา  
การใชงาน สําหรับการใชงานในบาน สําหรับการใชนอกสถานที่และในบาน 
การทนตอความรอน 120 องศาเซลเซียส 120 องศาเซลเซียส 
ขนาด  มีใหเลือกหลายขนาด เหมาะสมสําหรับลักษณะการใชงานและชวงอายุของเด็กทารก 

- ขนาด 2 ออนซ เหมาะสําหรับปอนน้ําผลไมหรือนํ้าซุป  
- ขนาด 4 และ 5 ออนซ เหมาะสําหรับทารกแรกเกิดจนถึง 3 เดือน 
- ขนาด 8 และ 9 ออนซ เหมาะสําหรับทารกอายุตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป 
- ขนาด 7 ออนซ เหมาะสําหรับทารกแรกเกิดจนถึง 3 เดือน (ทรงคอขวดกวาง) 
- ขนาด 10 ออนซ เหมาะสําหรับทารกอายุตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป (ทรงคอขวดกวาง) 

รุน มีหลายรุน อาทิเชน ขวดน้ําผลไม ขวดนมโคโร ขวดนมอีโค ขวดนมพิมพลาย ขวดนมเสมือนการให
นมมารดา ขวดนมเสมือนการใหนมมารดามินิ ฯลฯ  

 
1.2 ผลิตภัณฑพีเจน ที่ผลิตโดยบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ไดแก ผาเช็ดทําความ

สะอาดผิว (Baby wipes) และแผนซับน้ํานม (Breast pad) 
 

 - ผาเช็ดทําความสะอาดผิว (Baby wipes) 
เบบี้ไวพส เปนผาเช็ดเอนกประสงคแบบเปยก ใชทําความสะอาดผิวทารก, เด็กและผูใหญ โดยสามารถเช็ด

บนใบหนาและสวนอื่น ๆ ของรางกายได มีสวนผสมที่เปนธรรมชาติ นอกจากทําความสะอาดเด็กทารกแลว เบบี้ไวพส
ยังสามารถใชในกิจกรรมอื่น ๆ ได อาทิเชน เช็ดเหง่ือเพื่อความสดชื่นหลังการออกกําลังกาย ใชสําหรับกอนและหลัง
การแตงหนา ซับความมันที่เกิดขึ้นบนใบหนา หรือใชเปนกระดาษเช็ดอเนกประสงคระหวางมื้ออาหาร นอกจากนี้ เบ
บี้ไวพสของพีเจนไดผาน MICROBIOLOGICALLY TESTED เปนตราสัญลักษณแสดงวาผลิตภัณฑมีความสะอาด
ปลอดภัย ผานกระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑปลอดเชื้อแบคทีเรีย 100% กอนการเปดใชในครั้งแรก ปจจุบัน
ผลิตภัณฑเบบี้ไวพสที่จําหนาย มีดังน้ี 
 
ประเภทเบบี้ไวพส แบบธรรมดา แบบคารโมมายด 

ผสมนํ้าหอม 
ผาทากันยุง 

วัตถุดิบ ผานุม (Non woven fabric) ชโลมดวยสูตรน้ํายาชนิดออนและปลอดภัย ชวยบํารุงผิวทารก 
คุณสมบัติและการใชงาน ไมมีสวนผสมของสี 

นํ้าหอม และ
แอลกอฮอล เหมาะ
สําหรับผิวแพงายมาก 

บํารุงผิวปองกันผดผื่นคัน และ
ไมทําใหรูสึกระคายเคืองทําให
รูสึกผอนคลายหลังการใชดวย
กลิ่นหอมออนๆ 

- ผาทากันยุงสําหรับเด็กสามารถ  
กันยุงไดประมาณ 6 ชั่วโมง 
- ไมมีสวนผสมของ Deet*  
- ไมเหนียวเหนอะหนะ  
- ไมมีกลิ่นฉุน  
- ควรใชกับเด็กอายุตั้งแต 2 ปขึ่นไป 

ขนาด 20 ชิ้น 10, 20, 30, 70 และ 82 ชิ้น 12 ชิ้น 
หมายเหตุ : *Deet เปนสารเคมีประเภทหนึ่งถูกจัดอยูใน “วัตถุอันตราย” จากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (อาจมีผลตอ
 ระบบประสาท) 
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- แผนซับน้ํานม 
 แผนซับน้ํานมเหมาะสําหรับคุณแมที่ยังอยูในระยะการใหนมแกลูก ซึ่งคุณแมมีความจําเปนตองใชแผนซับ
นํ้านมเพื่อชวยซึมซับน้ํานมที่ไหลออกมาไมใหเลอะเปรอะเสื้อผาที่สวมใสได แผนซับน้ํานมของพีเจนมีคุณสมบัติที่
สามารถซึมซับน้ํานมไดดีไมใหไหลยอนกลับ พรอมกับมีแถบกาวที่ยึดติดไมหลุดในขณะที่สวมใส  แผนซับน้ํานมของ 
พีเจนสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหกับคุณแมไดเปนอยางมาก ปจจุบันแผนซับน้ํานมของพีเจนที่จําหนายใน
ประเทศไทยมีเพียงแบบเดียวเทานั้น วัตถุดิบที่นํามาผลิตเหมือนกับผาเช็ดทําความสะอาดผิวประกอบดวยสวนของ
เยื่อกระดาษ (Wood pulp) ผาชนิดโปรงชวยการซึมผานของน้ํานมและไมไหลยอนกลับพรอมความนุม ไมระคายผิว 
(Non woven)  สารดูดซับความชื้น (SAP) ชนิดพิเศษที่มีความสามารถในการดูดซับสูงและ Laminated Tissue 
ปองกันการรั่วซึม 
  

1.3 ผลิตภัณฑพีเจน ที่นําเขาจากตางประเทศ  เปนกลุมสินคาเครื่องใชสําหรับเด็ก (Baby Accessories) 
สามารถจําแนกเปนกลุมสินคาไดดังตอไปนี้  

- จุกนมยางธรรมชาติ และขวดนมรุน Super premium 
- สินคากลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบี้แชมพู โลชั่นสูตรน้ํา/สูตรน้ํานม ฟองน้ํา ชุดแปรง

สีฟน ชุดแปรงหวีสําหรับเด็ก เปนตน  
- สินคากลุมอุปกรณทําความสะอาดเครื่องใชสําหรับเด็ก ไดแก หมอนึ่งขวดนม เครื่องนึ่งขวด

นมอัตโนมัติ แปรงลางขวดนมและจุกนม ฯลฯ  
- สินคากลุมอุปกรณฝกรับประทานอาหาร ไดแก ถวยหัดดื่ม ชุดฝกรับประทานอาหาร ชุด

ชามและชอนสอมสําหรับอาหารดวยตัวเอง ภาชนะบรรจุกลองนมสําหรับเด็ก เครื่องอุนนม/
อาหาร ชุดชอนปอนอาหารเสริมชนิดนิ่มพิเศษ 

- สินคากลุมอุปกรณการใหนมมารดา ไดแก ชุดปมนํ้านมแบบอัตโนมัติ ปมน้ํานมพลาสติก 
ยางปองกันหัวนมมารดา ถุงบรรจุนํ้านมแบบ Hygienic และปมหัวนมบอด 

- สินคากลุมผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภัยภายในบาน ไดแก อุปกรณล็อคตูเย็นและลิ้นชัก 
อุปกรณครอบปลั๊กไฟ อุปกรณล็อคประตูตูเย็น อุปกรณล็อคตูกระจกเพื่อความปลอดภัย 
ฯลฯ 

  
3.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 3.1.2.1) ภาวะอุตสาหกรรม 
 จากขอมูลของบริษัท Taylor Nelson Sofres (Thailand) จํากัด หรือ “TNS” ซึ่งบริษัทฯ ไดมอบหมายให 
TNS จัดทําการสํารวจวิจัยเพื่อใหทราบถึงขอมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑเด็ก พบวามูลคาตลาดรวมของผลิตภัณฑ
สําหรับแมและเด็กในป 2550 อยูประมาณ 1,025 ลานบาท (ไมรวมเสื้อผาเด็กและผาออมเด็ก) สินคาประเภทจุก
นมและขวดนมมีมูลคาตลาดมากที่สุดมีสวนแบงรวมกันรอยละ 50 สวนที่เหลือเปนน้ํายาลางขวดนม ฟองน้ํา 
แปรงลางขวดนม ผาเช็ดทําความสะอาดผิว และผลิตภัณฑอื่น ๆ รวมแผนซับน้ํานม มูลคาตลาดแบงตามผลิตภัณฑ
สําหรับแมและเด็กสามารถแสดงไดดังน้ี 

มูลคาตลาดรวมป 2550 ผลิตภณัฑ 
ลานบาท  รอยละ 

จุกนมและขวดนม 515 50.3 
นํ้ายาลางขวดนม 172 16.8 
ฟองน้ํา 84 8.2 
แปรงลางขวดนม 80 7.8 
ผาเช็ดทําความสะอาดผิว 60 5.9 
กลุมผลิตภัณฑของใชแมและเด็กอื่น ๆ   114 11.0 

รวม 1,025 100.0 
       ท่ีมา : ผลสํารวจจาก TNS จัดทําแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2551 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 18 

Economy 

Standard 

Premium 

Super Premium 

 สําหรับสินคาที่บริษัทฯ จําหนายอยูในกลุมจุกนมขวดนม ผาเช็ดทําความสะอาดผิว แผนซับน้ํานม และกลุม
ผลิตภัณฑของใชของแมและเด็กอื่น ๆ จากการรวบรวมขอมูลของ TNS พบวา มูลคาตลาดเฉลี่ยของจุกนมและขวดนม
รวมอยูประมาณ 515 ลานบาท โดยแบงเปนจุกนม 243 ลานบาท และขวดนมมีมูลคา 272 ลานบาท ตามลําดับ 
และจากขอมูลของบริษัทฯ พบวาอุตสาหกรรมดังกลาวอัตราการขยายตัวรอยเฉลี่ยรอยละ 5 ในป 2548-2550 และ
มีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต  

 สําหรับผลิตภัณฑผาเช็ดทําความสะอาดผิวเบบี้ไวพส มีมูลคาตลาดรวมซึ่งไมรวมผาเย็นอื่นๆ ในป 2550 มี
มูลคาตลาดไมตํ่ากวา 60 ลานบาท จากผลสํารวจของ TNS ซึ่งเปนมูลคาตลาดของกลุมคุณแมที่มีลูกอายุต้ังแตแรก
เกิดจนถึง 3 ป และนอกจากกลุมคุณแมที่ใชผลิตภัณฑน้ีในปจจุบันกลุมวัยรุนรวมถึงกลุมคนวัยทํางานเริ่มหันมาใชกัน
มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเปนสินคาที่จะใหความสะดวกสบาย โดยตัวเลขการขายของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่ตอเนื่อง
มาตั้งแตป 2548 อยางไรก็ตาม ปจจัยหลักของการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑผาเช็ดทําความสะอาดผิวยังคง
ขึ้นอยูกับการเติบโตของตลาดกางเกงผาออมเด็กที่สงผลโดยตรงตอตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวเนื่องจากเปนสินคา
ที่ตองใชควบคูกันซึ่งตลาดกางเกงผาออมเด็กยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 สําหรับภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กอื่นๆ ไมรวมจุกนม ขวดนม ผาเช็ดทําความสะอาด
ผิวจากผลสํารวจของ TNS มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 450 ลานบาทในป 2550 โดยสามารถแบงเปนสินคาผลิตเอง
ในประเทศและนําเขา อาทิเชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และจีน คุณภาพสินคาขึ้นอยูกับแหลงผลิตเปนสําคัญ 
ผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กโดยสวนมากจะเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 
กลุมตลาดของผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กจะกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ เนนกลุมคุณพอคุณแมยุคใหม สําหรับ
ผลิตภัณฑแผนซับน้ํานมจัดอยูในหมวดเครื่องใชสําหรับเด็กอื่น ๆ ดวยมูลคาตลาดยังไมใหญมากนัก แตพีเจนถือไดวา
มีความไดเปรียบดานตนทุนสินคาเมื่อเทียบกับค ู แขงรายอื่นเนื่องจากมีโรงงานผลิตเองในประเทศและเปนศูนยกลาง
การผลิตภายในประเทศ อยางไรก็ตามจากมูลคาตลาดที่ยังคอนขางเล็กในปจจุบันจึงยังสามารถเติบโตไดอีกมาก 
เน่ืองจากพฤติกรรมของคุณแมยุคใหมที่หันมาใหกับความสําคัญกับการใหนมลูกดวยตนเองมากขึ้นและตองการความ
สะดวกสบาย รวมถึงการทําโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่องของผูประกอบการเพื่อใหคุณแมยุคใหม
มีความรูความเขาใจในการใชสินคา รวมถึงการขยายตลาดใหมากขึ้น 
  
 3.1.2.2) การแขงขัน 
 กลุมตลาดของสินคาสําหรับแมและเด็กในประเทศไทยสามารถแบงได 4 กลุม ไดแก Economy, Standard, 
Premium และ Super premium โดยแสดงไดตามแผนภาพดานลางและเปรียบเทียบแตละกลุมโดยแบงตามราคา 
คุณภาพ แหลงที่มา และชองทางการจัดจําหนายของสินคา โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 
 
                                                                    
 
                                                                      
  
 
 
 
 
ท่ีมา : บริษัทฯ 
 
 ในการแขงขันในเชิงการตลาดจะมีกลยุทธตางๆ โดยขึ้นอยู กับตราสินคา และการจัดแบงกลุม 
(Segmentation) เปนสําคัญโดยในกลุม Economy น้ันกลยุทธดานการลดราคาเปนกลยุทธหลักในการใชเพื่อสราง
กลุมผูบริโภค สวนกลุม Standard จะเนนรูปลักษณที่หลากหลายมากกวาคุณภาพ ในขณะที่ Premium จนถึง Super 
Premium น้ันจะเนนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของสินคา รวมถึงการสรางแบรนดเปนกลยุทธสําคัญเพื่อสรางกลุม

ราคา คุณภาพ แหลงที่มา ชองทางการจัดจําหนาย
สูงมาก สูง ถึง สูงมาก นําเขาทั้งหมด หางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ 
สูง โดยมีฝายวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑเอง 
นําเขาและ 

ผลิตในประเทศ 
หางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ

และตางจังหวัด 
ปานกลาง ปานกลาง/ 

มีตราสินคาไทย   
ผลิตในประเทศ ขายในตางจังหวัดและ 

ในไฮเปอรมารเก็ต 
ต่ํา ต่ํา/ไมมีตราสินคา/ 

สินคาเฮาสแบรนด 
ผลิตในประเทศ สวนใหญขายในตางจังหวัด  
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ลูกคาในระยะยาว ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จัดจําหนายครอบคลุมในทุกกลุมตลาด ยกเวนตลาด Economy เน่ืองจากเปน
ตลาดที่ไมใหความสําคัญดานคุณภาพ ทั้งน้ีลักษณะการกําหนดกลุมเปาหมายนั้น นอกเหนือจากในเรื่องของรายได 
และการศึกษาแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับพฤติกรรมและทัศนคติของคุณแมเปนสําคัญ โดยมุงเนนที่จะสราง
กลุมคุณแมที่นิยมเลี้ยงดูทารกดวยตัวเอง และมีลูกเปนคนแรก เพื่อใหสินคาของบริษัทฯ เปนสวนหนึ่งที่จะชวย
สงเสริมและพัฒนาพัฒนาการของทารกใหดียิ่งขึ้น และใหคุณแมสะดวกมากยิ่งขึ้น สําหรับคูแขงที่สําคัญของบริษัทฯ 
ในตลาดจุกนมและขวดนม มีดังน้ี 
 

บริษัทคูแขง ตราสินคา ประเทศผูผลิต 
บริษัท ดีทแฮลม จํากัด AVENT ประเทศอังกฤษ 
บริษัท คิดโค แปซิฟก จํากัด  CHICCO ประเทศอิตาล ี
บริษัท ย.ูเอส.ซมัมิท จํากัด Pureen ประเทศไตหวัน 
บริษัท เอฟ.บี.ซ.ีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด “แองเจล สโตนี่” และ “เนเจอร” ประเทศไทย 
บริษัท ม.อมร กรุป จํากัด ฟารลิน ปาปาเบบี้ และ ปาปาคิดส ประเทศไทย 

 
 สําหรับการแขงขันในตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวเบบี้ไวพสที่ผานมาถือวามีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง
มากที่สุดในตลาดเครื่องใชสําหรับเด็ก โดยพีเจนถือเปนผูริเร่ิมตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวในประเทศไทยตั้งแตป 
2541 เปนตนมา  จนในปจจุบันบริษัทฯ ไดรวมทุนกับ พีเจน คอรป กอตั้งโรงงาน พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) 
ขึ้น ดวยวิสัยทัศนที่เห็นวาเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต มีโรงงานผลิตอยูในประเทศ ในขณะที่สินคา
ของคูแขงจะเปนการนําเขาจากตางประเทศ ทําใหพีเจนไดเปรียบเรื่องตนทุนสินคา ประกอบกับเปนสินคาที่มีคุณภาพ 
ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงอยางมาก แตเน่ืองจากตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวยังมีขนาดไมใหญมาก
นัก และการใชยังคงกระจุกตัวอยูกับกลุมที่มีรายไดปานกลางถึงรายไดสูง และผูพักอาศัยอยูในเมืองและจังหวัด
สําคัญๆ คูแขงนิยมใชกลยุทธดานการลดราคาเพื่อสรางยอดขายของตนเอง อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูทํา
การตลาดมีความไดเปรียบในอุตสาหกรรมนี้จะตองเนนการใหความรูความเขาใจกับคุณแมยุคใหมในเร่ืองของ
คุณประโยชนของสินคาที่จะทําใหการดูแลลูกมีความสะดวก และที่สําคัญยังชวยดูแลผิวของทารกควบคูไปดวย ดังน้ัน 
สินคาจึงตองมีความสะอาดปลอดภัยเปนสําคัญ และมีขนาดใหเลือกหลากหลาย เพื่อตอบสนองการใชงานไดใน
หลายๆ โอกาส ซึ่งเปนสิ่งที่พีเจนดําเนินการอยูในปจจุบัน คูแขงที่สําคัญ ๆ ในกลุมผาเช็ดทําความสะอาดผิวมีดวยกัน 
3 บริษัท ซึ่งแตละแหงมีกลยุทธการตลาดและผลิตภัณฑ ที่นําเสนอแกลูกคาที่แตกตางจากบริษัท ดังน้ี  
 

รายชื่อคูแขง ขอแตกตางระหวางบริษัทฯกับคูแขง กลยุทธท่ีใช 
จอหนสัน แอนด จอหนสัน ไวพส 
(Johnson & Johnson Wipes) 

จอหนสันมีสวนผสมของโลชั่น มุงเนนการขยายชองทางการจัด
จําหนาย 

มามี่ โพโค  
(Mamy Poko Bum Wipes) 

ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล มุงเนนกลยุทธดานราคา 

ทีโน เบบี้ไวพส (Tino Baby Wipes) ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล มุงเนนการขายใน Hypermarket 
 
 การแขงขันสําหรับตลาดแผนซับน้ํานมในประเทศไทยนั้นถือวาเปนตลาดที่มีการแขงขันกันนอยมาก 
เน่ืองจากมูลคาของตลาดยังไมสูงมากนัก พรอมกับกลุมผูบริโภคยังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนหลัก
ทําใหคูแขงรายอื่นๆ ไมไดใหความสนใจในการทําตลาดเฉกเชนสินคาในกลุมอื่นๆ อยางไรก็ตามพีเจนถือเปนผูนํา
ตลาดในตลาดนี้และมีศักยภาพพรอมกวาคูแขงเนื่องจากมีโรงงานผลิตในประเทศทําใหตนทุนไมสูงมากนัก ในขณะที่
คูแขงรายอื่น อาทิเชน เอเวนท (Avent) หรือ เมดาลา (Medala) จะตองนําเขาจากตางประเทศทําใหสินคามีราคา
คอนขางสูง นอกจากนี้ปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูทําตลาดมีความไดเปรียบคือ การสื่อสารการตลาดที่เนนการเปลี่ยน
พฤติกรรมของลูกคา “ขายความมั่นใจ” แกคุณแมยุคใหมที่ตองทํางานไปดวยเลี้ยงลูกไปดวย โดยใชคุณประโยชนของ
สินคาเขาไปตอบสนองความตองการดานความมั่นใจของคุณแม 
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การแขงขันในอุตสาหกรรมกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กอื่น ๆ  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมตลาด 
Economy (สวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศ) ซึ่งเนนการแขงขันดานราคาเปนหลัก มีแนวโนมที่จะมีการแขงขันที่
มีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในดานของราคาและการสงเสริมการขาย ทั้งในสวนสินคาที่ผูประกอบการคาปลีก  
ผลิตและจําหนายภายใตตราสินคาของตนเอง (“สินคาเฮาสแบรนด”) สินคาราคาถูกจากประเทศจีน และสินคาที่ไม
มีตราสินคา (Non branding) อื่นๆ ในขณะที่อีกกลุมหน่ึงซึ่งจะเนนการแขงขันดานคุณภาพเปนหลักไดแก ตลาดกลุม 
Standard กลุม Premium และ Super Premium ซึ่งสวนใหญเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ อาทิเชน ญี่ปุน ยุโรป 
สหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งยังมีโอกาสที่ตลาดจะขยายตัวไดอีกมาก ทั้งน้ีเปนเพราะแนวโนมการมีบุตรที่นอยลงใน
ปจจุบัน (พอแมนิยมมีบุตรไมเกิน 1-2 คนตอครอบครัว) ทําใหพอแมยินดีที่จะใชจายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรเฉลี่ยตอคน
สูงขึ้น ไมวาจะเปนการเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพมากและสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูก รวมถึงมีพอแมเลี้ยงลูกดวยตนเองมาก
ขึ้น จึงตองการสินคาที่สามารถอํานวยความสะดวก เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา ซึ่งจะเปนผลใหตลาด
กลุมน้ีมีโอกาสที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น ดังน้ันตราสินคาที่มีการพัฒนาสินคาใหมๆเพื่อรองรับความตองการของ
ผูบริโภค และมีการสรางตราสินคา และสื่อสารกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง ก็จะไดมีขอไดเปรียบในตลาดกลุมดังกลาว 
สําหรับคูแขงสําหรับสินคาเครื่องใชสําหรับเด็กไดแก  เอเวนท คิดโค เมเดลา คอมบิ และปโยปโย โดยรวมแลวสินคา
ในกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กนี้เปนกลุมสินคาที่หาสินคามาทดแทนการใชไดคอนขางยาก เพราะสินคาสําหรับเด็กเปน
สินคาเฉพาะที่ตองการความสะอาดและปลอดภัยคอนขางสูง เชน นํ้ายาลางขวดนม ที่ดูดน้ํามูก ถุงบรรจุนํ้านม   
แปรงสีฟนสําหรับเด็ก ของเลนเด็ก เปนตน หรือเปนสินคาเฉพาะที่ตองมีกระบวนการผลิตที่ซับซอน เชน ที่ปมนํ้านม, 
หมอนึ่งทําความสะอาดขวดนม เปนตน 

 
 - ขอแตกตางระหวางสินคาของพีเจนกับคูแขง มีดังน้ี  

1. การตลาด : บริษัทฯ เนนการสรางแบรนดของสินคาใหโดดเดน และมีคุณคาที่แตกตางจากผูอื่น 
พรอมไปกับการจัดการบริหารกลุมสินคาใหมีความชัดเจนเพื่องายตอการทําการตลาด การกําหนด
ราคา การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่มีความตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมคุณแมมือใหมที่ใหความสําคัญในการเลี้ยงดูลูก และตองการที่ใชสินคาที่มี
คุณภาพ และมีสวนชวยในการสงเสริมพัฒนาการของลูกเปนสําคัญ เพื่อใหคุณแมมั่นใจสินคาของ
บริษัทฯ ควบคูกับการขายสินคาใหเหมาะสมกับชองทางการจัดจําหนาย  

2. ตราสินคา : พีเจนเปนตราสินคาจากประเทศญี่ปุน ซึ่งถือวาเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐาน
ในการผลิตที่สูงมากประเทศหนึ่งในโลกและเนนย้ําในการวิจัยและพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับ
พัฒนาการของทารก รวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของคุณแม ซี่งทําใหในปจจุบันตราสินคาพีเจน
เปนที่ยอมรับของคุณแมในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย 

3. คุณภาพ : มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการผลิต และผานการรับรองมาตรฐานจาก
หนวยงานที่เปนที่ยอมรับจากหลายสถาบันในตางประเทศดวย พีเจนใหความสําคัญกับสินคาที่ชวย
สงเสริมพัฒนาการของทารก และคํานึงถึงความสะดวกสบายในการใชงานของคุณแม นอกจากนั้น 
ความคงทนดานการใชงานก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่พีเจนไดรับการยอมรับมาอยางตอเนื่อง 

4. ความหลากหลาย :  ผลิตภัณฑของพีเจนมีความหลากหลายและมีจํานวนสินคาใหกับลูกคาไดเลือก
ซื้อโดยครอบคลุมกลุมตลาดทั้งหมดของตลาดผลิตภัณฑแมและเด็กโดยมีระดับราคาที่สามารถ
ตอบสนองความตองการซื้อสินคาของคุณแมไดอยางหลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงรายอื่นๆ 
ที่จะทําการตลาดเพียงกลุมตลาดกลุมเดียว  

5. Brand Heritage : พีเจนเปนผูนําในตลาดแมและเด็กในประเทศไทยมาเปนระยะเวลาเกือบ 30 ป ทํา
ใหไดรับการบอกกลาวและแนะนําการใชผลิตภัณฑของพีเจนจากรุนสูรุน จากแมสูลูกเปนทอด ๆ 
ตอไป  

6. ราคา : การกําหนดราคาสินคาของพีเจนขึ้นอยูกับกลุมตลาดที่บริษัทฯ นําสินคาเขาไปจําหนาย โดย
แตละกลุมตลาดของพีเจนแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก Standard  Premium และ Super Premium ทั้งน้ี
ราคาที่กําหนดจะเปนราคาที่เหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม  
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 3.1.2.3) แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมของใชเด็กเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการแขงขันสูงขึ้น โดยที่ผูผลิตและผูจัดจําหนาย
ตองสรางความแตกตางของสินคาใหเห็นเดนชัดเพื่อทําใหลูกคาไวใจและมั่นใจตอตราสินคา โดยปจจัยหลักๆ ที่
เก่ียวของกับแนวโนมอุตสาหกรรมของใชเด็ก ประกอบดวยปจจัยสําคัญๆ ดังน้ี 
 
 - อัตราการเกิด อัตราการเกิดมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จากผลการเก็บสถิติขอมูลการเกิดของ 
กรมการปกครองตั้งแตป 2546 – 2551 พบวา สถิติอัตราการเกิดในป 2546 เทียบกับป 2547 มีอัตราการเกิด
เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 5.67 และในป 2548 และป 2549 อัตราการเกิดปรับลดลงรอยละ 1.56 และ 0.85 ตามลําดับ 
อยางไรก็ตามในป 2550 มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงขนาดของครอบครัวคนไทยใน
ปจจุบันมีขนาดเล็กลง ซึ่งการที่พอแมมีลูกนอยลงทําใหพอแมทุมเทยอมจายเงินใหกับลูกมากขึ้นสงผลใหคาใชจายตอ
หัวเพิ่มขึ้น ดังน้ันคุณพอคุณแมสามารถเลือกสินคาที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เหมาะสมกับราคาซึ่งตรงกับกลุมเปาหมาย
ของพีเจน  
 

เพศ 
ชาย หญิง 

 
ป 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

รวม 
(คน) 

อัตราการเกิด
เปลี่ยนแปลง 
เปนรอยละ 

2547 422,756 51 399,819 49 822,575 5.67*
2548 416,193 51 393,581 49 809,774 (1.56)
2549 414,049 52 388,875 48 802,924 (0.85)
2550 417,783 51 393,601 49 811,384 1.06
2551 410,737 51 386,619 49 797,356 (1.73) 

หมายเหตุ :  *สถิติอัตราการเกิดป 2546 มีจํานวนรวมทั้งชายและหญิงเทากับ 778,445 คน 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 - พฤติกรรมผูบริโภค คุณพอและคุณแมสมัยใหมใสใจตอการหาขอมูลที่เปนประโยชนจากแหลงความรู  
ตาง ๆ มากขึ้น กอนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ดังน้ันการตัดสินใจซื้อจึงไมไดขึ้นอยูกับราคาเพียงปจจัยเดียว
เทานั้น แตขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาและตราสินคาเปนสําคัญดวย 
 
 - จํานวนคูแขง เน่ืองจากตลาดของใชเด็กยังคงมีแนวโนมการเจริญเติบโตไดอีกมากจึงทําใหมีจํานวนทั้ง
ผูผลิตและผูจําหนาย เกิดขึ้นใหมในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นโดยจะเห็นไดจากไมเพียงแตยี่หอสินคาที่อยูในความนิยม
เทานั้น แตสินคาเฮาสแบรนดก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุมตลาด Economy นอกจากนี้ผลิตภัณฑผาเช็ดทํา
ความสะอาดผิวเบบี้ไวพส มีแนวโนมวาจะมีผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดเนื่องจากตัวเลขการเติบโตโดยภาพรวมนั้นมี
อัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง อีกทั้งมูลคาตลาดรวมของตลาดผาออมเด็กก็มีแนวโนมขยายตัวเปนอยางมาก ดังน้ัน
คาดวาตลาดยังคงมีแนวโนมที่จะมีการเติบโตตอไปอีกในอนาคต 

- การแขงขันดานราคา สําหรับอุตสาหกรรมของใชเด็กในสวนของกลุมตลาด Economy จะมีการแขงขัน
ดานราคารุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่กลุมตลาด Standard Premium และ Super Premium น้ันแตละตราสินคาจะเนน
การเพิ่มกลุมผลิตภัณฑเขามาในตลาดเมืองไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูประกอบการตางๆในตลาดที่ไมไดทํา
การตลาดอยางจริงจังและตอเนื่องก็จะหายไปจากอุตสาหกรรม เน่ืองจากผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และคํานึงถึง
คุณภาพสินคามากกวาราคา ซึ่งจะมีผลทําใหกลุมตลาด Standard Premium และ Super Premium นี้มีอัตราการ
ขยายตัวที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มียอดขายในกลุมเหลานี้เติบโตเฉลี่ยมากกวารอยละ 10 ในแตละป 

 การแขงขันในอนาคตนั้น กลยุทธดานราคาเพียงอยางเดียวจะไมสงผลดีตอผูผลิตนัก เน่ืองจากปจจัยสําคัญ
คือ การมุงเนนการพัฒนาสินคาที่ตอบสนองการใชงานไดมากกวา และสามารถใชไดหลากหลายกลุม และ
หลากหลายโอกาสมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาจึงเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงการสรางความแตกตาง



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 22 

ใหกับตราสินคา (Brand differentiation) พรอมๆ ไปกับการสรางคุณคาใหกับตราสินคา (Brand Values 
Establishing) ในระยะยาวซึ่งจะสงผลใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในระยะยาว  

 3.1.2.4) ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย  
 กลุมลูกคาของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมรานคา และผูบริโภคขั้นสุดทาย สําหรับกลุม
รานคา เปนการจัดจําหนายผานชองทางเครือขายรานคาที่ครอบคลุมอย ู ทั่วประเทศ กลุมรานคาหลัก ๆ ไดแก 
โมเดิรนเทรด ชองทางการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม และรถขายเงินสด  
  
กลุมลูกคาเปาหมายซึ่งเปนผูบริโภคขั้นสุดทายของผลิตภัณฑแมและเด็กสามารถแบงตามประเภทสินคาไดดังน้ี 

ประเภทสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย 
จุกนมและขวดนม - คุณแมรุนใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลความรูเพื่อ

เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก มกีารศึกษาดี  
- อายุระหวาง 25 – 40 ป  
- มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป 
- เพิ่งมีลูกเปนคนแรก 

ผาเช็ดทําความสะอาด กลุมเปาหมายหลัก คุณแมยุคใหมที่นิยมเลี้ยงดูลูกดวยตนเอง 
   - อายุระหวาง 25-40 ป 
   - มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป 
   - เพิ่งมีลูกเปนคนแรก 
กลุมเปาหมายรอง วัยรุนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป  
    - มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 8,000 บาท ขึ้นไป 
    - ใหความสําคัญกับการดูแลผิวหนาของตนเอง  

แผนซับน้ํานม - คุณแมอายุระหวาง 24 – 32 ป  
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
- มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป  

เครื่องใชสําหรับเด็ก - คุณแมรุนใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลความรูเพื่อ
เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก มกีารศึกษาดี  
- อายุระหวาง 25 – 40 ป  
- มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป 
- เพิ่งมีลูกเปนคนแรก 
- ตองการเลี้ยงลูกดวยเนนการสงเสริมพัฒนาการ และตองการความสะดวกสบายใน
การเลี้ยงดูลูก 

 
 3.1.2.5) กลยุทธการแขงขัน 

ในการทําการตลาดใหกับสินคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหแตละสายผลิตภัณฑ บริษัทฯ จะมีการ
กําหนดนโยบาย เปาหมายดานการตลาด รวมถึงแผนการตลาดที่ชัดเจนและตองมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ขององคกรโดยรวม โดยในการดําเนินงานดานการตลาดจะประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมการทางการตลาด อาทิ
เชน การวิจัยตลาด การโฆษณา การสงเสริมการขาย การสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงการกําหนดราคาที่ตอง
เปนไปตามนโยบายและแผนการตลาดที่กําหนดไวในแตละป ในการดําเนินงานดานการตลาดและการจัดทําแผน   
กลยุทธทางการตลาดจะมีขั้นตอนในการดําเนินงานดานการตลาดดังน้ี  
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1. กําหนดเปาหมายหลัก และแผนงานประจําปโดยผูบริหารระดับสูงและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
2. ทําการวางแผนการตลาดโดยทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากภายใน อาทิเชน ยอดขายจากฝายขาย 

และขอมูลจากภายนอกบริษัทฯ ไดแก ขอมูลอัตราเด็กแรกเกิดประจําป งานวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก ขาวสารสื่อตาง ๆ รวมทั้งขอมูลวจัิยตลาดจากบริษัทที่บริษัทฯ วาจางใหมาดําเนินงาน 

3. จัดทําแผนการตลาดประจําปในภาพรวมและลงรายละเอียดของสินคาแตละชนิด และการแบงตาม
ชองทางการจัดจําหนาย  

4. จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการแยกประเภทกิจกรรมดังน้ี 
- แผนการนําสินคาใหมเขาสูตลาด ตองมีการศึกษาความเหมาะสมกอนการตัดสินใจในการ

วางตลาด วิเคราะหจุดออนจุดแข็งของผลิตภัณฑ กลยุทธตัวสินคาและกลุมเปาหมาย 
สวนผสมของการตลาด การวิเคราะหอัตราการทํากําไรของสินคา และระยะเวลาในการ
ดําเนินการ  

- การสงเสริมการขาย มีการจัดทําแผนสงเสริมการขายสําหรับสินคาแตละชนิดในแตละเดือน 
และมีการติดตามยอดขายสินคาที่ไดมีการทําการสงเสริมการขายดวย 

- การทําโฆษณาประชาสัมพันธ เปนการสื่อสารไปยังตลาดตามทิศทางที่บริษัทฯ ตองการ 
โดยมีการวางแผนงานสําหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ การจัดงานแสดงสินคา และมี
การวาจางผูเช่ียวชาญภายนอกมาใหบริการทางการตลาดอื่น ๆ อาทิเชน การจัดการแถลง
ขาวเปดตัวสินคา การติดตอสื่อมวลชน เปนตน 

5. การสรางความสัมพันธกับลูกคา มีการทําประเมินความพึงพอใจของลูกคา และรับเรื่องรองเรียนผาน
ทางโทรศัพทหรือทางอินเตอรเน็ทจากลูกคาเพื่อนํามาประเมิน วิเคราะหถึงสาเหตุของขอรองเรียน 
และดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา นอกจากนี้การจัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับตัวสินคาอยางตอเนื่อง  

6. การสรางความสัมพันธกับคูคา โดยบริษัทฯ จะทําการประเมินความพึงพอใจของคูคาเปนประจําทุกป 
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและปรับปรุงเพื่อสรางความพึงพอใจและความมั่นใจในการทําธุรกิจรวมกัน
กับคูคา 

 
นอกจากแผนงานการทําการตลาดและการวางแผนกลยุทธที่บริษัทฯ กําหนดในภาพรวมแลว ในสวนของ

ผลิตภัณฑแมและเด็ก บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพสูง และตรงตอความตองการของคุณ
พอคุณแมใหไดมากที่สุด บริษัทฯ มีกลยุทธในการแขงขันทางการตลาด ดังน้ี 

- ดานคุณภาพสินคา : สินคาในกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กของบริษัทฯ น้ันไดรับการพัฒนามาจาก
แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน ภายใตนโยบายที่เนนความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ พรอมๆ ไปกับการสงเสริมพัฒนาการที่ดีใหกับทารก และชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับคุณแมมากขึ้น 

- ดานราคา : การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา โดยเนนใหมีความ
สมเหตุสมผลในแงของราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย :บริษัทฯ มีนโยบายขยายชองทางการจัดจําหนายครอบคลุมไปทั่ว
ประเทศ ทั้งในสวนของหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด  รานคาแบบดั้งเดิม รานขายยา อี-
คอมเมิรซ (E-commerce) รวมทั้งชองทางการขายตรงอีกดวย 

- ดานการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธ : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสงเสริมการขาย
และการประชาสัมพันธเปนอยางมาก โดยเฉพาะการสรางตราสินคาอยางตอเนื่อง ผานสื่อ
ประชาสัมพันธอันไดแก ส่ือนิตยสาร, ส่ือวิทยุ โทรทัศน, ส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร รวมทั้งส่ือ
โฆษณา ณ จุดขายอีกดวย ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังจัดการสงเสริมการขายและกิจกรรมตาง ๆ 
รวมกับหางสรรพสินคาและรานคาอีกดวย 
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 3.1.2.6) นโยบายการกําหนดราคา 
 ราคาสินคาพีเจนนั้นกําหนดโดยพิจารณาความเหมาะสมในแงของ ตนทุน, ตําแหนงของสินคา, ราคาของ
คูแขง ความสามารถในการแขงขันในแตละชองทางการจัดจําหนาย และงานวิจัยตลาดที่เก่ียวของ เพื่อใหมั่นใจวาการ
กําหนดราคามีความสอดคลองกับตลาด และมีความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 
 
 3.1.2.7) การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย  
 บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาทั้งแบบการใหเครดิตทางการคา และแบบเงินสดโดยเปนการจัดจําหนายผาน
ชองทางเครือขายรานคาที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ โดยในป 2551 บริษัทมีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลรอยละ 76 และในตางจังหวัดรอยละ 24 ทั้งน้ี บริษัทฯ มีทีมงานขายจํานวนกวา 60 คน แบงความ
รับผิดชอบออกเปน 2 สวน คือฝายขายกรุงเทพฯ และฝายขายตางจัดหวัด ครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ ซึ่งมี 
ประสบการณความเชี่ยวชาญและชํานาญในดานการขาย โดยทําหนาที่ติดตอและประสานงานในการขายผานชอง
ทางการจัดจําหนายตางๆ เพื่อใหสินคากระจายถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําเสนอขอมูลและ
ส่ิงที่เปนประโยชนแกลูกคา พรอมสามารถตอบรับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวย
ระบบการรับคําสั่งซื้อและการจัดสงสินคาที่มีประสิทธิภาพ โดยผานชองทางการจัดจําหนายหลัก ๆ รวม 4 ประเภท  
ดังน้ี 

1. โมเดิรนเทรด (Modern Trade) ประกอบดวย 
- รานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ตทั้งหมด เชน เทสโก โลตัส บิ๊กซี คารฟูร ฯลฯ  
- หางสรรพสินคา เชน หางเซ็นทรัล  เดอะมอลล  โรบินสัน ฯลฯ  
- ซุปเปอรมารเก็ต เชน ท็อปส โฮมเฟรชมารท ฟูดแลนด ยูเอฟเอ็ม วิลลา มารเกต อีออน (จัสโก )

ฯลฯ 
- รานสะดวกซื้อ และรานคาในปมนํ้ามัน เชน ราน เซเวน-อีเลฟเวน รานแฟมิลี่มารท รานวี-ช็อป 

ฯลฯ  
- รานคาประเภทขายสง เชน แม็คโคร  

 โดยบริษัทฯ จะเปนผูสงสินคาใหแกลูกคาตามที่ตกลงกัน โดยสวนใหญจะจัดสงไปที่ศูนยกระจายสินคา      
(Distribution Center) ของลูกคาแตละรายเปนประจําหนึ่งถึงสองครั้งตอสัปดาห ซึ่งการขายสินคาใหลูกคาประเภทนี้
จะมีการใหเครดิตในการชําระคาสินคาประมาณ 45 – 75 วัน ลูกคาในกลุมน้ีมีทั้งหมด 455 ราย 

 
2. ชองทางการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)  ซึ่งประกอบดวยรานคาสงรานคาปลีกทั่วไป 

และรานคาประเภทหางสรรพสินคาตางจังหวัด ที่กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ และมีการติดตอ
คาขายกับบริษัทฯ มาเปนประจําและตอเนื่องโดยมีการใหเครดิตในการชําระคาสินคาประเภทนี้
ประมาณ 30 – 45 วัน รวม 3,000 ราย 

3. รถขายเงินสด (Cash Van) เปนการขายสินคาแบบเก็บเงินสด โดยใหพนักงานขายอยูประจํารถ และ
ตระเวนไปเยี่ยมเยียนและรับใบคําสั่งซื้อจากรานคายอยในแตละภาคทั่วประเทศ ซึ่งรถขายสินคาจะ
เขาถึงลูกคารายยอยไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกคาประเภทนี้
ประมาณ 3,350 ราย 

4. อื่น ๆ ไดแก ชองทางการจัดจําหนายแบบขายตรง เชน แอมเวย (Amway) / ผานโรงพยาบาล / ผาน
รานขายยา / ชองทางการจัดจําหนายสงเสริมการขาย (Surprise Sales) เปนการออกงานออกราน
และงานแสดงสินคาตางๆ  / ชองทางการจัดจําหนายผานรานตัวแทนจําหนายเฉพาะ (Specialty 
Shop) และชองทางการจัดจําหนายทางอิเลคโทรนิคส ( E – commerce ) ปจจุบันชองทางประเภทนี้
มีความเจริญเติบโตคอนขางสูงและเปนการประหยัดเวลาในการศึกษาดูขอมูลสินคาของบริษัทฯ ได
อยางทั่วถึง 
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รับเอกสารใบเบิกสินคา 

จัดใบเบิกแยกกลุมลูกคา 

จัดสินคาตามใบเบิก 
โดยระบบ FIFO  

สงสินคาใหแผนกจัดสง 

 - กระบวนการลอจิสติกส  
 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการควบคุมการทํางานดานลอจิสติกสสําหรับสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทน
จําหนายทั้งหมด ดังตอไปนี้ 

1. การจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาจะใชระบบ First in First out (FIFO) 
2. การวาง layout  และจัดทําใบควบคุมสินคาเขาและออก (Bin card) 
3. การกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพสินคา 
4. การจัดทํารายงานสินคาเคลื่อนไหวชา (slow move report) เพื่อเปนขอมูลใหแผนกที่เก่ียวของ 
5. การตรวจนับสินคาคงคลังทุกส้ินเดือน และทุกส้ินป  

  
ทั้งน้ี ในการดําเนินการดานลอจิสติกส มีกระบวนตาง ๆ ที่เก่ียวของคือกระบวนการรับสินคาจากคูคา การ

เบิกสินคาเพื่อจัดสง และการจัดสงใหลูกคา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
- กระบวนการและขั้นตอนการรบัสินคาจากคูคา  
  

                      
1. เมื่อสินคามาถึงคลังสินคาจะมีการตรวจเช็ครายการสินคา, 

จํานวนและราคาในใบสั่งซื้อและใบ Invoice ของคูคาใหถูกตอง  
และจัดเตรียมพื้นที่ในการวางสินคา 

2. จัดเก็บแยกเปนแตละประเภทสินคา โดยใชระบบ First In/First 
Out  

3. บันทึกรับในใบควบคุมสินคาเขา-ออก (Bin Card)  เพื่อควบคุม
จํานวนสินคาที่มีอยูเดิมกับสินคาที่รับเขามาเพิ่ม เพื่อใหงายตอ
การตรวจเช็คสตอค 

4. จัดสงเอกสารใหแกหนวยงานที่เก่ียวของบันทึกขอมูลการรับ
สินคาเขาในระบบคอมพิวเตอร  

 
 

 
- กระบวนและขั้นตอนการเบิกสินคาเพื่อจัดสงใหลูกคา  
 

 
 
 

1. แผนกคลังสินคารับเอกสารการเบิกสินคา และจัดใบเบิกแยก
ตามกลุมลูกคา เพื่อสะดวกในการจัดสินคา  

2. แผนกคลังสินคาจัด สินคาลงในกลองสินคาที่เตรียมไว โดย
บันทึกรายละเอียดการจัด และจํานวนลงใน Bin Card  

3. จัดสินคาใหแผนกจัดสงเพื่อบรรจุสินคาสงใหลูกคาตอไป 
 
 
 
 
 
 

 

สินคาถึงคลังสินคา 
ตรวจเช็ครายการ/จํานวน 

จัดเก็บสินคา แยกตามLayout 
โดยใชระบบ FIFO

บันทึกรับสินคาใน Bin Card 

บันทึกรับสินคาในระบบ
คอมพิวเตอร 
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- กระบวนการจัดสงสินคาใหลูกคา 
 

1. แผนกจัดสงนํากลองบรรจุสินคาที่แยกตามประเภทลูกคาจาก
แผนกคลังสินคา มาทําการแยกสินคาอีกครั้ง  ตามจํานวนในบิล
น้ันๆ ลงในกลองแลวไปวางตามจุดที่กําหนดไว  

2. บริษัทขนสงจะนําสินคาไปสงมอบใหลูกคาตรวจรับและเซ็นรับ
สินคา   

3. แผนกจัดสงจะสงเอกสารใหแผนกที่เก่ียวของดําเนินการเก็บเงินกับ
ลูกคาตอไป  

 
 
 

 3.1.2.8) การจัดหาผลิตภัณฑ 
 ในการจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ  
พีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเปนผูทําการตลาด ประชาสัมพันธ และ
สนับสนุนการขายสินคา และบริการของตราสินคาพีเจน บริษัทฯ มีความสัมพันธกับพีเจน คอรปเปนอยางดี เปนคูคา
กันมาเปนระยะเวลานานเกือบ 30 ป แลว โดยตลอดเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนและการดําเนินงานที่
ดีมาโดยตลอด ไมวาจะเปนดานการวางแผนการขาย การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ เปน
ตน สําหรับผลิตภัณฑที่จะนํามาจําหนายบริษัทฯ สามารถคัดเลือกสินคาไดเอง โดยพิจารณาจากความตองการของ
ตลาดเปนสําคัญ และทําการสั่งซื้อสินคา โดยปริมาณการสั่งซื้อสินคาในแตละครั้งจะขึ้นอยูการพิจารณารวมกันของ
ฝายการขาย การตลาด และคลังสินคา เพื่อจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนายและควบคุมปริมาณสินคาคง
คลังใหเหมาะสม  
 บริษัทฯ มีปริมาณการสั่งซื้อสินคาจากพีเจน คอรป และบริษัทในเครือของพีเจน ซึ่งไดแก TP และ PIT รวม
คิดเปนรอยละ 72.7 ของยอดการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด ผูผลิตสินคาพีเจนใหแกบริษัทฯ มีดังน้ี 
 

ผูผลิต ผลิตภณัฑท่ีผลติ 
บริษัท ไทยพีเจน จํากัด จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสตกิของพีเจน และน้ํายา

ทําความสะอาดจุกนมและขวดนม 
บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานม 
พีเจน คอรป (จากประเทศญี่ปุนและสิงคโปร) อุปกรณเครื่องใชสําหรับเด็ก  
  
 บริษัทฯ ไดทําสัญญากับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน ทั้งหมด 3 ฉบับไดแก สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
การคาและความชวยเหลือทางเทคนิค สัญญากิจการรวมคาไทยพีเจน และสัญญากิจการรวมคาพีเจน อินดัสทรีส ซึ่ง
สาระสําคัญของสัญญาที่ทําระหวางกันไดสรุปไว แสดงในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ (หนา 
43) 
 
2) ผลิตภัณฑเครื่องครัวและของใชประจําวัน   

ผลิตภัณฑเครื่องครัวและของใชประจําวันที่บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนาย ไดแก กระบอกฉีดน้ําฟอกก้ี 
มีดอุตสาหกรรม สวนของใชประจําวัน อาทิเชน แปรงสีฟน สําลี และฟองน้ํา 

 
- ผลิตภัณฑกระบอกฉีดน้ําภายใตตราสินคา “ฟอกก้ี” (Foggy)  
บริษัทฯ เปนผูผลิตและจัดจําหนายฟอกก้ี โดยบริษัทฯ จดเครื่องหมายการคา “ฟอกก้ี” เปนของ

บริษัทฯ และยังเปนผูผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ใหความสนใจพัฒนาสินคากระบอกฉีดน้ําในประเทศไทย ฟอกก้ี
ไดรับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพของสินคา โดยเฉพาะหัวฉีดที่ไดผานการพัฒนาใหสามารถใชงานไดหลากหลาย 

บรรจุสินคาลงกลองตาม     
ออเดอรลูกคา 

สงมอบสินคาใหลูกคาตรวจรับ
และเซ็นรับสินคา 

วางแผนการจัดสงสินคา 
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และมีความทนทานสงผลใหรานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม บริษัททําความสะอาด และธุรกิจที่เก่ียวของกับการดูแล
รักษาความสะอาดรถยนต (Car Care) โดยชองทางการจัดจําหนายหลักๆ จะเปนในการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม 
(Traditional trade) ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมถึงโมเดิรนเทรด และบริษัทฯ ยังมีการขยายชองทางการจัด
จําหนายใหมๆ โดยผานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังรับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑมา
เพื่อจําหนายโดยสั่งซื้อสวนประกอบหัวฉีดจาก YMP เพื่อนํามาประกอบและจําหนายใหลูกคาตอไป 
   

- มีดอุตสาหกรรมภายใตตราสินคา “เกอรลาจ” (Gerlach)      
บริษัทฯ เปนผูนําเขาและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑมีดอุตสาหกรรม ภายใตตราสินคาเกอรลาจ 

(Gerlach) มีดเกอรลาจเหมาะสําหรับกลุมผูใชงานหนัก (Hard user) และกลุมผูใชงานเปนอาชีพ (Professional 
Chef) ที่ตองใชสินคาที่มีความคงทน และใชงานไดหลากหลาย ทั้งน้ีในปจจุบัน บริษัทฯ ถึอไดวาเปนรายหลักที่
จําหนายมีดเขาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงงานไกแชแข็ง และชิ้นสวนไกช้ันนําของ
ประเทศไทย  

- ผลิตภัณฑสําหรับใชประจําวัน  
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรับใชประจําวัน ภายในตราสินคาอื่น ๆ ไดแก ตราบีแคร  

(B-Care) และสไมล วี (Smile V) โดยแตละตราสินคาจําหนายผลิตภัณฑและมีกลุมลูกคาเปาหมายดังตอไปนี้ 
 

ตราสินคา หมวดผลิตภัณฑ วัตถุประสงคการใชงาน กลุมลูกคาเปาหมาย 
บีแคร สําลี   สําลีเพื่อความงาม สําหรับใชเช็ด

เครื่องสําอาง 
เนนกลุมผูหญิงอายุระหวาง 
18 – 35  ป 

 แปรงสีฟน  แปรงสําหรับเด็กและผูใหญ เนนกลุมลูกคาตางจังหวัด    
ผูมีฐานะปานกลาง 

 ฟองน้ํา  ฟองน้ํ าสํ าหรับอาบน้ํ า เหมาะ
สําหรับอาบน้ําเด็ก 

ลูกคาอายุระหวาง 3 ปขึ้นไป 

สไมล วี กระบอกฉีดน้ํา ใชฉีดน้ํา เพื่อทําความสะอาด เนนกลุมลูกคาตางจังหวัด 
 

 กลยุทธในการแขงขันของบริษัทฯ จะเนนการสรางตราสินคาทั้งสองตราโดยใชส่ือประชาสัมพันธ ณ จุดขาย
เปนหลัก รวมทั้งออกขาวประชาสัมพันธตามสื่อสิ่งพิมพตาง ๆและการขยายชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ  
 
3.1.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 -ไมมี- 
 
3.1.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 -ไมมี- 
 
3) ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ   
 บริษัทฯ ไดเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยกลุมลูกคาจะเปน
โรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก ซื้อผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑเพื่อประกอบหรือนําไปบรรจุเพื่อจําหนายตอไป 
สินคาสวนใหญจะเปนจําพวกหัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุของเหลว หลอดบรรจุของเหลว (Tube)  เปนตน หากบริษัทฯ 
จําหนายสินคาใหกับลูกคาเองโดยตรงบริษัทฯ จะสามารถกําหนดสวนตางผลตอบแทนจากการขายสินคาได แตใน
กรณีที่เปนการจําหนายสินคาใหแกลูกคาที่ YMP หรือบริษัท โยชิโน ประเทศญี่ปุน เปนผูแนะนําใหบริษัทฯ จะขาย
สินคาใหแกลูกคาดังกลาวในราคาที่บริษัทฯ ซื้อจาก YMP บวกดวยคาธรรมเนียมรอยละ 1.5 ซึ่งเปนไปตามอัตราที่ได
ตกลงกันไวในสัญญา ยกเวนลูกคา 5 รายหลักตามที่ระบุในสัญญาฯ  YMP จะดําเนินการขายเอง โดยบริษัทฯ จะได
คาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.3 ของยอดสั่งซื้อสุทธิของลูกคากลุมดังกลาวจาก YMP  ในการใหไดมาซึ่งสิทธิในการ
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เปนตัวแทนจําหนายสินคาบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายกับ YMP และบริษัท โยชิโน 
ประเทศญี่ปุน โดยสาระสําคัญของสัญญาดังกลาวไดสรุปไว แสดงในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ (หนา 47) 
 
3.1.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 - ไมมี – 
 
3.1.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 - ไมมี –  
 
 
3.2 ธุรกิจกิจการรวมคา 
 
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ  
 บริษัทฯ ไดมีการรวมลงทุนในกิจการรวมคาจํานวน 3 บริษัท ไดแก TP, PIT และ YMP โดยสัดสวนการ
ลงทุนคือรอยละ 47, 2.5 และ 6.0 ของทุนที่จดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด และผลตอบแทนจากการลงทุนในทั้ง
สามบริษัทอยูในรูปเงินปนผลที่ไดรับตอเนื่อง โดยในป 2551 บริษัทฯ มีเงินปนผลรับจากบริษัทรวมคือ TP จํานวน
เงินเทากับ 11.8 ลานบาท และเงินปนผลจาก PIT และ YMP จํานวนเงินเทากับ 2.5 ลานบาท และ 0.8 ลานบาท 
ตามลําดับ รายไดของแตละบริษัทมาจากการผลิตและจําหนายสินคาทั้งภายในประเทศและสงออก สามารถสรุป
ขอมูลทางการเงินพอสังเขปของ TP และ PIT ต้ังแตป 2549 – 2551 และงวด 6 เดือนป 2552 และของ YMP ต้ังแต
ป 2549 – 2551 ไดดังน้ี 
 
 - งบการเงินของ TP ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

หนวย : ลานบาท 
ป รายไดจาก

การขาย 
กําไรสุทธิ สินทรัพย

รวม 
หนี้สิน
รวม 

ทุนชําระ
แลว 

กําไร
สะสมยัง
ไมได
จัดสรร 

สวนผูถือ
หุน 

มูลคา 
หุนทาง
บัญชี 

(บาท/หุน)
2549 251.6 24.9 258.7 57.2 122.0 72.5 201.4 165.1
2550 371.7 47.2 272.9 44.3 122.0 98.6 228.6 187.4
2551 495.0 95.7 381.0 81.7 122.0 168.1 299.3 245.3 
6 เดือน 
2552* 

222.9 34.2 380.3 81.8 122.0 165.5 298.5 244.7 

หมายเหตุ : มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 
 *เปนงบสอบทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 29 

 - งบการเงินของ PIT ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
หนวย : ลานบาท 

ป รายไดจาก
การขาย 

กําไรสุทธิ สินทรัพย
รวม 

หนี้สิน
รวม 

ทุนชําระ
แลว 

กําไร
สะสมยัง
ไมได
จัดสรร 

สวนผูถือ
หุน 

มูลคา 
หุนทาง
บัญชี 

(บาท/หุน)
2549 661.3 124.0 662.4 70.0 144.0 442.3 592.4 41.1
2550 771.5 158.2 757.5 106.9 144.0 495.4 650.5 45.2
2551 851.1 183.1 818.9 85.3 144.0 573.5 733.6 50.9 
6 เดือน 
2552* 

485.6 101.0 892.2 132.5 144.0 600.0 760.0 52.75 

หมายเหตุ : มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 
 *เปนงบสอบทาน 
 
 - งบการเงินประจําปของ YMP ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

หนวย : ลานบาท 
ป รายไดจาก

การขาย 
กําไรสุทธิ สินทรัพย

รวม 
หนี้สิน
รวม 

ทุนชําระ
แลว 

กําไร
สะสมยัง
ไมได
จัดสรร 

สวนผูถือ
หุน 

มูลคา 
หุนทาง
บัญชี 

(บาท/หุน)
2549 1,132.2 103.3 1,493.8 315.0 300.0 848.8 1,178.8 392.9
2550 1,366.8 152.7 1,447.0 121.5 300.0 995.5 1,325.5 441.8
2551 1,077.5 87.7 1,521.6 121.3 300.0 1,070.4 1,400.3 466.8 

หมายเหตุ : มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 
   
 
นอกจากขอมูลจากตารางขางตนแลว ในแตละบริษัทดําเนินการผลิตสินคา ดังน้ี 
 

ผูผลิต ผลิตภณัฑ 
TP จุกนมซิลิโคน ขวดนม (สินคาหลัก) 

ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็ก และน้ํายาลางขวดนม (สินคารอง) 
PIT ผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานมมารดา 
YMP ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก  

  
 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสัดสวนการถือหุนในกิจการรวมคาไดแก YMP และ PIT มีเพียงรอยละ 6.0 และ 2.5 
ถือเปนเงินลงทุนระยะยาว จึงจะนําเสนอขอมูลของทั้งสองบริษัท โดยสังเขป ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี สําหรับกิจการ 
รวมคาใน TP ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 47 จะไดมีการแสดงรายละเอียดเพื่อเปนขอมูลประกอบตอไป  
  

- บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด หรือ YMP  
 เปนบริษัทรวมทุนระหวาง 3 บริษัท ไดแก บริษัทฯ  โยชิโน ญี่ปุน และ บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศ
ญี่ปุน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 125 ลานบาท ปจจุบันมี 
ทุนชําระแลวจํานวน 300 ลานบาท โรงงานตั้งอยูนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 36 
ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก ช้ินสวน 
สวนประกอบและอะไหลที่เปนพลาสติก เพื่อจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ  เชน หัวฉีดน้ํา  หัวปม ขวดบรรจุนํ้า 
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เปนตน YMP มีเครื่องจักรอุปกรณที่มีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง มีทีมงานประกอบดวยฝายผลิต ฝายประกอบ ฝาย
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝายจัดสง และฝายบริการลูกคาในระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ตามมาตรฐานสากลโลก ทั้งน้ีบริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
และเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเฉพาะวัตถุดิบจากแหลงในประเทศไทยเทานั้นใหแก YMP  
 
 YMP ใชสัญญาใหความชวยเหลือทางเทคนิคทําขึ้นระหวาง YMP และ โยชิโน ญี่ปุน เปนสัญญาหลักที่ใช   
ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีสาระสําคัญไดสรุปไว โดยแสดงในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ   
(หนา 49) 
  

- บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด หรือ PIT  
 เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ พีเจน คอรป จากประเทศญี่ปุน ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ลานบาท ปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 144 ลานบาท โรงงาน
ต้ังอยูหมู 1 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑหลักที่ PIT ผลิตแบงได 2 ประเภท ไดแก  
 

 ผาเช็ดทําความสะอาดผิว เปนผาใชทําความสะอาดผิวบนใบหนา แขนและสวนตางๆของรางกายทารก 
และผูใหญ เน้ือผามีความหนา และนุมพิเศษเช็ดไดบอยเทาที่ตองการ ผาเช็ดทําความสะอาดปราศจาก
แอลกอฮอลและน้ําหอม นอกจากนี้ยังมีแบบผาทากันยุง บรรจุในหอกะทัดรัดสะดวกสําหรับพกพา  

 แผนซับน้ํานม (แบบกระชับ) เพื่อซึมซับน้ํานม ใหความกระชับขณะสวมใสในทุกอิริยาบถ และยัง
ปองกันน้ํานมซึมไหลออกทางดานขางมีเทปกาว 2 จุดปองกันการหลุดลื่นขณะสวมใส ผลิตจากวัตถุดิบ
ที่ไดรับการวิจัยและคนควาจาก พีเจน คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน  

 
 PIT เปนฐานผลิตผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานมมารดา โดยไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ
จากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน ทั้งน้ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ PIT แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
 
 
 - บริษัท ไทยพีเจน จํากัด 
 TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตจุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็กและน้ํายาลางขวดนม
ตราสินคาพีเจน โดย TP ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ลาน
บาท และในป 2537 ไดเพิ่มทุนเปน 122 ลานบาท TP เปนฐานผลิตขวดนม จุกนมซิลิโคน และผลิตภัณฑพลาสติก
ทั้งหมดในประเทศไทยภายใตตราสินคา “PIGEON”  โดยไดรับอนุญาตจากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน ใหเปนผูผลิต
ขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑพลาสติกของพีเจนอยางเปนทางการ จุกนมซิลิโคนที่ TP ผลิตและจําหนายมีหลายแบบ
และหลายขนาดตามที่พีเจน คอรป กําหนดใหทั้งหมด อาทิเชน จุกนมซิลิโคนคลาสสิค จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุก
นมเสมือนการใหนมมารดา และจุกนมเสมือนการใหนมมารดามินิ  สําหรับขวดนมเปนประเภทพลาสติกจากโพลี
คารบอเนตและ PPSU (POLYPHENYL SULFONE RESIN DURADEX D3000NT) โดยสามารถผลิตขวดนมไดครบทุก
ขนาดและทุกรุน ในกระบวนการผลิตจุกนมและขวดนมเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่นํามาผลิตขวดนม จุกนมไมวาจะ
เปนพลาสติก ซิลิโคน และสีที่ใชพิมพลายบนขวดนม จะเปนวัตถุดิบที่ถูกกําหนดและนําเขามาจากประเทศญี่ปุน
โดยตรงดวยคุณภาพระดับ FOOD GRADE คือมีความปลอดภัย ไรสารพิษที่เปนอันตรายตอเด็กทารก มีกระบวนการที่
สะอาดไดมาตรฐานดวยเครื่องจักรอันทันสมัยจากตางประเทศ และพนักงานผูเช่ียวชาญในแตละกระบวนการตางๆ 
ซึ่งการผลิตทุกขั้นตอนจะมีการหอปองกันฝุนละออง คัดเลือกผลิตภัณฑที่ไมมีตําหนิหรือ    ร้ิวรอย ตรวจสอบขนาด 
ปริมาตร และความคงทนแข็งแรง ดวยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน (Q.C. : Quality Control) ที่ละเอียดทุก
ขั้นตอนในการผลิต เพื่อใหผลิตภัณฑทุกช้ินที่ผลิตออกไปตองมีคุณภาพ ปลอดภัย และดีที่สุด กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของขวดนม จุกนมพีเจนไดรับการรับรองจาก มอก. ในประเทศไทย และไดรับมาตรฐาน JIS (Japan 
Industrial Standard) ซึ่งเปนมาตรฐานหลักที่ทางญี่ปุนไดใชในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนม และจุกนมตรา
สินคาอื่นทุกตราสินคา ในปจจุบันมาตรฐาน JIS น้ี ทางรัฐบาลญี่ปุนไดรวมกําหนดกับพีเจน คอรป ซึ่งถือไดวาเปนผู
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บุกเบิกผลิตภัณฑกลุมน้ีเปนรายแรกในญี่ปุน TP ไดผานการรับรองเพื่อใหการผลิตไดคุณภาพมาตรฐานในการทํางาน 
ดังตอไปนี้ 

- ISO 14001 : 1996 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก TÜV Rheinland 
Thailand ในป 2545 

- ISO 9001: 2000 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลจาก TÜV Rheinland 
Thailand ในป 2546 

- GMP (Good Manufacturing Practices) จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในป 2550 
- TIS 969-2533 มาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับจุกนมซิลิโคน 

 
 ในป 2549 – 2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 TP มีรายไดจากการขายจํานวนทั้งหมด 252 ลาน
บาท 372 ลานบาท 495 ลานบาท และ 223 ลานบาท ตามลําดับ TP เปนโรงงานผลิตสินคาเพื่อจําหนายใน
ประเทศไทย และยังเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังพีเจน คอรปและบริษัทในเครือ โดยในป 2551 และงวด 6 
เดือนแรกของป 2552 มีสัดสวนการขายในประเทศและสงออกเฉลี่ยประมาณรอยละ 23 และรอยละ 77 ตามลําดับ 
TP ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดยไดรับอนุญาต
ใหถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอื่น ๆ  
 
รายไดแบงตามประเภทของผลิตภัณฑ  
 

2549 2550 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2552 
กลุมสินคา 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1) จําหนายในประเทศ         
- จุกนม 32.2 12.8 31.2 8.4 34.1 6.9 33.6 15.1 
- ขวดนม 23.2 9.2 22.8 6.1 27.7 5.6 12.3 5.5 
- ผลิตภัณฑพลาสติก 3.2 1.3 5.1 1.4 5.7 1.2 3.2 1.4 
- อื่น ๆ  1.2 0.5 1.7 0.5 2.4 0.5 1.4 0.7 

รวม 59.8 23.8 60.8 16.4 69.9 14.1 50.6 22.7 
2) สงออก        
- จุกนม 76.1 30.2 100.2 27.0 130.2 26.3 42.6 19.1 
- ขวดนม 37.4 14.9 118.7 31.9 162.5 32.8 81.0 36.3 
- ผลิตภัณฑพลาสติก 58.3 23.2 60.4 16.2 95.8 19.4 31.5 14.1 
- อื่น ๆ  20.0 7.9 31.6 8.5 36.6 7.4 17.2 7.8 

รวม 191.8 76.2 310.9 83.6 425.1 85.9 172.3 77.3 
รายไดรวมทั้งหมด 251.6 100 371.7 100 495.0 100 222.9 100 

 
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม 
 เน่ืองจาก TP เปนโรงงานผลิตสินคาพีเจนเพียงตราสินคาเดียว วัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อเปนฐานผลิต
ขวดนมและจุกนมของพีเจน คอรป ดังน้ันสินคาที่ TP ผลิตไดทั้งหมดจะจําหนายใหแกพีเจน คอรป และบริษัทในกลุม
ของพีเจน คอรป รวมถึงบริษัทฯ (เฉพาะที่จําหนายในไทย) เทานั้น ดังน้ันในการดําเนินธุรกิจของ TP จึงขึ้นอยูกับ
นโยบายของพีเจน คอรปเปนสําคัญ ที่ผานมามูลคาการสงออกของ TP มีการเติบโตขึ้นทุกปทําใหเช่ือไดวา
อุตสาหกรรมขวดนมและจุกนมยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ถึงแมวาอัตราการเกิดของทารกจะคงที่หรือมี
แนวโนมลดลงก็ตาม เน่ืองจากมีการออกผลิตภัณฑใหม ๆ และมีการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง   
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 3.2.2.1) แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน  
 ในปจจุบันตลาดผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ไดแก ขวดนมและจุกนมมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น เน่ืองมาจากมี 
ตราสินคาที่เกิดขึ้นใหมจํานวนมากทั้งจากตางประเทศและที่ผลิตในประเทศเขามาทําการตลาดทําใหเกิดการแขงขัน
ดานราคาอยางมาก อีกทั้งยังเปนผลมาจากปริมาณการเกิดของทารกที่ลดนอยลงตอป และครอบครัวรุนใหมนิยมการ
มีบุตรแค 1-2 คนเทานั้น จึงทําใหตลาดรวมไมเติบโตมากนัก   

   
 3.2.2.2) ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย 
 ลูกคาหลักของ TP คือพีเจน คอรป บริษัทในเครือของพีเจน คอรป และบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับสิทธิ
ในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาให TP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย กลุมลูกคาเปาหมายจะเนนไปที่กลุมคุณแมรุน
ใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลความรูเพื่อเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก มีการศึกษาดี 
อายุระหวาง 25 – 40 ป  และเด็กออนสําหรับทารกอายุ 0-3 ป  
 
 3.2.2.3) กลยุทธการแขงขัน 
 TP จะเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดย TP ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑอยางยิ่ง โดยมีการ
ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ JIS ซึ่งเปนมาตรฐานของญี่ปุน รวมกับมาตรฐานของ สมอ 
(สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย) นอกจากนี้ยังการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย ปลอดภัย 
และหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค   
  
 3.2.2.4) นโยบายการกําหนดราคา 
 TP เปนผูกําหนดราคาสินคาเองโดยใชราคาตนทุนบวกกําไร โดยในการกําหนดราคา TP ตองคํานึงถึง
ตนทุนสินคาและตองเปนไปตามนโยบายของพีเจน คอรป ดวย อยางไรก็ตาม ราคาที่จําหนายในประเทศไทยและ
สงออกจะมีราคาใกลเคียงกันเพื่อไมใหเกิดการทําสงครามราคาระหวางตัวแทนจําหนายสินคาดวยกัน สําหรับสินคา
ประเภทของใชสําหรับเด็ก TP จะกําหนดราคาของสินคาโดยใชพื้นฐานจากตนทุนเปนหลัก เน่ืองจาก TP ไมไดพัฒนา
สินคาในหมวดหมูน้ีขึ้นมาเอง ตองนําเขาจากประเทศญี่ปุน และสิงคโปรเปนสวนใหญ นอกจากตนทุนของสินคาแลว 
ราคาของคูแขงรวมทั้งสภาวะการแขงขันก็มีสวนในการกําหนดราคาอีกดวย 
 
 3.2.2.5) การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
 สินคาทั้งหมดที่ TP ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศจะจําหนายผานบริษัทฯ ซึ่งเปนผูจัดจําหนายและทํา
การตลาดทั้งหมดใหแกผลิตภัณฑของพีเจน สําหรับตลาดสงออก TP จะเปนผูสงออกสินคาเองโดยสงออกไปยังพีเจน 
คอรป และตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการของพีเจน คอรป ไดแก ประเทศสิงคโปร เปนตน  
 
 3.2.2.6) การจัดหาผลิตภัณฑ 
 โรงงานของ TP ต้ังอยูหมูที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ บนพื้นที่ 7.305 ไร ประกอบดวยอาคารโรงงานจํานวน 2 หลัง ใชในการผลิตจุกนมและขวดนม 
อาคารเก็บวัตถุดิบ 1 หลัง อาคารคลังสินคา 1 หลัง พื้นที่รวม 12,492 ตารางเมตร  
 
 - กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต 
 ในป 2549 ถึงป 2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 TP มีกําลังการผลิตและใชกําลังการผลิตจุกนม
และขวดนม สรุปไดดังน้ี 
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จุกนม 
หนวย : ตันตอป ป 2549 ป 2550 ป 2551 ม.ค.–มิ.ย. 2552 

กําลังการผลิตเต็มที ่ 26,750,000 27,920,000 28,260,000 12,311,000
ปริมาณการผลิตจริง 21,677,953 19,401,368 24,212,810 10,179,397 
รอยละของการใชกําลัง
การผลิต 

81.0 69.5 85.7 82.6 

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มท่ีคํานวณที่ 350 วัน / ป ผลิตวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง และมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่ม 1 เคร่ืองในป 2549 
 
ขวดนม 

หนวย : ตันตอป ป 2549 ป 2550 ป 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2552 
กําลังการผลิตเต็มที ่ 4,840,000 8,000,000* 8,000,000 4,580,000 
ปริมาณการผลิตจริง 3,871,503 4,816,635 6,674,373 3,331,757
รอยละของการใชกําลัง
การผลิต 

80.0 60.2 83.4 72.7 

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มท่ีคํานวณที่ 350 วัน / ป ผลิตวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  
 *ป 2550 มีกําลังการผลิตลดลงเพราะนําเครื่องจักรผลิตขวดนมไปผลิตผลติภัณฑพลาสติกนๆท่ีมีความตองการมากขึ้น 
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 ในการผลิตสินคา TP มีการกําหนดนโยบายการผลิตสินคาโดยจะขึ้นอยูกับการคาดการณความตองการของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑในแตละกลุมโดยอาศัยขอมูลจากฝายขายและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมหรือการ
ปรับปรุงลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเนนดานคุณภาพ ความสะดวก 
และความปลอดภัยเปนหลัก 
 
 3.2.2.7) การจัดหาผลิตภัณฑ 
TP ไดรับสิทธ์ิจากพีเจน คอรป ในการผลิตจุกนม ขวดนม และอื่น ๆ ภายใต
ตราสินคาพีเจน โดยทําขอตกลงระหวางกันเปนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ซึ่งได
สรุปสาระสําคัญไวในสวนที่ 2 ขอ 5 (หนา 48) ในสวนของการผลิตของ
โรงงาน TP วัตถุดิบหลักที่นํามาใชผลิตขวดนม ไดแก โพลีคอรบอเนต 
(Polycarbonate (PC)) และโพลีโพรไพลีน (Poly Propylene) และสําหรับจุก
นม ไดแก ยางซิลิโคน คิดเปนอัตรารอยละ 64 ของการยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด  
แหลงวัตถุดิบหลักของ TP มาจากการซื้อจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยมี
โรงงานที่ต้ังอยูที่จังหวัดระยอง ทําใหสะดวกตอการวางแผนการผลิต สําหรับ
การนําเขาจะเปนพวก Packing Parts ที่มีลักษณะเฉพาะและอะไหลของ
เครื่องจักรตาง ๆ  
 
 3.2.2.8) กระบวนการผลิต 
 

- กระบวนและขั้นตอนการผลิตจุกนม (ตามรูปดานขาง) 
1. รับทราบแผนการผลิต : เมื่อรับทราบแผนการผลติ  ผูที่รับผิดชอบ

ทําการตรวจเช็คแผนที่จะทําการผลิตและนําไปสื่อสารใหผูรวมปฎบิัติ
รับทราบ  

2. การเตรียมความพรอม : หลังจากรับทราบแผนการผลิต หัวหนาสวน
ผลิตทําการเตรียมความพรอมของเครื่องจักร , วัตถุดิบ , บุคคลากร 
, แมพิมพ , อุปกรณการทํางาน และ เอกสารประกอบการทํางาน   

3. การผลิตจุกนม : เมื่อเตรียมทุกอยางพรอมแลว พนักงานทําการ
ติดตั้งแมพิมพ และทําการปรับคาพารามิเตอรตางๆ ของเครื่องจักร  
เพื่อทําการผลิตจุกนมออกมาใหมีความสมบูรณ และไมมีขอบกพรอง 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบ   

4. การสุมตรวจของเสียหนาเครื่องและการวัดขนาดรูของจุกนม : 
ในขณะที่ทําการผลิต พนักงานตองทําการสุมตรวจหนาเครื่อง เพื่อ
ตรวจสอบจุกนมที่ผลิตออกมา ในการสุมตรวจหนาเครื่องมีการสุม
ตรวจทุกหน่ึงช่ัวโมง  และสําหรับการสุมวัดขนาดรู ขณะผลิตออกมา
จะทําการวัดทุกหน่ึงช่ัวโมง ในการวัดขนาดรูจุกนมใหทําการ
ตรวจสอบกับตารางมาตรฐานของฝายตรวจสอบคุณภาพ  

5. การบรรจุ : ในขณะที่ทําการผลิตจะทําการบรรจุลงในกลองที่มีการ
เตรียมไวแลว โดยขางกลองตองติดปาย บงบอกผลิตภัณฑซึ่งในปาย
บงช้ีจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตและจํานวนการผลิตไว
อยางครบถวน 

6. การตรวจสอบคุณภาพ : พนักงานตรวจสอบจุกนมจะทําการ
ตรวจสอบจุกนม 100 % โดยใชมาตรฐานการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบคุณภาพเปนแมแบบ ซึ่งในการตรวจสอบถาพบจุกนมมี
ขอบกพรองก็จะทําการคัดแยกออก สวนที่ไมพบขอบกพรองจะ
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จัดเก็บเพื่อรอใหพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ทําการสุมตรวจอีกครั้ง 
7. การสุมตรวจ : การสุมตรวจของพนักงานตรวจสอบคุณภาพจะทําการสุมตรวจหลังจากผานการตรวจสอบ 

100 % จากพนักงานตรวจสอบจุกนม  โดยพนักงานตรวจสอบคุณภาพจะสุมตรวจตามระบบการสุมตรวจ 
(AQL) 

8. การวัดรูจุกนม : หลังจากผานการสุมตรวจจากพนักงานตรวจสอบคุณภาพ แลวพนักงานตองนําจุกนมมาวัด
รูโดยเครื่องวัดขนาดรูแบบ 100 % ถาพบจุกนมที่ไมผานจากการวัดใหแยกออกสวนจุกนมที่ผานจากการวัด
ขนาดรูใหจัดเก็บเพื่อรอสุมตรวจจากพนักงานตรวจสอบคุณภาพอีกรอบ 

9. การสุมตรวจ : เมื่อเสร็จจากการวัดรู พนักงานตรวจสอบคุณภาพตองมีการสุมตรวจจุกนมอีกรอบโดยสุม
ตรวจตามระบบการสุมตรวจ 

10. การนับและบรรจุ : หลังจากผานการสุมตรวจจาก พนักงานตรวจสอบคุณภาพแลว  พนักงานก็จะนําจุกนม
มานับจํานวนตามจํานวนที่กําหนดของแตละชนิดของจุกนม  
จากนั้นนํามาบรรจุลงกลอง  
 
- กระบวนและขั้นตอนการผลิตขวดนม (ตามรูปดานขาง)  

 
1. การรับแผนการผลิต : เมื่อหัวหนาแผนกฉีดขวดได รับ

แผนการผลิตจากทางฝายวางแผนซึ่งจะคํานวณกําลังการ
ผลิต และความตองการวัตถุดิบไวแลว หัวหนาแผนกจะมา
จัดเตรียมในสวนที่เก่ียวของในการผลิตพนักงานทุกคนตอง
ปฏิบัติตาม GMP โดยตองลงเอกสารบันทึกการตรวจสอบ
ตางๆ ที่ไดกําหนดไวคือ การควบคุมแกวและพลาสติก การ
ควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล การทําความสะอาด และการ
ควบคุมสัตวพาหะ  

2. การจัดเตรียมกําลังคนและเครื่องจักร ดังน้ี 
- กําลังคน : เตรียมกําลังพล ใหเพียงพอกับการผลิต 

โดยคํานึงถึงความเขาใจในการทํางาน และการ
ทํางานลวงเวลา 

- เครื่องจักร : จัดเตรียมเครื่องจักรตางๆใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ โดยทํางานประสานงานกับแผนก
ซอมบํารุง ที่จะคอยตรวจสภาพเครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ หากมีการถอดเปลี่ยนติดตั้งแมพิมพ
ขวดนมจะตองทําอยางระมัดระวังเพื่อปองกันสิ่งที่
จะทําใหเกิดมลภาวะหรือผิดกฎหมาย 

3. การเบิกวัตถุดิบ: ทางแผนกคลังสินคาจะตองจัดเตรียม
ปริมาณวัตถุดิบไวให โดยจะตองมีวัตถุดิบพรอมสําหรับการ
ฉีดขวดตลอดเวลา  

4. ดําเนินการผลิต : การดําเนินการผลิต ตองมั่นใจวาการผลิต
น้ันดําเนินการไปภายใตสภาวะควบคุม ตามวิธีการ
ปฏิบัติงานของขวดชนิดตางๆ ตามแผนการควบคุมคุณภาพ 
ในการผลิตขวดจะมีการผลิต 3 กะซึ่งในแตละกะจะมีการผลิต
ตลอดเวลา โดยจะมีหัวหนากะเปนคนดูแลกระบวนการผลิต 
เครื่องจักรจะทํางานดวยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ เวนแตจะ
เกิดปญหาในระหวางกระบวนการผลิตเอง   
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5. บรรจุขวดลงกลองและ ช้ีบงผลิตภัณฑ : การผลิตขวดออกมาใหใสถุงพลาสติกหอกลองผานเครื่องนับลง
กลอง จากนั้นติดปายชี้บงผลิตภัณฑเพื่อใชจําแนกแยกผลิตภัณฑ ตามชนิดรุนขนาด วันเวลาที่ผลิต 
ตลอดจนผูรับผิดชอบในชวงการผลิตนั้นๆ โดยจะติดไวขางกลอง  

6. พิจารณาและ เฝาระวังและการตรวจสอบ และ สุมตรวจชิ้นงานที่บรรจุลงกลอง : การเฝาติดตามเปน
กิจกรรมการตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับขวด โดยจะมีการเฝา
ติดตามอยู 2 สวนคือทางแผนก Q.C. กับ แผนกฉีดขวด การเฝาระวังของแผนก Q.C. คือจะมาพิจารณาดู
ขวดทุก 2 ช่ัวโมง การเฝาระวังของแผนกฉีดขวด คือจะเปนการตรวจสอบหนาเครื่อง โดยพิจารณาขวดทุก
ใบ  

7. การตรวจคัดซ้ํา : หลังจากแผนกตรวจสอบคุณภาพตรวจสุมกลองงานแลวจะแยกเปนกลองที่ผานสามารถ
แยกกลองนั้นโอน เขาเก็บในคลังสินคา และ สวนที่ไมผานการตรวจสอบ จะตองคัดใหมสวนขวดที่เสียจะ
นําไปบดทําลาย  

8. สงมอบสินคาเขาคลัง : เมื่อมีการผลิตเสร็จเรียบรอยแลวจะจัดสงเขาแผนกคลังสินคา  
 

3.2.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 TP ไดใบรับรอง ISO 14000 ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและไดปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัดที่ผานมายัง
ไมเคยไดรับการรองเรียนจากลูกคาหรือบริษัทขางเคียง 
 
3.2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 - ไมม ี–  
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

การทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ น้ัน แบงเปนสามสวนหลักคือ  
1. การวิจัยและพัฒนาโดยผานบริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งจะทําการวิจัยและ

พัฒนาสินคาที่เนนดานการสงเสริมพัฒนาการใหกับทารก และอํานวยความสะดวกใหกับคุณแมยุคใหม พรอมๆ ไป
กับชวยใหคุณแมยุคใหมใชเวลาดูแลทารกไดนานยิ่งขึ้น ผานสินคาและบริการของพีเจน   

2. การวิจัยและพัฒนาทําโดยบริษัทฯ เปนจําพวกสินคากระบอกฉีดน้ําฟอกก้ี และสําลีบีแคร โดยมีลักษณะ
การพัฒนาสินคาที่เนนความหลากหลายของผลิตภัณฑและคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ และกําหนดกลุมเปาหมายที่
ชัดเจน เพื่อการพัฒนาสินคาสอดคลองกับความตองการของลูกคาอยางสูงสุด 

3. การวิจัยดานการตลาดเพื่อใหมีความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภค ทั้งในสวนของความคิด ทัศนคติ 
และพฤติกรรม เพื่อใชในการวางแผนการทางการตลาด และปรับปรุงกลยุทธใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีบริษัทฯ เร่ิมจากการวิจัยกับตราสินคาพีเจน ซึ่งถือเปนกลุมสินคาหลักโดยได
มอบหมายใหบริษัท Taylor Nelson Sofres (Thailand) จํากัด หรือ “TNS” จัดทําการวิจัยเชิงวิเคราะหในดานปริมาณ
และดานคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงขอมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑเด็กออนหลายๆ ดาน อาทิเชน มูลคาของตลาด
ผลิตภัณฑเด็กออน สวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑตางๆ ของพีเจนเมื่อเทียบกับคูแขง ความรับรูของสินคาและ
ตราสินคาพีเจนตอผูบริโภค และขอมูลเบื้องลึกของพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอสินคาและตราสินคาพีเจน เปนตน 
ซึ่งแลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2551 

ที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีการตั้งงบประมาณประจําปสําหรับการทําวิจัยและพัฒนา แตจะพิจารณาเปนปตอปวา
บริษัทฯ จะมีแผนทําวิจัยและพัฒนาเรื่องใดจึงคอยตั้งงบประมาณสําหรับปน้ัน ๆ  โดยในชวงตั้งแตป 2548 ถึงป 
2550 บริษัทฯ มีการทําวิจัยและพัฒนาดานการตลาดบาง เชน การทดสอบการใชงานของผูบริโภคของสินคาบาง
กลุมไดแก ผาเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนซับน้ํานม มีคาใชจายไมสูงมากครั้งละไมเกิน 100,000 บาท   
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ มีทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจที่หักคาเสื่อมราคา โดยวิธีคํานวณแบบเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของทรัพยสินเปนระยะเวลา 5 – 20 ป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 30 มิถุนายน 
2552 ทรัพยสินมีมูลคาทางบัญชสุีทธิจํานวน 98.7 ลานบาท และ 94.3 ลานบาท ตามลําดับ สามารถสรุปไดดงน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสทิธิ์ 

มูลคา 
ตามบัญชสีุทธิ 
ณ 31 ธันวาคม 

2551 

มูลคา 
ตามบัญชสีุทธิ  
ณ 30 มถิุนายน 

2552 

ภาระผูกพัน 
 

1. ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
และสวนปรับปรุง 
1.1) อาคารสํานักงาน (ที่ต้ังของ
บริษัทฯ) เลขที่ 947/171 ม.12
ซ.บางนา 25 โครงการบางนา
คอมเพล็กซ ถ.บางนา-ตราด  
กม.3 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ  
โฉนดที่ดินเลขที่ 248013     
เน้ือที่รวม 86 ตร.วา 
1.2) ที่ต้ังโกดังเก็บสินคาซอยขาง
อาคารมโนรม (อาคารพาณิชย 5 
หอง) เลขที่ 1169, 1171, 
1173, 1175 และ 1177       
ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ํา    
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่ 
163064-163068  
เน้ือที่รวม 73 ตร.วา  
1.3) ที่ต้ังโกดังเก็บสินคาซอยขาง
อาคารมโนรม (อาคารพาณิชย 2 
หอง) เลขที่ 1165 และ 1167 
ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ํา แขวง
คลองตัน     เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่ 
163069-163071  
เน้ือที่รวม 44 ตร.วา  
1.4) ที่ต้ัง โกดังสํารองสําหรับ
เก็บสินคา (อาคารพาณิชย 3 
หอง) เลขที่ 22/47-49 ซอย 
โครงการโชคดีพลาซา ถ.บางนา-
ตราด กม.28 แขวงบางบอ     

 
 

เปนเจาของ 
 
 
 
 
 
 
 

เปนเจาของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนเจาของ 
 
 
 
 
 
 
 

เปนเจาของ 

 
 

41.5 
 
 
 
 
 
 
 

28.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3
 
 
 
 
 
 
 

4.7 
 

 
 

39.9 
 
 
 
 
 
 
 

28.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 
 
 
 
 
 

 
 
ค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจาก
สถาบนัการเงิน
วงเงิน 70 ลานบาท 
 
 
 
 
ค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจาก
สถาบันการเงิน 
วงเงิน 17 ลานบาท 
 
 
 
 
 
ค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจาก
สถาบันการเงิน 
วงเงิน 42 ลานบาท 
 
 
 
 
ค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจาก
สถาบันการเงิน 
วงเงิน 4 ลานบาท 
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสทิธิ์ 

มูลคา 
ตามบัญชสีุทธิ 
ณ 31 ธันวาคม 

2551 

มูลคา 
ตามบัญชสีุทธิ  
ณ 30 มถิุนายน 

2552 

ภาระผูกพัน 
 

เขตบางบอ จ.สมทุรปราการ  
2. เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ 

เปนเจาของ 0.3 0.2 - 

3. เครื่องตกแตงและเครื่องใช
สํานักงาน 

เปนเจาของ 7.2 6.9 - 

4. ยานพาหนะ เปนเจาของ 14.1 12.1 - 
รวม  98.7 94.3  
 
5.2 ทรัพยสินถาวรที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีกรรมสิทธ์ิเปนเจาของสินทรัพยที่
ไมไดใชในการดําเนินงาน มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ 31.1 ลบ. และ 19.5 ลบ. ตามลําดับ สามารถแบงประเภทไดดังน้ี 
 

ประเภท/ลักษณะ
ทรัพยสิน 

 
สถานที่ตั้ง 

มูลคา 
ตามบัญชีสุทธิ 
ณ 31 ธันวาคม 

2551 

มูลคา 
ตามบัญชีสุทธิ  
ณ 30 มิถุนายน 

2552 

ภาระผูกพัน 

ที่ดินที่ไมไดใช
ดําเนินงาน 
 

- โฉนดเลขที่ 9293 ตําบลบางบอ 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
พื้นที่ 2 ไร  
 
- โฉนดเลขที่ 15930 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลทาขาม อําเภอบางประกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ 1-0-54 ไร  
 
- โฉนดเลขที่ 48979 ตําบลคลอง
สอง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี พื้นที่ 2 ไร  

8.0 
 
 
 

9.1 

2.4 
 

8.0 
 
 
 

9.1 
 
 
 

2.4 
 

ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ที่ไดรับจากสถาบัน
การเงิน วงเงินรวม 8
ลานบาท  
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ที่ไดรับจากสถาบัน
การเงิน วงเงินรวม 15
ลานบาท 
 

สิทธิการเชาอาคาร* ศูนยการคาซีคอนสแควร ชั้น 2 
จํานวน 2 หอง 

11.6 11.3  

รวม  31.1 30.8  
หมายเหตุ : *สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม โดยคาตัดจําหนายคิดตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 30 ป 
 เร่ิมตนตั้งแตวันท่ี 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567 
  
 ทรัพยสินถาวรที่ไมไดใชในการดําเนินงานเปนที่ดินเปลาและสิทธิการเชา โดยที่ดินเปลาที่ซื้อมาบริษัทฯ ยัง
ไมมีแผนการที่จะนําทรัพยสินดังกลาวมาใชในการทําธุรกรรมของบริษัทฯ ในขณะที่ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชา
อาคารบริษัทฯ ไดใหบุคคลภายนอกเชาพื้นที่  
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5.3 สินทรัพยหมุนเวียน 

 ลูกหนี้การคา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา ตามรายละเอียดดังน้ี 

         หนวย : ลานบาท 

รายการ ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม 2551 

ยอดคงเหลือ 
ณ 30 มถิุนายน 2552 

ลูกหนี้การคาจากกิจการที่ไมเก่ียวของ 
ลูกหนี้การคาจากกิจการที่เก่ียวของกัน 

          68.0 
             25.0 

         72.3 
             33.5 

     รวม 93.0 105.8 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.2) (0.06) 
     ลูกหนี้การคาสุทธิ 92.8 105.7 

 
 ลูกหน้ีจากกิจการที่ไมเก่ียวของสวนใหญเปนลูกหน้ีจากการจําหนายสินคาใหแกโมเดิรนเทรด และ
หางสรรพสินคา ซึ่งมีอายุระยะเวลาการใหเครดิตประมาณ 45 - 75 วัน ขึ้นอยูกับเครดิตของลูกคาแตละราย 
นอกจากนี้ยังมีลูกหนี้ประเภทรานคาสงรานคาปลีกทั่วไป รวมถงึรานในตางจังหวัด ซึ่งบริษัทฯ ใหเครดิตประมาณ 30 
– 60 วัน ทั้งน้ี บริษัทฯ จะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะห
อายุลูกหน้ี  บริษัทฯ มีการเก็บขอมูลการซื้อ และประวัติการชําระเงินของลูกหนี้การคา  เพื่อเปนขอมูลใหทราบถึง
สถานะของกิจการ และสถานะทางการเงินของลูกหน้ีการคา   และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่ม
วงเงินสั่งซื้อสินคา ซึ่งบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเปนราย ๆ ไปทุกป  และจัดทํามาตรการสําหรับลูกหนี้ที่จายชําระเกิน
กําหนด   เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาสภาพคลองกับบริษัทฯ ได    ทั้งน้ีบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   
โดยจะพิจารณาจากอายุลูกหน้ีที่เกินกําหนดชําระแลว 90 วัน ถึง 120 วัน  บริษัทฯ จะวิเคราะหและตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเปนรายลูกคา  สวนอายุลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระมากกวา 120 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญทั้งจํานวนตามที่ปรากฏ  
 
 สินคาคงเหลือ 
 สินคาคงเหลือของบริษัทฯ แบงออกเปนสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางบรรจุ และสินคาระหวางทาง โดย
สินคาคงเหลือสวนมากอยูในรูปของสินคาสําเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 30 
มิถุนายน 2552 ดังน้ี 

รายการ ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม 2551 

ยอดคงเหลือ 
ณ 30 มถิุนายน 2552 

สินคาสําเร็จรูป 
สินคาระหวางบรรจุ 
ภาชนะบรรจุและหีบหอ 
สินคาระหวางทาง 

32.6 
9.7 
2.1 
2.4 

35.8 
11.0 
2.7 
2.3 

     รวม 46.8 51.8 
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ (2.2) (2.7) 

สินคาคงเหลือสทุธิ 44.6 49.1 
 
 บริษัทฯ มีนโยบายการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือประเภทสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางบรรจุดวยมูลคา
ตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  โดยตนทุนของสินคาสําเร็จรูปประกอบดวย
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ราคาซื้อสินคา  ฟลมหอ กลองบรรจุภัณฑ และคาภาษีนําเขา คาประกันภัยสินคาทางทะเล  สําหรับสินคานําเขาจาก
ตางประเทศ  สวนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับจะคํานวณจากตนทุนของสินคา หักดวยคาเผื่อการลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือ  ที่ผานมาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการควบคุมสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดดวยวิธีการ
จัดเก็บตามระบบ FIFO (First in First out) จัดวาง lay out, จัดทําใบควบคุมสินคาเขา/ออก  และมีการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาโดยแผนกควบคุมคุณภาพเปนระยะตามกําหนดเวลา พรอมทั้งจัดทํารายงานแจงรายการสินคาที่มีการ
เคลื่อนไหวออกชาใหฝายการตลาดทราบเปนประจําทุก 3 เดือน  รวมถึงการวางแผนการสั่งซื้อและการจัดจําหนาย
รวมกับฝายการตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดต้ังคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ โดยพิจารณาจากสภาพและ
ลักษณะของสินคา  และประมาณการจากอายุของสินคาคงเหลือดังน้ี 

 

อายุสินคาคงเหลอื ประเภทสินคา อัตรารอยละคาเผื่อมูลคาลดลง 
สินคาพีเจน และอื่นๆ 50 9 เดือน - 1ป 
สินคามีด 30 
สินคาพีเจน และอื่นๆ 100   1 ปขึ้นไป 
สินคามีด 50 

 
5.4 ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ เปนเจาของเครื่องหมายการคาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียน
เครื่องหมายการคากับสํานักเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย มีหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีอายุ 10 ป นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และสามารถตออายุไดทุก  
10 ป ที่ผานมาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสวนใหญมีอายุยังไมครบ 10 ป อยางไรก็ตามหากครบอายุตาม
เวลาดังกลาวแลว บริษัทฯ ดําเนินการตออายุตอไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับนโยบายของบริษัทฯ ในอนาคตตอไป รายละเอียด
ของเครื่องหมายการคามีดังน้ี 
 

รายละเอียด 
เครื่องหมายการคา/

บริการ 

ภาพเครื่องหมาย 
 

ประเภทสินคา ระยะเวลา 

1. ตราสินคา Foggy 

 

ขวดสเปรยสําหรับฉีด 
หรือพรมน้ํา 

18 มี.ค. 43 – 17 ก.พ. 53 

2. ตราสินคา Freshy 

 

ขวดสเปรยสําหรับฉีด 
หรือพรมน้ํา 

18 มี.ค. 43 – 17 ก.พ. 53 

3. ตราสินคา GERLACH  
POLAND STAINLESS 

 

สินคาประเภทมดี 10 มี.ค. 43 – 9 มี.ค. 53 

4. ตราสินคา อดัม 

 

กลองใสมีดโกน เครื่องขจัดขน
ชนิดใชและไมใชไฟฟา ใบมีด
โกน มีดโกน มีดโกนชนิดใช

และไมใชไฟฟา 

12 ก.ค. 45 – 11 ก.ค. 55 
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รายละเอียด 
เครื่องหมายการคา/

บริการ 

ภาพเครื่องหมาย 
 

ประเภทสินคา ระยะเวลา 

5. ตราสินคา Adam 

 

กลองใสมีดโกน เครื่องขจัดขน
ชนิดใชและไมใชไฟฟา ใบมีด
โกน มีดโกน มีดโกนชนิดใช

และไมใชไฟฟา 

12 ก.ค. 45 – 11 ก.ค. 55 

6. ตราสินคา B-care 

 

ฟองน้ําใชในบานเรือน  5 มี.ค. 45 – 4 มี.ค. 55 

7. ตราสินคา B-care 

 

สําลีใชในการเสริมสวย 6 มี.ค. 44 – 5 มี.ค. 54 

8. ตราสินคา B-care 

 

สําลีใชในทางการแพทย 6 มี.ค. 44 – 5 มี.ค. 54 

9. ตราสินคา B-care 

 

แปรงสีฟน  6 มี.ค. 44 – 5 มี.ค. 54 

10. ตราสินคา SmartV 

 

กอนดับกลิ่น สารดูดกลิ่น  5 มี.ค. 45 – 4 มี.ค. 55 

11. ตราสินคา SmartV 

 

สารดูดความชื้นแบบบรรจุซอง  
ลูกเหม็น 

5 มี.ค. 45 – 4 มี.ค. 55 

12. ตราสินคา SmartV 

 

นํ้ายาลางจาน นํ้ายาลาง
หองน้ํา นํ้ายาลางพื้น นาเช็ด
กระจก นํ้ายาซักลางทําความ
สะอาด ครีมสําหรับทําความ
สะอาด ผงสําหรับทําความ
สะอาด นํ้ายาลางผักผลไม  

11 ต.ค. 44 – 10 ต.ค. 54 

13. ตราสินคา SmartV 

 

มีด เหล็กลับมีด  11 ต.ค. 44 – 10 ต.ค. 54 
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รายละเอียด 
เครื่องหมายการคา/

บริการ 

ภาพเครื่องหมาย 
 

ประเภทสินคา ระยะเวลา 

14. ตราสินคา SmartV 

 

ยาจุดกันยุง  11 ต.ค. 44 – 10 ต.ค. 54 

15. ตราสินคา SmileV 

 

กระบอกฉีดน้ํา ฟองน้ําใชใน
บานเรือน แปรงลางขวดนม    
ใยสังเคราะหใชขัดทําความ
สะอาด ฝอยสแตนเลสใชทํา

ความสะอาด  

13 ก.พ. 47 – 12 ก.พ. 57 

16. ตราสินคา SUN 
STEEL* 

 

ชอน สอม มีด 18 มี.ค. 46 – 17 มี.ค. 56 

17. ตราสินคา Nicky* 

 

ขวดนมสําหรับเดก็ หัวนม
ปลอมสําหรบัเด็ก  
หัวจุกขวดนม 

19 ก.ค. 45 – 18 ก.ค. 55 

18. โลโกบริษัท 

 

สําหรับบริการจัดการขายสินคา 10 พ.ย. 48 – 9 พ.ย. 58 

19. โลโกบริษัท 

 

สําหรับบริการจัดการขายสินคา 18 ก.พ. 43 - 17 ก.พ. 53 

หมายเหตุ: *เดิมเคร่ืองหมายการคาท้ังสองรายการเปนของคุณสุเมธ ปจจุบันคุณสุเมธไดโอนเครื่องหมายใหเปนของบริษัทฯ เรียบรอยแลว 
 
5.5 สญัญาเชา 
 บริษัทฯ ทําสัญญาเชาอาคารพาณิชย 4 ช้ัน เพื่อใชสําหรับเปนคลังเก็บสินคาเพื่อจําหนายในสวนของลูกคา
ตางจังหวัด โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เก่ียวของกัน โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชาดังน้ี 
 

คูสัญญา ผูเชา : บริษัทฯ 
ผูใหเชา : นายสุเมธ  เลอสมุิตรกุล  และนายสถาพร  ถ่ินวัฒนกูล 

สถานที่เชา เลขที่ 2947/12 ถนนรามคําแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 
อายุสัญญา 1 ป เร่ิมต้ังแต 1 มิ.ย. 2550 ถึง 31 พ.ค. 2551*  
พื้นที่เชา 900 ตารางเมตร 
คาเชา 90,000 บาท/เดือน 

 หมายเหตุ : *ตออายุอัตโนมัติไดคราวละ 1 ป  
 
5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวมในอนาคต 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมลงทุนเพื่อเปนตัวแทนจําหนายใหกับสินคาและบริการในธุรกิจสินคาประเภท
อุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสรางผลกําไรใหกับบริษัทฯ ได ซึ่งหากบริษัทฯ เขาลงทุน
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ในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตาม
สัดสวนของการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยผูแทนจะมีหนาที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทาง
หรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาไว สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ จะสงตัวแทนเขารวมเปน
กรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยูกับขอตกลงที่ทําไวรวมกันตอไป   
 
5.7 การควบคมุดูแลบริษัทรวม 
 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทรวม คือ บริษัท ไทยพีเจน จํากัด (TP) ในสัดสวนรอยละ 47.0 โดยบริษัทฯ 
ไดมีการควบคุมดูแลในบริษัทรวมดังกลาวโดยการสงคนเขาไปเปนกรรมการของ TP ซึ่งประกอบดวยนายสุเมธ      
เลอสุมิตรกุล และนายเมธิน เลอสุมิตรกุล เขาไปเปนกรรมการ ซึ่งกรรมการที่บริษัทฯ สงเขาไปจะมีสวนรวมในการ
วางนโยบายในการดําเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ และใหขอเสนอแนะแนวทางตาง ๆ เพื่อใหการบริหารงานของ TP 
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว อยางไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการดําเนินธุรกิจที่อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อาทิเชน การขึ้นหรือลงของราคาสินคา การเพิ่มหรือ
การลดทุน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การกอหนี้  การจัดตั้งบริษัทยอยใหม เปนตน บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมดูแล TP ไดโดยผานที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตองมีมติที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
อยางนอย 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด  
 
5.8 สญัญาที่เกี่ยวของ 
 สัญญาที่เก่ียวของและใชในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบงเปน 2 ชุด โดยแยกเปน 
  - ชุดที่ 1 บริษัทฯ ทํากับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน มีสัญญาที่เก่ียวของจํานวน 3 สัญญา 
  - ชุดที่ 2 บริษัทฯ ทํากับกลุมโยชิโน ญี่ปุน มีสัญญาที่เก่ียวของกันจํานวน 3 สัญญา 
  

 
 

บริษัทฯพีเจน คอรป โยชิโน

1.1) สัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคาและความชวยเหลือทางการคา

1.2) สัญญากิจการรวมคาไทยพเีจน

1.3) สัญญากิจการรวมคาพเีจน อินดัสทรีส

YMP
2.3) สัญญาสงมอบวัตถุดิบ

1

1 สญัญาที่ทําระหวางบริษัทฯ กับพเีจน คอรป (ประเทศญี่ปุน)
สญัญาที่ทําระหวาง บริษัทฯ กับ โยชิโน (ประเทศญี่ปุน) และ YMP2

2.1) สัญญากิจการ
รวมคา YMP

2.2) สัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย

2
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  หมายเหตุ :  * ขยายระยะเวลาแบบปตอปและมีฉบับแกไขลงวันที่ 1 ก.พ. 36 
 

 

 
 

สัญญา คูสัญญา วัตถุประสงค ระยะเวลา เริ่มสัญญา 

1 สัญญาที่ทํากับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน     

1.1 สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและความ
ชวยเหลือทางเทคนิค* 

บริษัทฯ/พีเจน 
คอรป 

เพื่อใหสิทธิในการผลิต การใช และการขายผลิตภัณฑ รวมถึงการใหใชเครื่องหมายการคา “พีเจน” 
แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย  

1 ป 1 มิ.ย. 31 

1.2 สัญญากิจการรวมคาไทยพีเจน บริษัทฯ/พีเจน 
คอรป 

เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทย พีเจน จํากัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจําหนายสินคาประเภทผลิตภัณฑ
จุกซิลิโคนสําหรับขวดนมเด็กภายใตตราสินคาพีเจน 

- 19 มิ.ย. 33 

1.3 สัญญากิจการรวมคาพีเจน อินดัสทรีส  บริษัทฯ/พีเจน 
คอรป 

เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนาย
แผนเช็ดทําความสะอาดและแผนอนามัยสําหรับซับน้ํานม 

- 20 ก.พ. 39 

2 สัญญาที่ทํากับกลุมโยชิโน ประเทศญี่ปุน     

2.1 สัญญากิจการรวมคาโยชิโน มุงพัฒนา บริษัทฯ/ โยชิโน    
โคเคียวโซ/โนมูระ

จิมูโช  

เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบกิจการผลิต จําหนาย และ
สงออกสินคาประเภทผลิตภัณฑพลาสติกโดยรวมถึงสเปรยที่ใชพนน้ําและของเหลว และประกอบ
กิจการอื่นใดที่เกี่ยวของ 

- 2 ธ.ค. 37 

2.2 สัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย  บริษัทฯ/ โยชิโน 
โคเคียวโซ/ YMP 

แตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีลิขสิทธิ์ที่ YMP ผลิตแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย - 1 ม.ค. 45 

2.3 สัญญาสงมอบวัตถุดิบ บริษัทฯ/YMP    จัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตให YMP เฉพาะที่ซื้อในประเทศไทย - 1 ม.ค. 46 
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สัญญาที่กลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปรายละเอียดของสัญญาไดดังน้ี 
 
ชุดที่ 1 : สัญญาท่ีทําระหวางบริษัทฯ กับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน 
 
1.1) สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและความชวยเหลือทางเทคนิค 
 
คูสัญญา :  ผูไดรับอนุญาต :  บริษัทฯ  

ผูอนุญาต : บริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุน 
อายุสัญญา/การสิ้นสุดของสัญญา : 1 ป นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2531 สัญญาจะขยายระยะเวลาตอไปแบบปตอ

ป ยกเวน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกลาวเปน
หนังสือลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

วัตถุประสงค : เพื่อใหสิทธิในการผลิต การใช และการขายผลิตภณัฑ รวมถึงการใหใช
เครื่องหมายการคา “พีเจน” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

รายละเอียดของสัญญา : 1. พีเจน คอรป อนุญาตใหบริษัทฯ ใช know-how รวมถึงอนุญาตให
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑฯ ตามที่ระบุไวในสัญญา ไดแก Pigeon 
plastic nurser 240 cc/8oz และ 120 cc/4oz Pigeon spare screw 
cap for nurser boxed และ Pigeon spare nipple cover for nurser 
boxed  

2. พีเจน คอรป ตกลงอนุญาตใหบริษัทฯ มีสิทธิในการผลิต การใช และ
การจําหนายผลิตภัณฑฯ แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยหามโอน
สิทธิใหแกบุคคลอื่น 

3. พีเจน คอรป ตกลงอนุญาตใหบริษัทฯ มีสิทธิใชเครื่องหมายการคา  
พีเจนแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยหามโอนสิทธิใหแกบุคคลอื่น 

4. บริษัทฯ มีหนาทีชํ่าระคาใชสิทธิในอัตรา 14 เยนตอสินคาหนึ่งช้ิน 
โดยคํานวณจากจํานวนสินคาที่บริษัทฯ จําหนายได 

5. บริษัทฯ จายคาลขิสิทธ์ิใหพีเจน คอรป ปละ 2 ครั้ง โดยตองชําระ
ภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของเดือนกรกฎาคมและมกราคม
ของทุกป  

หมายเหตุ : คูสัญญาทั้งสองตกลงทําหนังสือแกไขสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาฯ 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2536 โดยตกลงแกไขสัญญาดังน้ี 

- แกไขคาใชสิทธิโดยใหคิดเปนอัตรารอยละ 3 ของราคาปลีกของ
สินคาที่จําหนายได (ไมรวมภาษมีูลคาเพิ่ม)  

- สินคาหรือผลิตภณัฑที่ไดรับอนุญาต ไดแก ผลิตภัณฑขวดนม
พลาสติกรวมทั้งอุปกรณเสริม (pigeon plastic nursing bottles and 
accessories) และผลิตภัณฑชําระลางแบบน้ํา (pigeon liquid 
cleanser) 

 
1.2) สัญญากิจการรวมคาไทยพีเจน 
 
คูสัญญา :  บริษัทฯ และ บรษิัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุน 
วันที่ในสัญญา : 19 มิถุนายน 2533 
การสิ้นสุดของสัญญา : 1. คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาไดโดยการสงหนังสือแจงไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่คูสัญญาฝายใด (1) ตกเปนบุคคล
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ลมละลายหรือโอนสิทธิหรือจัดใหเจาหนี้ของตนไดรับประโยชน 
หรือไดดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่คลายกัน (2) หุนหรือ
ทรัพยสินซึ่งเปนทุนจํานวนมากถูกยึดหรือเวนคืนโดยรัฐบาล 
หรือ (3) เลิกหรือชําระบัญชีเวนแตเปนผลจากการควบรวม
กิจการหรือการปรับโครงสรางบริษัท 

2. ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดผิดสัญญาในสาระสําคัญ คูสัญญาอีก
ฝายสามารถบอกเลิกสัญญาไดหากคูสัญญาฝายที่ผดิสัญญาไม
สามารถแกไขการผิดสัญญานั้นภายใน 60 วันหลังจากวันที่มอบ
หนังสือเตือนใหแกคูสัญญาฝายที่ผดิสัญญาในสาระสําคัญ 

3. ในกรณีที่พีเจน คอรปเปนฝายบอกเลิกสัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ 
2 ขางตน พีเจน คอรป มีสิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือ
ทั้งหมดใหแกบรษิัทฯ หรือซื้อหุนที่ถือโดยบริษทัฯ ทั้งหมด และ
หากบริษัทฯ เปนฝายบอกเลิกสัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ 2 
ขางตน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือทั้งหมดให   
พีเจน คอรป หรือซื้อหุนที่ถือโดยพีเจน คอรป ทั้งหมด โดยราคา
ซื้อขายตอหุนจะเทากับผลรวมมลูคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมดของ 
TP หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด โดยมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมด
คํานวณจากผลตางระหวางสินทรัพยทั้งหมดกับหนี้สินทั้งหมด ณ 
วันสุดทายของเดือนกอนการใชสิทธิ ดังปรากฏในงบดุลที่ผาน
การตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย โดยจะตองใช
สิทธิดังกลาวภายใน 30 วันนับจากวันเลิกสัญญา ในกรณีที่
คูสัญญาฝายที่บอกเลิกไมใชสิทธิดังกลาวใหเลิกบริษัทและชําระ
บัญชี    

วัตถุประสงค : เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทย พีเจน จํากัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจําหนาย
สินคาประเภทผลิตภัณฑจุกซิลิโคนสําหรับขวดนมเด็กภายใตตราสินคา    
พีเจน 

รายละเอียดของสัญญา : 1. พีเจน คอรป ตกลงใหความชวยเหลือไทยพีเจนในดานความรู
ทางเทคโนโลยี ขอมูล และใหคําแนะนําและความชวยเหลือทาง
เทคนิคที่เก่ียวกับการผลิตสินคาของ TP โดยทั้งสองฝายจะเขาทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและความชวยเหลือทาง
เทคนิค (Technical Aid and Trademark Agreement) ระหวาง
กัน 

2. สินคาทั้งหมดของ TP จะตองผลิตและจัดจําหนายภายใตตรา
สินคา “พีเจน” 

3. TP จะตองจําหนายสินคาที่ TP ผลิตใหแกบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว
เพื่อการจัดจําหนายในประเทศไทย 

 
1.3) สัญญากิจการรวมคาพีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย)  
 
คูสัญญา :  บริษัทฯ และ บรษิัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุน 
วันที่ในสัญญา : 20 กุมภาพันธ 2539 
การสิ้นสุดของสัญญา : 1. คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาไดโดยการสงหนังสือแจงไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่คูสัญญาฝายใด (1) ตกเปนบุคคล
ลมละลายหรือโอนสิทธิหรือจัดใหเจาหนี้ของตนไดรับประโยชน 
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หรือไดดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่คลายกัน (2) หุนหรือ
ทรัพยสินซึ่งเปนทุนจํานวนมากถูกยึดหรือเวนคืนโดยรัฐบาล 
หรือ (3) เลิกหรือชําระบัญชีเวนแตเปนผลจากการควบรวม
กิจการหรือการปรับโครงสรางบริษัท 

2. ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดผิดสัญญาในสาระสําคัญ คูสัญญาอีก
ฝายสามารถบอกเลิกสัญญาไดหากคูสัญญาฝายที่ผดิสัญญาไม
สามารถแกไขการผิดสัญญานั้นภายใน 60 วันหลังจากวันที่มอบ
หนังสือเตือนใหแกคูสัญญาฝายที่ผดิสัญญาในสาระสําคัญ 

3. ในกรณีที่พีเจน คอรปเปนฝายบอกเลิกสัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ 
2 ขางตน พีเจน คอรป มีสิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือ
ทั้งหมดใหแกบรษิัทฯ หรือซื้อหุนที่ถือโดยบริษทัฯ ทั้งหมด และ
หากบริษัทฯ เปนฝายบอกเลิกสัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ 2 
ขางตน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือทั้งหมดให   
พีเจน คอรป หรือซื้อหุนที่ถือโดยพีเจน คอรป ทั้งหมด โดยราคา
ซื้อขายตอหุนจะผลรวมมลูคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมดของ PIT หาร
ดวยจํานวนหุนทั้งหมด โดยมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมดคํานวณ
จากผลตางระหวางสินทรัพยทั้งหมดกับหนี้สินทั้งหมด ณ วัน
สุดทายของเดือนกอนการใชสิทธิ ดังปรากฏในงบดุลที่ผานการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย โดยจะตองใชสิทธิ
ดังกลาวภายใน 30 วันนับจากวันเลิกสัญญา ในกรณีที่คูสัญญา
ฝายที่บอกเลิกไมใชสิทธิดังกลาวใหเลิกบริษทัและชําระบัญชี 

วัตถุประสงค : เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบ
กิจการผลิตและจําหนายแผนเช็ดทําความสะอาดและแผนอนามัยสาํหรับ
ซับน้ํานม 

รายละเอียดของสัญญา : 1. พีเจน คอรป ตกลงใหความชวยเหลือพีเจน อินดัสทรีสในดาน
ความรูทางเทคโนโลยี ขอมลู และใหคําแนะนําและความ
ชวยเหลือทางเทคนิคที่เก่ียวกับการผลิตสินคาของ PIT โดยทั้ง
สองฝายจะเขาทําสัญญาใหใชสิทธิ (License Agreement) 
ระหวางกัน 

2. สินคาทั้งหมดของ PIT จะตองผลิตและจัดจําหนายภายใตตรา
สินคา “พีเจน” 

3. PIT จะตองจําหนายสินคาที่ PIT ผลิตใหแกบริษัทฯ แตเพียง      
ผูเดียวเพื่อการจัดจําหนายในประเทศไทย 

 
ชุดที่ 2 : สัญญาท่ีบริษัทฯ ทํากับกลุมโยชิโน ประเทศญี่ปุน 
 
 2.1) สัญญากิจการรวมคาโยชิโน มุงพัฒนา 

 
คูสัญญา :  บริษัทฯ / บริษทั โยชิโน โคเคียวโช จํากัด ประเทศญี่ปุน / บริษัท โนมูระ 

จิมูโช อิงค ประเทศญี่ปุน 
วันที่ในสัญญา : 2 ธันวาคม 2537 
การสิ้นสุดของสัญญา : 1. คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาไดโดยการสงหนังสือแจงไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่คูสัญญาฝายใด (1) ตกเปนบุคคล
ลมละลายหรือโอนสิทธิหรือจัดใหเจาหนี้ของตนไดรับประโยชน 
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หรือไดดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่คลายกัน (2) หุนหรือ
ทรัพยสินซึ่งเปนทุนจํานวนมากถูกยึดหรือเวนคืนโดยรัฐบาล 
หรือ (3) เลิกหรือชําระบัญชีเวนแตเปนผลจากการควบรวม
กิจการหรือการปรับโครงสรางบริษัท 

2. ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดผิดสัญญาในสาระสําคัญ คูสัญญาอีก
ฝายสามารถบอกเลิกสัญญาไดหากคูสัญญาฝายที่ผดิสัญญาไม
สามารถแกไขการผิดสัญญานั้นภายใน 60 วันหลังจากวันที่มอบ
หนังสือเตือนใหแกคูสัญญาฝายที่ผดิสัญญาในสาระสําคัญ 

3. ในกรณีที่โยชิโน ญี่ปุนและโนมูระ จิมูโชเปนฝายบอกเลิกสัญญา
ตามเหตุขอ 1 หรือ 2 ขางตน โยชิโน ญี่ปุนและ    โนมูระ จิมูโชมี
สิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือทั้งหมดใหแกบรษิัทฯ หรือซื้อ
หุนที่ถือโดยบรษิทัฯ ทั้งหมด และหากบริษัทฯ เปนฝายบอกเลิก
สัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ 2 ขางตน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลือก
ขายหุนที่ตนเองถอืทั้งหมดให โยชโิน ญี่ปุนหรือโนมูระ จิมูโช 
หรือซื้อหุนที่ถือโดยโยชิโน ญี่ปุน และ   โนมูระ จิมูโช ทั้งหมด 
โดยราคาซื้อขายตอหุนจะเทากับผลรวมมลูคาสินทรัพยสุทธิ
ทั้งหมดของ YMP หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด โดยมูลคา
สินทรัพยสุทธิทั้งหมดคํานวณจากผลตางระหวางสินทรัพย
ทั้งหมดกับหนี้สินทั้งหมด ณ วันสุดทายของเดือนกอนการใชสิทธิ 
ดังปรากฏในงบดุลที่ผานการตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีของ
ประเทศไทยสิทธิดังกลาวจะตองใชสิทธิภายใน 30 วันนับจากวัน
เลิกสัญญา ในกรณีที่คูสัญญาฝายที่บอกเลิกไมใชสิทธิดังกลาวให
เลิกบริษัทและชําระบัญชี 

4. ในกรณีที่ไมสามารถหาขอยุติในการลงมติจากการลงคะแนน
เสียงของที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมกรรมการ ใหตัวแทน
อาวุโสของโยชิโน ญี่ปุน และนายสุเมธ เลอสุมิตรกลุตกลงหาขอ
ยุติรวมกัน หากไมเปนผลสําเร็จภายใน 3 เดือน ใหโยชิโน ญี่ปุน
และบริษัทฯ ทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยโยชิโน ญี่ปุน
และโนมูระ จิมูโชสามารถซื้อหุนทัง้หมดที่ถือโดยบริษัทฯ หรือ
ขายหุนที่ตนถือไวทั้งหมดใหแกบริษัทฯ ในราคาซื้อขายตอหุนจะ
เทากับผลรวมมลูคาสินทรัพยทั้งหมดของ YMP หารดวยจํานวน
หุนทั้งหมด สิทธิดังกลาวจะตองใชสิทธิภายใน 30 วันนับจากวัน
เลิกสัญญา  

5. ในกรณีที่โยชิโน ญี่ปุนสิ้นสุดจากการเปนผูถือหุนของ YMP ให
เลิกใชและเอาคําและตัวอักษรที่แสดงบงบอก แสดงสัญลักษณ 
หรือใหความหมายของชื่อ เครื่องหมายการคา และเครื่องหมาย
บริการของโยชิโน ญี่ปุน ออกจากกิจการทั้งหมดของ YMP 

วัตถุประสงค : เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบ
กิจการผลิต จําหนาย และสงออกสินคาประเภทผลิตภัณฑพลาสตกิโดยรวม
ถึงสเปรยที่ใชพนน้ําและของเหลว และประกอบกิจการอื่นใดที่เก่ียวของ 

รายละเอียดของสัญญา : 1. โยชิโน ญี่ปุน ตกลงใหความชวยเหลือ YMP ในการออกแบบ
โรงงานของ YMP และใหความชวยเหลือในดานความรูทาง
เทคโนโลยี ขอมลู และใหคําแนะนําความชวยเหลือทางเทคนิคที่
เก่ียวกับการผลิตสินคาของ YMP โดยทั้งสองฝายจะเขาทําสัญญา
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ใหความชวยเหลอืทางเทคนิคระหวางกัน  
2. โยชิโน ญี่ปุนใหสิทธิแบบไมจํากัดแตเพียงผูเดียว ในการจําหนาย 

และสงออกสินคารวมถึงการใหความชวยเหลือทางเทคโนโลยี
เพื่อผลิตสินคาแก YMP  

3. บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการจําหนายสินคาของ YMP แตเพียง      
ผูเดียวในประเทศไทย 

4. บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปกรณที่
ใชในการผลิตให YMP เฉพาะที่ซื้อในประเทศไทย 

หมายเหตุ : มีบันทึกขอตกลง 2 ฉบับ ลงวันที่ 27 มกราคม 2541 เปนบันทึกในการ
ซื้อขายหุนและการเปลี่ยนแปลงการถือหุนใน YMP ไดแก  

1. MOU ฉบับแรกทําระหวางบริษัทฯ กับโยชิโน เพื่อขายหุนจํานวน 
437,500 หุน โดยมีขอตกลงใหบริษัทฯ สามารถซื้อหุนคืนไดภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2541 และ  

2. MOU ฉบับที่สองทําระหวางคุณสุมิตรกับบริษัทฯ เพื่อขายหุน
จํานวน 62,500 หุน โดยมีขอตกลงใหบริษัทฯ ตองซื้อหุนจํานวนดังกลาว
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2541  

อยางไรก็ตามใน MOU ทั้งสองฉบับกําหนดวาหากบริษัทฯ ไมซื้อหุน
คืนจากโยชิโน หรือบริษัทฯ ไมซื้อหุนจากคุณสุมิตรภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2541 จะทําใหบริษัทฯ เสียสิทธิในการจัดจําหนายแตเพียงผู
เดียวในประเทศไทยมีผลตั้งแต 1 สิงหาคม 2541 เปนตนไป  

 
2.2)  สัญญาการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนาย 

 
คูสัญญา :  บริษัทฯ / บริษทั โยชิโน โคเคียวโช จํากัด ประเทศญี่ปุน / YMP 
วันที่ในสัญญา : 1 มกราคม 2545 
การสิ้นสุดของสัญญา : ส้ินสุดเมื่อสัญญากิจการรวมคาตามขอ 4 ยกเลิก 
วัตถุประสงค : แตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีลขิสิทธ์ิที่ YMP ผลิตแตเพียงผูเดียวใน

ประเทศไทย 
รายละเอียดของสัญญา : 1. บริษัทฯ เปนผูมสิีทธ์ิในการขายสินคาใหแกลูกคา (final 

customer) ภายในประเทศไทย โดยสินคาดังกลาวตองเปนสินคา
ที่บริษัทฯ ซื้อจาก YMP เฉพาะสินคาประเภทภาชนะ พลาสติก 
รวมถึงฝาปดพลาสติก จุกพลาสติก และหัวฉีด โดยบริษัทฯ เปนผู
พิจารณาราคาขายสินคาเอง 

2. หากเปนขายสินคาดังกลาวแกลูกคาซึ่งโยชิโน หรือ YMP หรือ
ลูกคาของโยชิโน ญี่ปุน เปนผูแนะนํา บริษัทฯ จะขายสินคา
ดังกลาวในราคาที่บริษัทฯ ซื้อจาก YMP บวกกับคาธรรมเนียม
รอยละ 1.5  

3. YMP หามจําหนายสินคาใหแกลูกคาภายในประเทศไทยโดยตรง 
ยกเวน การจําหนายใหแก Proctor and Gamble / Unilever / 
Lion Corporation / Shiseido / Kao Corporation โดยใหรวมถึง
การขายใหแกบริษัทสาขา และโรงงานที่มีสัญญาดวย ในการ
จําหนายในลักษณะดังกลาว YMP ตองชําระคาธรรมเนียมใหแก
บริษัทในอัตรารอยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิ  
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2.3)  สัญญาสงมอบวัตถุดิบ 
 

คูสัญญา :  บริษัทฯ / YMP  
วันที่ในสัญญา : 1 มกราคม 2546 
การสิ้นสุดของสัญญา : ส้ินสุดเมื่อสัญญากิจการรวมคาตามขอ 4 ยกเลิก 
วัตถุประสงค : จัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตให YMP เฉพาะที่ซื้อในประเทศไทย 
รายละเอียดของสัญญา : 1. YMP ตอง i) ซื้อวัสดุในการผลิตไดแก วัตถุดิบ / sub materials 

/ วัสดุหีบหอผลติภัณฑ และ ii) ใชบริการในการขนสง ซอมบํารุง 
และการดําเนินงาน จากผูจัดหาซึ่งไดรับการแนะนําหรือเห็นชอบ
จากโยชิโน ญี่ปุน เพื่อใชในการดําเนินงานภายในโรงงานของ 
YMP 

2. เพื่อใหการจัดซื้อวัสดุและการใชบริการตามขอ 1. บริษัทฯ จะให
การชวยเหลือ YMP โดยกระทําการเปนตัวกลางในการจัดหาวัสดุ
และบริการ โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนรอยละ 
1.5 ของราคาวัสดุและบริการ 
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6. โครงการในอนาคต 
 

- สายธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนาย 
บริษัทฯ ไดรับแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑสําหรับลอกเทา ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมจากประเทศญี่ปุน 

ภายใตตราสินคา รีไวเวิล แคร (Revival Care) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 โดยบริษัทฯ คาดวาจะเริ่มทําการตลาด
และกระจายสินคาไปตามชองทางการจัดจําหนายที่บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ปน้ีเปนตนไป 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไมมีขอพพิาททางกฎหมายใดๆ ที่มีผลกระทบตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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8. โครงสรางเงินทุน / โครงสรางผูถือหุน 
 
8.1  หลักทรัพยของบริษัทฯ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 90,000,000 บาท ประกอบดวย หุนสามัญ 
900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และเปนทุนเรียกชําระแลวทั้งหมด 90,000,000 บาท ตอมา เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 5/2551 ไดมีมติพิจารณาแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากมูลคา
หุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท และอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุน เพื่อ
เสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป   ทั้งน้ี ภายหลังจากการนําเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งน้ี บริษัทฯ จะมีทุน
เรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทากับ 120,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 120,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 
8.2  ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันที่  24 เมษายน 2552 มีดังน้ี 
 

กอนการกระจายหุน หลังการกระจายหุน 
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 

จํานวน (หุน) สัดสวน (รอยละ) จํานวน (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
1 กลุมนายสุเมธ      เลอสุมิตรกุล 1 89,625,000 99.58 89,625,000 74.69
2  นายพงศเกียรติ    สุทธพงศ 105,000 0.12 105,000 0.09
3 นางบุษบา          วราภิรักษ 85,000 0.09 85,000 0.07
4 นางสาวลาวัณย    เตียงหงษากุล 50,000 0.06 50,000 0.04
5 นายจิตตบุญ        ตั้งเดนชัย 50,000 0.06 50,000 0.04
6 นางศิริพัชรา        พิทักษรักษา 45,000 0.05 45,000 0.04
7 นางสาวภรมินทร  แพรภาษา 25,000 0.03 25,000 0.02
8 นางมยุรี            กรชนะ 15,000 0.02 15,000 0.01
9 ผูมีอุปการะคุณ - - 4,000,000 3.33 
10 กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน - - 2,000,000 1.67
11 ประชาชนทั่วไป - - 24,000,000 20.00

รวม 90,000,000 100.00 120,000,000 100.00 
 
หมายเหต:ุ 
1 กลุมนายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล ประกอบดวย  
 

กอนการกระจายหุน 
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 

จํานวน (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
1 นายสุเมธ      เลอสุมิตรกุล  74,625,000 83.27 
2  นางสุรียพร อนุวัตรอุดม 1,500,000 1.67 
3 นายเมธิน เลอสุมิตรกุล  4,500,000 5.02 
4 นายสุธีร เลอสุมิตรกุล  4,500,000 5.02 
5 นายสรพันธ เลอสุมิตรกุล  4,500,000 5.02 

รวม 89,625,000 100.00
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8.3  นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษี และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับแผนการ
ดําเนินงาน การลงทุน สภาพคลอง และความจําเปนตางๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มี
อํานาจในการพิจารณา ยกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว 
โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน นําเงินไปใชเปนทุน
สํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด 
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                                                                                                                    บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

                สวนที่ 2 หนาที่ 56 

9. การจัดการ  
 

โครงสรางการจัดการ ณ วันที่  9 กรกฎาคม 2551  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการบริษทั

 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

บริษัท มุงพฒันา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
ฝายบัญชีและการเงิน 

ผูชวยรองประธาน 
เจาหนาที่บริหาร 
ฝายลอจิสติกส 

รองประธานเจาหนาที ่
บริหารอาวุโส 

สํานักบริหารกลาง 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
ฝายการตลาด, การขาย และ
บริหารทรัพยากรขอมูล 
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9.1  โครงสรางคณะกรรมการ 
 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
 ณ วันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
 1. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ ประธานกรรมการ 
 2. นางละเอียด  วองวงศภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. ดร.นิตินัย  ตันพานิช  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 4. นายเทวัญ  อุทัยวัฒน  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 5. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 
 6. นางสุรียพร  อนุวัตรอุดม กรรมการ 
 7. นายนิรามัย  ลักษณานันท กรรมการ 
 8. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา กรรมการ 

9. นางบุษบา  วราภิรักษ  กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพร อนุวัตรอุดม
ลงรายลงชื่อรวมกันกับนายนิรามัย ลักษณานันท หรือ นางศิริพัชรา พิทักษรักษา หรือ นางบุษบา วราภิรักษ พรอม
ทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

กรรมการผูทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทฯ คือ  นางบุษบา วราภิรักษ   

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังน้ี 

1) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน  รวมทั้งการปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต   และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบันและในระยะยาว 

2) มีหนาที่จัดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยสามเดือนตอครั้ง   โดยจะตองมีกรรมการมารวมประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือ
เสียงขางมาก   ของกรรมการที่เขาประชุม  กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   เวน
แตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น   และถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด 

3) พิจารณาอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลที่เก่ียวโยง
กัน ในสวนที่ไมจําเปนตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

4) มีหนาที่จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน  ดานรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลใหมีระบบ
ควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกํากับดูแลใหมี
การบริหารจัดการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

5) มีอํานาจพิจารณาแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหาร  ใหดํารงตําแหนงภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริษัท อาจกําหนดขึ้น   และคณะกรรมการบริษัท อาจมอบหรือกําหนดอํานาจใหแกประธาน
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เจาหนาที่บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร  ซึ่งเปนอํานาจที่ตามกฎหมายหรือตาม
ขอบังคับบริษัทฯ มิไดกําหนดไววาเปนอํานาจของผูถือหุน 

6) พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ 
7) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน  หรือการออกตราสารหนี้  รวมถึงการใหหลักประกัน  การค้ําประกัน

สินเชื่อ  การจํานํา  การจํานอง   ในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท  ที่มีมูลคาเกิน 50,000,000 บาท
ตอคราว 

8) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ ตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทั้งการเขาซื้อ รวมทุน
ในโครงการ/กิจการอื่นใด  ที่มีมูลคาโครงการ/กิจการสูงกวา  50,000,000   บาทตอคราวหรือ
โครงการ/กิจการ  ภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไวเก่ียวกับการปฏิบัติการในการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

9) พิจาณาอนุมัติการจําหนาย  ทําลาย  บริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอื่น ๆ รวมทั้งการซื้อ
ทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอื่น ๆ  ที่มีมูลคาสูงกวา 50,000,000 บาท  ภายใตหลักเกณฑและ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไวเก่ียวกับการปฏิบัติการในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

10) พิจารณาอนุมัติการใหเชาทรัพยสินของบริษัทฯ ที่มีอายุสัญญาเชาตั้งแต 3 ปขึ้นไป 
11) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเร่ืองอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

 
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. นางละเอียด วองวงศภพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. ดร. นิตินัย ตันพานิช   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน   กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางละเอียด วองวงศภพ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน

เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 
2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอใหแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ  มีประสบการณในการสอบบัญชี

และเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี รับ
อนุญาต โดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้ 
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  (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
  (ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

  (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
  (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน 

  (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
        กฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
 รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน 
8) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 
9) พิจารณาและสอบทานความเปนอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน 
10) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจาง รวมทั้งการประเมินผลงานของแผนก

ตรวจสอบภายใน 
11) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวา

จําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  
12) ควบคุมดูแลใหมีการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องที่ จําเปนตอการปฏิบัติตามหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหลุลวง 
13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุนและ
บุคคลภายนอก 
 
9.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล  ประธานกรรมการบริหาร 

 2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม  กรรมการบริหาร 
 3. นายนิรามัย ลักษณานันท  กรรมการบริหาร 
 4. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา  กรรมการบริหาร 

5. นางบุษบา วราภิรักษ   กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1) มีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัท ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย  ระเบียบ 
ขอกําหนด ของบริษัท และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท  

2) กําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอนุมัติแผนการเงิน 
โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณประจําป  
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3) มีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม   และมีกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ 

4) มีหนาที่กํากับดูแลใหใหการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตาง ๆ ที่แตงต้ัง บรรลุตามเปาหมาย และ
ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) มีอํานาจในการกําหนดนโยบายหลักเกณฑการใหสวัสดิการพนักงาน และ โครงสรางเงินเดือนของ
บริษัท 

6) พิจารณาอนุมัติประเภทของการทําประกันภัย  ทุนประกัน  และการเคลมประกันภัยสินคา/ทรัพยสิน
ทุกประเภทยกเวนยานพาหนะ  

7) มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการบริหารงานทุกประเภท  รวมถึงการซื้อทรัพยสินถาวรที่กําหนดไวใน
งบประมาณ หรือที่ประมาณการประจําปในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาทตอคราว 

8) พิจารณาอนุมัติการจําหนาย  ทําลาย  และการบริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีมูลคาต่ํา
กวา 50,000,000 บาทตอคราว   

9) พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหน้ีการคาเปนสูญ   ซึ่งไดกระทําตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่กฎหมายประกาศ และกําหนด โดยไมจํากัดวงเงิน 

10) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ ตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทั้งการเขาซื้อ รวมทุน
ในโครงการ/กิจการอื่นใด  ที่มีมูลคาโครงการ/กิจการต่ํากวา  50,000,000   บาทตอคราวหรือ
โครงการ/กิจการ 

11) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน  หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน  การค้ําประกัน
สินเชื่อ  การจํานํา  การจํานอง   ในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ที่มีมูลคาต่ํากวา 50,000,000 
บาทตอคราว 

12) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทรวม บริษัท/บุคคลที่เก่ียวของกัน ในสวนของ
รายการที่เปนเง่ือนไขการคาทั่วไปทั้งหมด   เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติเปนหลักการ 

13) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

9.1.4 คณะผูบริหาร  
ณ วันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีผูบริหาร จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล        ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) 

 2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม        รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสสํานักบริหารกลาง 
 3. นายนิรามัย ลักษณานันท        รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการตลาด, การขาย และ
            บริหารขอมูล 
 4. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา        ผูชวยรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายลอจิสติกส 

5. นางบุษบา วราภิรักษ         รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญขีและการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1) ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามแนวทาง วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนนโยบายบริษัท ที่ไดรับอนุมัติ  
รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม    

2) ติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนา  รวมทั้งรายงานผล ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริหารทราบ 

3) พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
4) มีอํานาจอนุมัติคาโฆษณาในสื่อตาง ๆ และการสงเสริมการขาย ที่มีมูลคาเกิน 8,000,000 บาท 
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5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ กรณีสินคาใหม 
6) พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการบริหารงานทุกประเภท  และการซื้อทรัพยสินถาวรที่กําหนดไวใน

งบประมาณ หรือที่ประมาณการประจําป  ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 
7) พิจารณากําหนดโครงสรางองคกร  และอัตรากําลังคนตามปงบประมาณ 
8) พิจารณาอนุมัติการวาจาง  กําหนดอัตราคาจาง  และปรับบรรจุตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการ

ฝายขึ้นไป  ตามแผนกําลังคนในงบประมาณ  
9) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอวาจางกําลังคนนอกแผนงบประมาณ  การลงนามในสัญญาวาจางและ

กําหนดอัตราคาจาง  คาตอบแทน เงินโบนัส  รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดในบริษัท 
10) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติบรรจุแตงต้ัง เลื่อนตําแหนงงาน ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน  หรือ

การพนจากการเปนพนักงาน  กรณีที่การบรรจุแตงต้ัง เลื่อนตําแหนงงาน ตลอดจนการโอน โยกยาย
ขามสายงาน  หรือการพนจากการเปนพนักงานนั้นไมเปนไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ 

11) พิจารณาอนุมัติคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานในตางประเทศ 
12) พิจารณากําหนดวันหยุดประจําปของบริษัท 
13) พิจารณาอนุมัติการจําหนาย  ทําลาย  และการบริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอื่น ๆ  ที่มีมูลคา

ตํ่ากวา 3,000,000 บาท 

 ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารตองอยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือ
สวนไดสวนเสียของประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ประธานเจาหนาที่บริหารไมมี
อํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเง่ือนไข
ปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

 นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบรษิทัหรือบริษัทยอยแลวแตกรณี การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวใน
เร่ืองนั้น ๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของในเรื่องดังกลาว ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเง่ือนไข
ปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

 
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ หากไมไดผานคณะกรรมการสรรหา 
บริษัทฯ มีวิธีการสรรหากรรมการโดยการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาคัดเลือก ทั้งน้ีบุคคลที่จะ
เขามารับตําแหนงจะมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ เก่ียวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
ประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

การเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 (ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูตามขอ (ก) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากกวาหรือนอยกวาคนอื่นไมได 

 (ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด 
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 นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ซึ่งถาจํานวน
กรรมการที่จะออกไมอาจแบงใหตรงเปนจํานวนไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสัดสวน 1 ใน 3 อีกทั้ง
กรรมการซึ่งไดพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ หากขอบังคับไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหใชวิธีจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนในปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  

 กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา 2 เดือน และบุคคลซึ่ง
เขาเปนกรรมการแทนจะสามารถอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน โดย
กรรมการแทนดังกลาวตองไดรับมติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยัง
เหลืออยู 

9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมวิสามัูผูถือหุนครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 2 ลานบาทตอป โดยในชวงเวลาป 2550-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 
บริษัทฯ จายคาตอบแทนตอบแทนกรรมการเปนตัวเงินในรูปคาเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน
รวมทั้งส้ิน ดังตารางดานลางนี้ 

ป 2550 ป 2551 ม.ค. – มิ.ย. 
ป 2552 

รายชื่อกรรมการ 
จํานวนเงิน

(บาท) 
จํานวนเงิน

(บาท) 
จํานวนเงิน

(บาท) 
(1) ศาสตราจารยวิโรจน     เลาหะพันธุ * - 425,000 170,000 
(2) นางละเอียด            วองวงศภพ * - 180,000 110,000 
(3) ดร. นิตินัย            ตันพานิช * - 165,000     90,000 
(4) นายเทวัญ            อุทัยวัฒน * - 165,000      90,000 
(5) นายสุเมธ            เลอสุมิตรกุล -   75,000   15,000 
(6) นางสุรียพร            อนุวัตรอุดม -   75,000   30,000 
(7) นายนิรามัย            ลักษณานันท * -   75,000   30,000 
(8) นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา -   75,000   30,000 
(9) นางบุษบา  วราภิรักษ *

  
-   75,000   30,000 

* เร่ิมเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2551  
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คาตอบแทนผูบริหาร 

ป 2550 ป 2551 ม.ค. – มิ.ย. ป 2552 
ลักษณะ

คาตอบแทน 
จํานวน
ผูบริหาร 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ผูบริหาร 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ผูบริหาร 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เงินเดือนรวม 5 10,495,620 5 13,555,320 5 7,427,496
โบนัส    5 2,457,504 5 3,581,400 5   -
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 5 45,000 5 45,000 5 22,500

เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ** - - 5      403,890 5 220,692

รวมทั้งสิ้น 12,998,124  17,585,610  7,670,688 

** บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2551 

9.3.2 คาตอบแทนอื่น 

ไมมี   
 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เก่ียวของทุกฝาย 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 
อันจะนําไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ ไดมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน และไดกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หลักการของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดําเนินการดังตอไปนี้  

1. สิทธิของผูถือหุน  

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในความเปนเจาของของผูถือหุน จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของ
ตนที่มีอยูตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่ผูถือหุนพึงไดรับนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนมีสิทธิควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทําหนาที่
 แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ เชน การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
 สนธิ หรือ ขอบังคับของบริษัทฯ การเลือกตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
 การจายเงินปนผล การออกหุนเพิ่มทุน และการลดทุน เปนตน 
2. ผูถือหุนมีสิทธิไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะระบุ
 สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียด ต า ม
 สมควรไวในหนังสือเชิญประชุม โดยจะระบุให ชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
 อนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา และจะแจงใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนากอนวันประชุม ตามระยะเวลา 
 ที่กฎหมายกําหนด 
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3. บริษัทฯ ยอมงดเวนการกระทําอันเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน เวนแตเปนการจํากัดสิทธิการออกเสียงในกรณีพิเศษที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ 
 กําหนดไว 
4. บริษัทฯ ยอมดําเนินการประชุมผูถือหุนอยางโปรงใส โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามปญหาหรือ
 แสดงความเห็น เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมแกผูถือหุน 
5. ผูถือหุนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดมีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายใหบริษัทฯ เพิกถอนมติในการ
 ประชุมผูถือหุนครั้งใดที่มีการนัดประชุม โดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือขอบังคับของ
 บริษัทฯ 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปน
 ผูบริหาร รวมถึงการเคารพสิทธิในความเปนเจาของของผูถือหุนสวนนอย บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการ
 ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม ดังตอไปนี้ 

1. บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุนไวเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจดังน้ี 
 - พนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางสุดความสามารถ และดําเนินการใดๆ ดวย
    ความเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย 
 - ฝายจัดการพึงรายงานใหผูถือหุนทราบถึงสถานภาพของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ ครบถวน ถูกตอง 
    และตรงตามความเปนจริง 
 - ฝายจัดการพึงรายงานใหผูถือหุนทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งดานบวกและดานลบ 
    พรอมดวยเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 
 - ฝายจัดการและพนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันและระเบียบ
    การทําธุรกรรมเพื่อการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งเปนมาตรการในการคุมครองประโยชน
    ของผูถือหุนรายยอย 
2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญประจําปได ใน
 เร่ืองที่จะเปนประโยชนตอผูถือหุนทุกราย โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
 เก่ียวของ 
3. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยใหปฏิบัติ
 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
4. ผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนสามารถรองขอใหที่ประชุมพิจารณาใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับไดใน
 กรณีที่มีการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เพื่อใหผูถือหุนมีอิสระในการออกเสียง และ
 สงเสริมใหเกิดความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ทั้งน้ี วิธีการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามที่
 ประธานในที่ประชุมกําหนด 
5. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผู ถือหุนเสนอชื่อบุคคลให เขารับการเลือกตั้ งเปนกรรมการได หาก
 คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการไมสามารถบริหารงานใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีอันสงผล
 ใหมูลคาของผูถือหุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยผูถือหุนตองสงหนังสือเสนอชื่อกรรมการเปนลาย
 ลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ พรอมแนบหลักฐาน
 การถือหุน หนังสือใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณา
 คุณสมบัติ ทั้งน้ี บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท
 มหาชนจํากัด 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความมั่นคงและมั่งคั่งในระยะยาวควบคูไปกับการคํานึงถึงผลประโยชนของ
 ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไวใน
 จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งไดเผยแพรไวในเว็ปไซดของบริษัทฯ อันครอบคลุมถึงนโยบายตางๆ ในหัวขอตอไปนี้ 
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1. นโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุน ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานบริษัทฯ อยางเต็ม
ความสามารถ การรายงานขอมูลที่ครบถวนถูกตองตอผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ และการปฏิบัติตาม
ระเบียบการทําธุรกรรมเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถือหุน 

2. นโยบายในการปฏิบัติตอลูกคา และคุณภาพผลิตภัณฑ ครอบคลุมถึงการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาทั้งในดานสินคาและบริการ การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของ
ลูกคาอยางเหมาะสม 

3. นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา และเจาหนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปน
ธรรม และเปนไปตามสัญญาหรือเง่ือนไขทางการคาที่ตกลงกัน 

4. นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน ครอบคลุมถึงการใหผลตอบแทนที่เปนธรรม การพัฒนาบุคลากร
อยางเทาเทียมและทั่วถึง และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

5. นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ครอบคลุมถึงการสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม และ
การงดเวนการทําลายคูแขงขัน 

6. นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติตอพนักงานอื่น ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานดวยความเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นภายใตกฎระเบียบของบริษัทฯ และการเสริมสราง
ความสามัคคีในหมูพนักงาน 

7. นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน
ในทองถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายอื่นๆ ซึ่งกําหนดขึ้นมาเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและนักลงทุน
 รายยอยเปนสําคัญ เชน นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายการรักษาและการใชทรัพยสินของ
 บริษัทฯ เปนตน อีกทั้ง บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีคณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 ธุรกิจ ซึ่งจะทําหนาที่รับขอรองเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
 ตรวจสอบในกรณีที่มีการฝาฝนนโยบายดังกลาว 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูถือหุน นัก
 ลงทุนรายยอย และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ รวมถึงประโยชนตอการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน
 ของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ จึงไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินไวในจรรยาบรรณธุรกิจวาฝายจัดการของบริษัทฯ มี
     ความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และทันตอเวลา 
 2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระใหทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี
     ของบริษัทฯ รวมทั้งใหเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป
     ละ 4 ครั้ง 
 3. เปดเผยขอมูลและสารสนเทศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และเผยแพรขอมลูและ    
     สารสนเทศดังกลาวผานทางเว็ปไซดของบริษัทฯ ซึ่งจะไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 4. จัดใหมีนักลงทุนสัมพันธซึ่งทําหนาที่บริหารจดัการขอมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเผยแพรใหแกผู
     ที่ตองการขอมูล ไมวาจะเปนผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย หรือนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตอ      
     ไดที่ www.moongpattana.com   

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 

 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวา 5 คน และมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยประธาน
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กรรมการบริษัทฯ จะไมดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหาร และจะมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน โดยมิใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไม
จํากัด 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 ทาน และอยางนอย 1 ทาน
เปนผูมีความรูและประสบการณในดานการเงินและ/หรือบัญชี สวนคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะฝายจัดการภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตองออกจาก
ตําแหนง โดยอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละไมเกิน 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ มีสิทธ์ิไดรับการแตงต้ังกลับเขามา
ใหมได โดยที่กรรมการแตละทานจะตองมีความรู และประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ 
ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน
ใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินงาน     
    ของบริษัทฯ รวมทั้งกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมี 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เปนลายลักษณอกัษร  
    และกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลกัษณอักษรเพื่อให 
    กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนิน   
    ธุรกิจ และไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบภายใตแนวทางที่ 
    ชัดเจนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยมิใหผูมีสวนไดเสียมี 
    สวนรวมในการตัดสินใจ และจะกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบติัตามขั้นตอนการทําธุรกรรมที่อาจมี 
    ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเหมาะสม 
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในซึ่งเปน 
    หนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกลาว 
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยให 
    ฝายจัดการเปนผูปฏบิัติตามกรอบหรือนโยบายดังกลาวและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ   
    อยางสม่ําเสมอ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เปดเผยอยางเพียงพอ โดยสอบทานใหมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานให
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมายไวในกฎบัตรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เก่ียวของ 
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คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค 
ขอบังคับ นโยบาย  ระเบียบ ขอกําหนดของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ
มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ การอนุมัติแผนการเงิน โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณประจําป  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีหนาที่กํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตางๆ ที่ไดรับการแตงต้ังสามารถบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งใหฝายจัดการสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการให
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตามแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงาน การติดตามผลการดําเนินงานและ
ความกาวหนาของงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายบริษัทมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
ประธานกรรมการในฐานะประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ 
มีการจัดสรรเวลาอยางพอเพียงที่ฝายจัดการจะนําเสนอประเด็นและผลการดําเนินงานตางๆไดอยาง
เพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญโดยทั่วกันอยางรอบคอบ ตลอดจนการจัดสงหนังสือนัดประชุม
พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ทั้งน้ีเพื่อที่
คณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกําหนดใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ตองการขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถนําเสนอเรื่องเพื่อเขาวาระการ
ประชุมได โดยมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ   นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอยางถูกตองและ
ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได โดยมีกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ อยางไรก็ตาม กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดให
มีการประชุมระหวางกันไดตามความจําเปน  
 สําหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2551 และ ป งวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯได
จัดการประชุมเปนจํานวนทั้งหมด 7 และ 1 ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งผลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการแต
ละทาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ชื่อกรรมการ 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม/

จํานวนครั้งท้ังหมด 
ป 2551 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม/ 
จํานวนครั้งท้ังหมด 
ม.ค. – มิ.ย. ป 2552 

กรรมการ 
(1) ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ 

 
5/7 

 
2/2 

(2) นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล 7/7 1/2 

(3) นางสุรียพร  อนุวัตรอุดม 7/7 2/2 
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ชื่อกรรมการ 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม/

จํานวนครั้งท้ังหมด 
ป 2551 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม/ 
จํานวนครั้งท้ังหมด 
ม.ค. – มิ.ย. ป 2552 

(4) นายนิรามัย  ลักษณานันท 5/7 2/2 
(5) นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา 7/7 2/2 
(6) นางบุษบา  วราภิรักษ  5/7 2/2 
กรรมการตรวจสอบ 
(7) นางละเอียด  วองวงศภพ  4/7 2/2 
(8) ดร.นิตินัย  ตันพานิช  5/7 2/2 
(9) นายเทวัญ  อุทัยวัฒน  5/7 2/2 
  

 สําหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมจะทําเปนหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ กอนวันประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีกรรมการเขารวมในการประชุม
แตละครั้งอยางนอยก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม และมติที่ประชุมจะ
กระทําโดยไดรับเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุมครบองคประชุม ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทุกทาน
จะตองเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนครั้งที่มีการประชุมในปน้ันๆ 
และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละครั้ง โดยไมมีผูบริหารของบริษัทฯ 
เขารวมประชุมดวย 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําป เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  

5. คาตอบแทนของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการชุดตางๆ ตามประสบการณ ภาระหนาที่และ
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน สําหรับ
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงไดกําหนดตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน และใหสอดคลองกับผลงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน  ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนดังกลาวเปน
ประจําป 

6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแก
 ผูเก่ียวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดแก กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ 
 ผูบริหาร เลขานุการ บริษัทฯ และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
 การเขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวเนื่อง ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1. ศาสตราจารยวิโรจน   เลาหะพันธุ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย(DcP) ครั้งที่ 
3/2000 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2. นายสุเมธ     เลอสุมิตรกุล หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย(DcP) ครั้ งที่ 
107/2008 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3. นางสุรียพร  อนุวัตรอุดม หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 69/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4. นายนิรามัย  ลักษณานันท หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 72/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 69/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

6. นางบุษบา  วราภิรักษ  หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 72/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

7. นางละเอียด  วองวงศภพ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย(DcP) ครั้ งที่ 
51/2004 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

8. ดร. นิตินัย  ตันพานิช  หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 9/2004 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

9. นายเทวัญ  อุทัยวัฒน  หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 72/2008 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสําคัญและเปนขอมูล
ที่ยังไมเปดเผยตอสาธาณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดมีการกําหนดนโยบายการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ และการใชขอมลูภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งน้ีเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและ
นักลงทุนรายยอย และเพื่อสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในเรื่องการใชขอมูลภายใน ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูล
ภายในใหเปนความลับระหวางผูที่เก่ียวของเทานั้น รวมทั้งกําหนดบทลงโทษอยางรายแรงสําหรับผูที่นําขอมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช โดยรายละเอียดดังน้ี 

 -  พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
     หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

 -  พนักงานพึงซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยความโปรงใส และรายงานการซื้อขายหลักทรัพยให 
     บริษัทฯ รับทราบโดยทันทีที่มีการซื้อขาย 

 -  พนักงานพึงละเวนการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงิน      
     สถานะของบริษัทฯ หรือขอมูลสําคัญอื่นๆ 

-  พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใหขอมูลตอสาธารณชนโดยไมมีอํานาจหนาที่ เพื่อปองกันมิใหบุคคลภายนอก  
ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยขอมูลที่ไมถูกตอง 

นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของ
ตนในบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 
12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี รวมทั้ง
บทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
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กรรมการและผูบริหารทุกทานมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน รวมถึงคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี 

1. การรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
หลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ เพื่อเก็บเปนหลักฐานทุกครั้ง 

9.6 บุคลากร 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 157 คน โดยแบงตามสายงานตางๆ มี
รายละเอียด ดังน้ี 

 

สายงาน จํานวนพนักงาน 
(คน) 

ฝายตรวจสอบภายใน            2 
ฝายบัญชีและการเงิน         14 
ฝายบริหารสวนกลาง   2 
ฝายลอจิสติกส 49 
ฝายการตลาด, การขาย, และบริหารขอมูล 82 
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล   8 

รวม           157 
 

ณ 31 ธันวาคม 2551 พนักงานของบริษัทฯ มีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสรวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งส้ิน 26.4 ลานบาท และ 6.4 ลานบาท และ ณ 30 มิถุนายน 2552 พนักงานบริษัทฯ มีผลตอบแทนในรูป
เงินเดือน เทากับ 14.95 ลานบาท   

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานดานทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนเลิศ โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน ทั้งในดานการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูและความสามารถ
ตามขอกําหนดของตําแหนงงานนั้นๆ ตลอดจน การสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางานของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งนับเปน
รากฐานที่สําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งน้ีการพัฒนาบุคลากรสําหรับตําแหนงงานตางๆ จะมีความสอดคลอง
กับโครงสรางของอัตราการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยทางบริษัทฯ จะมีสวัสดิการ, สิทธิประโยชน 
และผลตอบแทนตางๆ มอบใหกับบุคลากรอยางเพียงพอ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความตองการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากร 

 ดานการอบรมและพัฒนา บริษัทฯ มีโนบายในการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรสามารถพัฒนา
องคความรูใหมีความชํานาญในดานตางๆ มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน ดานการตลาดและการขาย, ดานการเงินและบัญชี 
เปนตน ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรมีความพรอมดานทักษะ และมีองคความรูที่ดีในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ และเนื้องาน
ที่จะไดรับมอบหมายตอไปในอนาคต อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
บุคลากรในการทํางานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีการพัฒนางานดานตางๆ ของฝายทรัพยากรบุคคลยังอยูภายใต
ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซึ่งทําใหสามารถตวรจสอบขั้นตอนการทํางานไดอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมที่ดีขององคกรใหกับบุคลากรของบริษัทฯ อยาง
ตอเนื่อง เชน การสรางความสามัคคี ความรับผิดชอบ และการทําคุณประโยชนใหแกสังคม โดยการนําเสนอผาน
กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ 
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10. การควบคุมภายใน 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถาม
ขอมูลฝายบริหาร เจาหนาที่ และหนวยงานที่เก่ียวของ และไดสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 
ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานองคกรและสภาพแวดลอม 2) ดานการบริหารความเสี่ยง 3) ดานการควบคุม
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 4) ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ 5) ดานระบบการติดตามแบบ
ประเมิน ซึ่งไดขอสรุปวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับเรื่องการทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุน
รายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลอยางเพียงพอแลว อีกทั้ง บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ในหัวขออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทําใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) มีความโปรงใสและเปนธรรม สามารถสอบทานไดตามหลักเกณฑของระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
 ในป 2551 บริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และกําหนดให
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบการเงิน และเปดเผยขอมูลบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด
รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นมา โดยมีผูจัดการแผนก 1 คน เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งใหคําแนะนําและติดตามผลจากการตรวจสอบและการให
คําแนะนําดังกลาว โดยปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยไมขัดหรือแยงกับความเห็นอิสระ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานการ
ดําเนินงานและการบริหารงานตอประธานเจาหนาที่บริหาร ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ ไดมีการจัดทํากฎบัตรวาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) และกฎบัตรฝายตรวจสอบภายในขึ้นดวยความตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญขีของบริษัทฯ ไดนําเสนอ Management Letter เพื่อให
ขอสังเกตภายหลังจากการเขาตรวจสอบงบการเงิน สําหรับป 2550 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยผูสอบบัญชี
ไดใหความเห็นวา บริษัทฯ ควรจะกําหนดอํานาจในการลงนามสั่งจายเช็คใหมีผูบริหาร 2 ทานลงนามรวมกัน และ
เสนอใหบริษัทฯ ดําเนินการตรวจนับทรัพยสินของบริษัทฯ อยางนอยปละ 1ครั้ง ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการตาม
คําแนะนําโดยกําหนดอํานาจในการลงนามสั่งจายเช็คใหมีผูบริหาร 2 ทานลงนามรวมกันตามวงเงินที่กําหนด โดย
เร่ิมปฏิบัติต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2551 เปนตนไป พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดแผนการตรวจนับทรัพยสิน
ประจําปในเดือน พฤศจิกายนของทุกป โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2551 น้ีเปนตนไป นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไดให
ความเห็นเก่ียวกับการรับรูรายไดวา บริษัทฯ ควรจะทําการรับรูรายไดเมื่อไดมีการสงมอบสินคาใหกับลูกคาเปนที่
เรียบรอยแลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการตามคําแนะนําดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว โดยในแตละเดือน บริษัทฯ จะ
กําหนดระยะเวลาในการออกใบสงสินคาใหแลวเสร็จกอนวันสุดทายของเดือน ทั้งน้ีเพื่อใหบริษัทฯ สามารถจัดสง
สินคาใหกับลูกคาไดทันภายในเดือนที่มีการออกใบสงสินคานั้นๆ สําหรับป 2551 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไมมีการตั้งขอสังเกตภายหลังจากเขาตรวจสอบงบการเงิน 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท เอ.เอ็น.เอส. บิซิเนส คอนซัลแทนส จํากัด เปนที่ปรึกษาเพื่อ
ดําเนินงานสอบทานระบบควบคุมภายในตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ซึ่งผลของ
การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สรุปไดวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และไมพบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังไมพบจุดออนของระบบการควบคุมภายในที่เปน
สาระสําคัญ ทั้งน้ี บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดใหคําแนะนําวา บริษัทฯ ควรที่จะกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลราคาซื้อสินคา
ในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทางบริษัทฯ ไดดําเนินการตามคําแนะนําเปนที่เรียบรอย โดยการจํากัดสิทธิในการแกไข



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)                                 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 73 

ขอมูลราคาซื้อสินคาในระบบ ต้ังแต มิถุนายน 2551 ที่ผานมา ซึ่งจะมีเฉพาะผูจัดการฝายปฏิบัติการและหัวหนา
แผนกจัดซื้อเทานั้นที่สามารถแกไขราคาในระบบได อีกทั้ง เสนอใหบริษัทฯ กําหนดสิทธิในระบบคอมพิวเตอรไมใหผู
บันทึกรายการขายในระบบคอมพิวเตอรสามารถทําการสั่งขายสินคาไดในกรณีที่ลูกคามียอดสั่งซื้อสินคาที่เต็มวงเงิน
เครดิตตามที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อใหมีการขออนุมัติขยายวงเงินเครดิตกอนดําเนินการสั่งขายสินคา และเสนอให
กําหนดผูมีอํานาจอนุมัติการขยายวงเงินเครดิตใหรัดกุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติสําหรับการสั่งขายสินคาที่เกินวงเงินเครดิตใหชัดเจนขึ้นเปนที่เรียบรอยแลว และจํากัดสิทธิในการสั่ง
ขายสินคาในกรณีที่เกินวงเงินเครดิตใหผูมีอํานาจในฝายบัญชีและการเงินเทานั้นที่สามารถสั่งขายในกรณีดังกลาวได 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดแนะนําใหบริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบการบันทึกขอมูลสินคาใหมและราคาขายใหมี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว โดยการจํากัดสิทธิในการบันทึกขอมูลสินคา
ใหมและราคาขายในระบบคอมพิวเตอร และกําหนดใหมีการตรวจสอบความถูกตอง และลงนามผูตรวจสอบและผู
บันทึกรายการดังกลาวในระบบ  
 อนึ่ง ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนําขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีและบริษัทที่ปรึกษาฯ มาปรับใชในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และฝาย
ตรวจสอบภายในไดดําเนินการติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของฝายจัดการและรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารไดรับทราบ อีกทั้ง ฝายตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานตาม
แผนงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหความเชื่อมั่นอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ทําให
บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตคาใชจายและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
  
 
  



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                                      บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 74 

11. รายการระหวางกัน 
 
11.1  รายละเอียดขอมลูของรายการระหวางบริษัทฯ กับ บริษทัรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันกับบริษัทฯ ซึ่งเปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2551 สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ตามรายละเอียดดังนี้  

 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพนัธ 

บริษัทที่มีรายการระหวางกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสมัพันธ 
บริษัท ไทยพีเจน จํากัด “TP” 
 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับทารก
ภายใตตราสินคาพีเจน เชน จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ
พลาสติก และน้ํายาทําความสะอาดจุกนมและขวดนม 
 

TP เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ พีเจน คอรปอเรชั่น โดยบริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 47.0 ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการบริหารรวมกัน 

บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 
“PIT” 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผาเช็ดทําความสะอาดผิว
และแผนอนามัยสําหรับซับน้ํานม  
 

PIT เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และพีเจน คอรปอเรชั่น โดยบริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 2.5 ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด 
“YMP” 

ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทพลาสติกและพลาสติก
เคลือบ เพื่อจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ 

YMP เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับ บริษัท โยชิโน โคเกียวโช (ประเทศ
ญี่ปุน)และบริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญี่ปุน) โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 6.0 
ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการบริหารรวมกัน 
 

 

 

รายชื่อบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงกับบริษัทฯและลักษณะความสัมพันธ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสมัพันธ 
นายสุเมธ     เลอสุมิตรกุล ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 82.92 

นางสุรียพร     อนุวัตรอุดม ดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสและผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 1.67 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสมัพันธ 
นายสถาพร    ถิ่นวัฒนกูล 
 

คูสมรสของนางวลีพรซึ่งเปนพี่สาวของนางสุรียพร  อนุวัตรอุดม ซึ่งปจจุบันนางสุรียพรดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
และผูถือหุนบรษิทัฯ ในสัดสวนรอยละ 1.67 

นายเมธิน      เลอสุมิตรกุล 
 

บุตรชายของนายสุเมธ   เลอสุมิตรกุล ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ ในสัดสวนรอย
ละ 82.92 

นางศศิธร      เลอสุมิตรกุล 
 

คูสมรสนายเมธนิซึ่งเปนบุตรชายของนายสุเมธ   เลอสุมิตรกุล ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ ในสดัสวนรอยละ 82.92 

 

 11.1.1 รายการขายสินคาและบริการตามปกติของธุรกิจ  

มูลคาของรายการ (บาท) 
ผูขาย / ผูใหบริการ ผูซื้อ / ผูรับบริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สําคัญ ป 2551 ม.ค. – มิ.ย.  

ป 2552 
  TP บริษัทฯ ขายหัวปมสําหรับขวดพลาสติกใหกับ TP โดยบริษัทฯ กําหนดราคาขายในอัตรา

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ซึ่งเปนราคาเดียวกับลูกคารายอื่นๆ 
662,055 675,000 

  PIT บริษัทฯ ขายกลองและฝาปดพลาสติกใหกับ PIT โดยบริษัทฯ กําหนดราคาขายในอัตรา
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ซึ่งเปนราคาเดียวกับลูกคารายอื่นๆ 

11,379,318 6,055,147 

  บริษัทฯ 
   

  YMP  บริษัทฯ ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณในการผลิตใหกับ YMP โดยบริษัทฯ ไดรับ
คาบริการในอัตราสวนรอยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได
คานายหนาในอัตราสวนรอยละ 0.3 ของราคาสินคาที่ YMP ขายใหกับลูกคา 5 ราย 
ประกอบดวย Proctor and Gamble / Unilever / Lion Corporation / Shiseido / Kao 
Corporation ตามสัญญาแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย * 
 
 

5,714,676 2,637,671 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                                      บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 76 

มูลคาของรายการ (บาท) 
ผูขาย / ผูใหบริการ ผูซื้อ / ผูรับบริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สําคัญ ป 2551 ม.ค. – มิ.ย.  

ป 2552 
  TP บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑกลุมพีเจนจาก TP เชน จุกนม ขวดนม น้ํายาทําความสะอาดจุกนม

และขวดนมและอื่นๆ  
 

67,491,388 34,653,647 

  PIT บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑพีเจนประเภทผาเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนซับน้ํานมจาก PIT  
 

41,009,836 23,980,186 

  YMP  

  บริษัทฯ 
   

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑประเภทพลาสติกจาก YMP เชน กลองและฝาปดพลาสติก ตลับใส
แปง หวีสําหรับยอมสีผม หัวปมและหัวฉีดกระบอกน้ํา  
 

16,127,952 7,569,583 

  

  * รายการซื้อขายบางรายการมีการทําสัญญารวมกันในการกําหนดราคาซื้อขาย 

  ทั้งนี้ การทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวมเปนการทําการซื้อขายสินคาและบริการระหวางกันที่ราคาตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน  
 

 11.1.2  รายการเงินปนผลรับจากบริษัทรวม  
 

มูลคาของรายการ (บาท) 
ผูจายเงินปนผล ลักษณะรายการ  

ป 2551 ม.ค. – มิ.ย. ป 2552 
  TP 11,754,700 16,456,580 
  PIT 2,500,000 1,875,000  
  YMP 

บริษัทฯ รับรายไดเงินปนผล 
774,000 558,000

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน  
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 11.1.3  รายการยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  

มูลคาของรายการ (บาท) บุคคล / นิตบิุคคลที่มีรายการคงคาง 
กับบริษัท 

ประเภทรายการ 
ป 2551 ม.ค. – มิ.ย. ป 2552 

  TP ลูกหนี้การคา                  120,375 120,375 

   เจาหนี้การคา 20,096,497 23,670,994 

ลูกหนี้การคา 1,178,840 1,422,513   PIT 

เจาหนี้การคา 14,406,311 17,723,571 

ลูกหนี้การคา 23,686,301 31,926,150 

ลูกหนี้อื่น* 495,916 385,000 

  YMP 

เจาหนี้การคา 1,976,291 2,399,108

  * รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระคาธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑของ YMP และการดําเนินการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตใหกับ YMP 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน  
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 11.1.4  รายการเชาอาคาร  
 

มูลคารายการ   (บาท) บุคคลที่อาจม ี
ความขัดแยง 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ประเภทรายการ ป 2551 ม.ค. – มิ.ย.  
ป 2552 

ความจําเปนและความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

นายสุเมธ เลอสมุิตรกุล 
และ นายสถาพร  
ถิ่นวัฒนกูล 

บริษัทฯ ทําสัญญาเชาอาคารรามคําแหงโฮมออฟ
ฟศ  เปนจํานวน  1 หลัง  ซึ่ ง ตั้ งอยูบ านเลขที่ 
2947/12 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะป กรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 
โดยอัตราคาเชาอาคารอยูที่ เดือนละ 90,000 
บาท 

1,080,000 540,000 บริษัทฯ เชาอาคารเพื่อใชเปนคลังสินคาแหงที่ 2 ของบริษัทฯ ทั้งนี้
เนื่องจาก พื้นที่คลังสินคาที่มโนรม คลองเตย ไมสามารถจัดเก็บสินคา
ไดเพียงพอตอปริมาณความตองการของลูกคาในตางจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้น 
ประกอบกับพี้นที่ของอาคารอยูในบริเวณใกลเคียงกับบริษัทขนสงสินคา
ไปยังตางจังหวัด 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอาคารตามราคาตลาด โดย
บริษัทฯ ไดทําการสอบถามอัตราคาเชาจากอาคารขางเคียง เพื่อใชเปน
อัตราอางอิงในการกําหนดอัตราคาเชา อีกทั้ง บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท 
เยียร แอพไพรซัล จํากัด เขามาทําการสํารวจและประเมินมูลคาอาคาร
ดังกลาว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ซึ่งระบุวาอัตราคาเชาของอาคาร
ดังกลาวอยูที่เดือนละ 100,000 บาท บริษัทฯ จึงเชาอาคารที่ราคาต่ํา
กวาราคาตลาดในปจจุบัน 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน  
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 11.1.5  รายการซื้อขายทรัพยสนิ  
 

มูลคารายการ   (บาท) บุคคลที่อาจม ี
ความขัดแยง 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ประเภทรายการ ป 2551 ม.ค. – มิ.ย.  
ป 2552 

ความจําเปนและความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

นางศศิธร เลอสุมิตรกุล  
     

บริษัทฯ ไดทําการซื้อรถยนต โตโยตา แคมรี่ เปน
จํานวน 1 คัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551ซึ่งเปนรถ
รุน VVTi AT ป 2004 สีเทาหมายเลข ทะเบียน ษศ- 
3884 กรุงเทพฯ โดยมีอายุการใชงานเปน
ระยะเวลา 4 ป 

885,000 - บริษัทฯ ซื้อรถยนตรุนดังกลาวเพื่อใชแทนรถยนตประจําตําแหนงคัน
เกาของนางบุษบา วราภิรักษ (รองประธานเจาหนาที่บริหาร) ซึ่งมีอายุ
การใชงานเปนเวลา 9 ป   
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อรถยนตดังกลาวตามราคาที่ซื้อ
ขายจริงในตลาด โดยบริษัทฯ ไดทําการเปรียบเทียบราคาซื้อขายรถรุน
ดังกลาวตามศูนยรับซื้อรถยนตมือสอง และเต็นทรถมือสอง ทั้งนี้เพื่อ
ใชเปนอัตราอางอิงในการกําหนดราคาซื้อขายระหวางบริษัทฯ และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน 

นายเมธิน เลอสมุิตรกุล  บริษัทฯ ทําการขายรถยนตยี่หอ ซาบ รุน 9.3  
AERO 4 D2.OTS หมายเลขทะเบยีน ษฉ- 615 
เปนจํานวน 1 คัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 
โดยรถรุนดังกลาวมีอายุการใชงานเปนระยะเวลา 5 
ป  

500,000 - จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2551ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหบริษัทฯ 
สามารถขายรถประจําตําแหนงนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล (ประธาน
เจาหนาที่บริหาร) ใหนายเมธิน  เลอสุมิตรกุล ทั้งนี้เพราะวา รถยนต
รุนดังกลาวมีอายุการใชงานเปนระยะเวลา 5 ป แลว  
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ดําเนินการขายรถยนตรุนดังกลาวตามราคา
กลางจากการประเมินขอมูลของราคาตลาดรถยนตมือสองในปจจุบัน 

นายสุเมธ เลอสมุิตรกุล 
 

บริษัทฯ ทําการซื้อตราสินคา”นิคกี้” ซึ่งเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนคําขอเลขที่ 
492842 ทะเบียนเลขที่ ค 176314 ในจําพวกที่ 
10 สําหรับสินคาขวดนมสําหรับเด็ก, หัวนมปลอม
สําหรับเด็ก และหัวจุกขวดนม 

20,000 - จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหบริษัทฯ ทํา
การซื้อตราสินคานิคกี้ได ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ เปนผูครอบครอง
กรรมสิทธิ์ในตราสินคาดังกลาว 
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มูลคารายการ   (บาท) บุคคลที่อาจม ี
ความขัดแยง 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ประเภทรายการ ป 2551 ม.ค. – มิ.ย.  
ป 2552 

ความจําเปนและความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

นายสุเมธ เลอสมุิตรกุล 
 

บริษัทฯ ทําการซื้อตราสินคา”ซัน สตีล” ซึ่งเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนคําขอเลขที่ 
513775 ทะเบียนเลขที่ ค 258734 ในจําพวกที่ 
8 สําหรับสินคาชอน ซอม มีด 

20,000 - จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหบริษัทฯ ทํา
การซื้อตราสินคาซัน สตีลได ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ เปนผูครอบครอง
กรรมสิทธิ์ในตราสินคาดังกลาว 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน  
 
11.1.6  รายการค้ําประกัน  

  บริษัทฯ มีรายการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ซึ่งเปนประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ นําหลักทรัพยสวนบุคคลเขาค้ําประกันเงินกูใหกับ
 บริษัทฯ โดยไมมีการคิดคาธรรมเนียมกับบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี้  
 
ธนาคารที่ใหสินเชื่อ เจาของหลักทรัพย วงเงินกูยืม 

(บาท) 
รายละเอียดหลกัทรัพยค้ําประกัน 

ธนาคารกรุงเทพ นายสุเมธ  เลอสมุิตรกุล 18,000,000 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดที่ดิน 20253 ต. บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ขนาดพื้นที่ 3 ไร 1 งาน 49 ตรว. 
ธนาคารไทยพาณิชย นายสุเมธ  เลอสมุิตรกุล 10,000,000 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดที่ดิน 211695 ต. บางแกว (บางนา) อ. บางพลี (พระโขนง) จ. สมุทรปราการ ขนาดพื้นที่ 

1 ไร 12 ตรว. 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน  
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11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันอยางสมเหตุผลในชวงที่ผานมา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูสอบทานและพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานจากการสอบถามผูบริหาร และผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบกับการ
พิจารณาจากเอกสารตางๆ ที่ทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมให และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2552 
และ 3/2552  เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ 2552 และวันที่ 31 กรกฏาคม 2552  คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการ
พิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นสําหรับงบการเงิน ป 2551 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ งวด 6 เดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ตามที่บริษัทฯ ไดนําเสนอและมีมติเห็นชอบตามที่บริษัทฯ ไดนําเสนอ ทั้งน้ี 
รายละเอียดของความจําเปนในการทํารายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตอรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้น สามารถพิจารณาไดจากขอมูลหัวขอที่ 11.1 ในขางตน 

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันไวอยางชัดเจน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2551 ทั้งน้ี เพื่อควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศหรือหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปน ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคาของรายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนําบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคา
ทรัพยสิน เปนตน ซึ่งมีความเปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนเขามาพิจารณาและ
ใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแตกรณี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมใน
การอนุมัติรายการที่ตนเองมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเขามาดูแลบริษัทฯ
ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการเกี่ยวโยง
และ การไดมาหรือจําหนายไปของทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทรวม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่
กําหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีโดย
เครงครัด และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  

11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทรวมในอนาคตอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามลักษณะการ
ทําธุรกิจการคาทั่วไป และมีเง่ือนไขเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ และสามารถอางอิงไดกับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภท
เดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก เชน การซื้อขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป การทําสัญญาเชาอาคาร/
สํานักงาน สัญญาวาจางการจัดการ/การใหบริการ เปนตน โดยรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนไปเพื่อความ
จําเปนในการดําเนินธุรกิจภายในกลุมบริษัทฯ โดยมีการกําหนดนโยบายดานราคาระหวางกันอยางชัดเจน มีความ
เปนธรรมและสอดคลองกับราคาตลาด พรอมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส  
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สําหรับรายการระหวางกันที่มิไดเปนไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแสดงเหตุผลในการทํารายการดังกลาวกอนที่
บริษัทจะเขาทํารายการนั้น  

 อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทรวม ตลอดจน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
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 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12.1       งบการเงิน 
 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี 

 
  รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2549  ตรวจสอบโดย นางพนิดา  ปทุมารักษ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2126  ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข วางบการเงินได
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางถูกตองสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2550- 2551  ตรวจสอบโดย นายณรงค  พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดแสดงความเห็น
ในรายงานสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข วางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางถูกตอง
สมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  สําหรับรายงานงบการเงินสอบทานของบริษัทฯ งวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งไดรับการสอบ
ทานโดย นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด โดยไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข วางบการเงินไดแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานอยางถูกตองสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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• ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2552 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1

ลูกหน้ีการคา

กิจการที่เกี่ยวของกัน 30.1 7.9 23.4 5.9 25.0 5.6 35.0 8.4 33.5 7.3

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 56.3 14.8 62.8 15.9 68.0 15.3 66.6 15.9 72.3 15.8

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 0.0 -0.2 0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 86.4 22.8 86.0 21.8 92.8 20.9 101.5 24.3 105.7 23.1

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 28.4 7.5 38.4 9.7 44.6 10.1 44.1 10.5 49.1 10.8

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2.4 0.6 3.0 0.8 3.2 0.7 3.8 0.9 4.6 1.0

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 118.0 31.1 128.2 32.4 141.3 31.9 150.1 35.9 160.0 35.1

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 0.4 0.1 3.4 0.9 3.1 0.7 3.4 0.8 3.1 0.7

เงินลงทุนในบริษัทรวม 94.8 25.0 107.6 27.2 140.8 31.8 112.1 26.8 140.4 30.8

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 24.9 6.6 24.9 6.3 24.9 5.6 24.9 6.0 24.9 5.5

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 96.0 25.3 96.5 24.4 98.7 22.3 93.7 22.4 94.3 20.7

31.4 8.3 19.5 4.9 19.5 4.4 19.5 4.7 19.5 4.3

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ -     -  2.3 0.6 2.7 0.6 2.0 0.5 2.4 0.5
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 0.0

สิทธิการเชาอาคาร - สุทธิ 13.1    3.5   12.4    3.1   11.6    2.6 12.0 2.9 11.3 2.5

อ่ืนๆ 0.8      0.2   0.4      0.1   0.5      0.1 0.5 0.1 0.5 0.1

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 261.5 68.9 267.0 67.6 302.0 68.1 268.1 64.1 296.5 64.9

รวมสินทรัพย 379.4 100.0 395.1 100.0 443.3 100.0 418.1 100.0 456.5 100.0

ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน - สุทธิ

30/06/2551รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

31/12/255131/12/2549
งบสอบทาน

30/06/255231/12/2550
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2552 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 43.5 11.5 60.0 15.2 104.7 23.6 61.9 14.8 75.7 16.6

เจาหนี้การคา

กิจการที่เกี่ยวของกัน 32.8 8.6 35.3 8.9 36.5 8.2 46.0 11.0 43.8 9.6

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 46.2 12.2 44.2 11.2 41.0 9.3 53.9 12.9 50.4 11.0

เงินกูยืมระยะยาว-ชําระใน 1 ป 19.2 5.1 15.5 3.9 8.3 1.9 9.0 2.1 11.0 2.4

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน-ชําระใน 1 ป 1.0 0.3 3.3 0.8 6.7 1.5 3.2 0.8 4.5 1.0

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจาหนี้อื่น 6.1 1.6 7.7 1.9 6.4 1.4 5.3 1.3 3.6 0.8

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 2.0 0.5 4.3 1.1 0.5 0.1 3.1 0.8 3.6 0.8

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 11.9 3.1 0.5 0.1 -     -  0.6 0.1 -    -  

คาใชจายคางจาย 14.8 3.9 18.3 4.6 20.6 4.7 14.0 3.3 14.2 3.1

อื่นๆ 2.0 0.5 2.0 0.5 4.0 0.9 7.2 1.7 4.0 0.9

รวมหนี้สินหมุนเวียน 179.5 47.3 190.9 48.3 228.7 51.6 204.2 48.8 210.9 46.2

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 42.6 11.2 15.2 3.9 16.3 3.7 20.5 4.9 21.5 4.7

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ 1.9 0.5 5.1 1.3 2.0 0.4 3.5 0.8 0.5 0.1

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 44.5 11.7 20.3 5.1 18.3 4.1 24.0 5.7 21.9 4.8

รวมหนี้สิน 224.0 59.0 211.3 53.5 247.0 55.7 228.2 54.6 232.8 51.0

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน 50.0 13.2 50.0 12.7 120.0 27.1 90.0 21.5 120.0 26.3

ทุนท่ีออกและชําระแลว 50.0 13.2 50.0 12.7 90.0 20.3 90.0 21.5 90.0 19.7

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 5.0 1.3 5.0 1.3 10.1 2.3 9.0 2.2 10.1 2.2

ยังไมจัดสรร 100.4 26.5 128.9 32.6 96.1 21.7 90.9 21.7 123.6 27.1

รวมสวนของผูถือหุน 155.4 41.0 183.9 46.5 196.2 44.3 189.9 45.4 223.7 49.0

รวมหนี้สินและสวนชองผูถือหุน 379.4 100.0 395.1 100.0 443.3 100.0 418.1 100.0 456.5 100.0

30/06/2551รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

31/12/255131/12/2549
งบสอบทาน

30/06/255231/12/2550
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
         งบกําไรขาดทุน 

     สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31ธันวาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2551 
 และ สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รายได

รายไดจากการขาย 248.9 93.8 300.4 93.0 361.5 96.1 172.9 95.8 181.7 95.8

รายไดอื่น

รายไดคาเชา 4.4 1.7 3.1 1.0 2.7 0.7 1.5 0.8 1.3 0.7

รายไดคานายหนา 6.2 2.3 8.9 2.8 7.1 1.9 3.4 1.9 3.0 1.6

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 2.4 0.9 2.9 0.9 3.3 0.9 2.0 1.1 2.4      1.3

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 1.9 0.7 6.9 2.1 1.6 0.4 -     -  -     -  

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.3 0.5 0.6 0.2 -      -  -     -  1.2      0.6

อื่นๆ 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.7 0.4 0.1 0.1

รวมรายได 265.4 100.0 323.1 100.0 376.3 100.0 180.4 100.0 189.7 100.0

คาใชจายในการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 145.4 54.8 159.4 49.3 184.3 49.0 89.2 49.4 92.0 48.5

คาใชจายในการขาย 43.5 16.4 63.4 19.6 85.9 22.8 35.1 19.4 35.9 18.9

คาใชจายในการบริหาร 50.2 18.9 66.0 20.4 85.5 22.7 39.0 21.6 41.9 22.1

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา -      -  11.9 3.7 -      -  -     -  -     -  

รวมคาใชจาย 239.1 90.1 300.7 93.0 355.7 94.5 163.3 90.5 169.8 89.5

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 26.4 9.9 22.5 7.0 20.6 5.5 17.1 9.5 19.9 10.5

คาใชจายทางการเงิน 9.3 3.5 8.5 2.6 8.3 2.2 3.7 2.1 4.1 2.2

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย 11.7 4.4 22.2 6.9 45.0 12.0 16.2 9.0 16.1 8.5

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 28.8 10.9 36.1 11.2 57.3 15.2 29.6 16.4 31.9 16.8

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 4.7 1.8 7.7 2.4 3.4 0.9 3.6 2.0 4.4 2.3

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 24.1 9.1 28.4 8.8 53.9 14.3 26.0 14.4 27.5 14.5

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 3 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 50.0 50.0 90.0 70.2 90.0

กําไรสุทธิตอหุนFully Diluted (บาทตอหุน) 4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2
1 งบการเงินโดยผูบริหาร ซึ่งไดจัดประเภทรายการบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในป 2551
2 งบตรวจสอบ ซึ่งไดจัดประเภทรายการบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในป 2551
3 คํานวณจากมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกในระหวางป
4 คํานวณจากมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวภายหลังเสนอขายหุนแกประชาชน (120 ลานหุน)

งวด 6 เดือน 
ป 2551

งวด 6 เดือน 
ป 2552

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

ป 2551รายการ ป 25491 ป 25502

งบสอบทาน
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

         งบกระแสเงินสด 
      สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31ธันวาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2551 
 และ สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
 
           

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท)

ป 2549 ป 2550 ป 2551
งวด 6 เดือน

 ป 2551
งวด 6 เดือน

 ป 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 24.1 -             -             -           -           
กําไรสุทธิกอนภาษี -             36.1            57.3            29.6 31.9
รายการปรับกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 9.3 9.2 10.3 4.8 5.7
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -             0.2 0.0 -0.05 -0.1
คาเผื่อลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ -             1.1 1.0 0.03 0.5
ขาดทุน (กําไร) ท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน -             -0.1 0.8 0.4 -0.3
ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา -             11.9 -             -           -           
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร -1.9 -7.3 -1.6 -0.6 0.0
เงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทอ่ืน -             -2.9 -3.3 -2.0 -2.4
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม -11.7 -22.2 -45.0 -16.2 -16.1
คาใชจายดอกเบี้ย -             7.8 7.7 3.5 4.1

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 19.8 34.0 27.3 19.4 23.4
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวโยงกัน -15.6 6.6 -1.5 -11.6 -8.5
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวโยงกัน 78.4 -6.5 -5.2 -3.9 -4.3
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 31.2 0.0 0.0 0.03 0.1
สินคาคงเหลือ 0.5 -11.1 -7.2 -5.7 -5.1
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.4 -0.7 -0.2 -0.7 -1.4
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -0.1 -0.2 -0.1 0.2 -           

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -2.2 2.5 1.2 10.8 7.3
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 19.4 -2.0 -3.2 9.7 9.4
เจาหนี้อ่ืน -0.8 1.6 -1.3 -2.4 -2.8
เงินกูยืมระยะสั้น -             -             -             -           -           
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1.6 -             -             -           -           
ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 11.6 -11.4 -0.1 0.1 -           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6.6 4.0 4.0 1.0 -6.4

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน -             16.8 13.7 16.9 11.7
จายดอกเบี้ย -             -8.4 -7.8 -3.6 -4.1

จายภาษีเงินได -             -5.5 -7.1 -4.7 -1.2
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 150.6 3.0 -1.2 8.7 6.4

รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) งบสอบทาน
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
       งบกระแสเงินสด (ตอ) 

     สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31ธันวาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2551 
 และ สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
 
        

            
    

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท)

ป 2549 ป 2550 ป 2551
งวด 6 เดือน

 ป 2551
งวด 6 เดือน

 ป 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น -0.0 -3.0 0.3 -           -           

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 9.4 9.4 11.8 11.8 16.5

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน -             2.9 3.3 2.0 2.4

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร -31.2 -3.6 -7.2 -1.7 -0.6

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 16.4 9.4 1.8 0.6 0.0

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น -             -2.0 -1.0 -           -           
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน -5.4 13.1 8.9 12.7 18.3
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) -3.2 16.6 43.9 1.5 -28.7

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน -2.2 -1.7 -3.9 -1.6 -3.7

รับเงินกูยืมระยะยาว -             -             10.0 10.0 12.0

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -24.8 -31.1 -16.0 -11.2 -4.2

เงินปนผลจาย -115.0 -             -81.6 -60.0 -           

เงินรับจากการเพิ่มทุน -             -             40.0 40.0 -           
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน -145.2 -16.2 -7.7 -21.3 -24.6
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ -0.04 -0.11 -0.02 0.08 0.05
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3

รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) งบสอบทาน
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• ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป 2549 ป 2550 ป 2551
งวด 6 เดือน

 ป 2551
งวด 6 เดือน

 ป 2552
อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  เทา 0.9 0.02 N.A. 0.04 0.03
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  เทา 2.1 3.5 4.0 3.7 3.7
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 170.4 103.4 89.2 97.8 98.4
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  เทา 5.1 4.8 4.4 4.1 4.1
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย วัน 70.9 75.4 81.0 88.3 87.6
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  เทา 2.0 2.0 2.3 2.1 2.0
ระยะเวลาการชําระหนี้ วัน 176.4 178.9 153.3 175.2 176.9
Cash Cycle  วัน 64.9 -0.1 17.0 10.9 9.1

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน % 41.6 47.0 49.0 48.4 49.4
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 3.9 3.9 1.6 5.5 6.6
อัตรากําไรอื่น % 6.2 7.0 3.9 4.2 4.2
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 1,534.5 25.7 N.A. 90.5 53.6
อัตรากําไรสุทธิ % 9.1 8.8 14.3 14.4 14.5
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 12.0 16.8 28.4 27.9 26.2

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 5.7 7.3 12.9 12.8 12.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 29.6 39.1 65.8 65.0 68.8
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 1.4 1.1 1.3 1.2 1.0
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  เทา 17.8 2.3 1.3 4.3 3.6
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  เทา 0.9 0.2 0.0 0.1 0.2
อัตราการจายเงินปนผล % 477.5 -          151.3 230.3 -           

ขอมูลตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (กอนปรับลด) บาท 3.1 3.7 2.2 2.7 2.5
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุนปรับลด บาท 1.3 1.5 1.6 1.6 1.9
กําไรสุทธิตอหุน (กอนปรับลด) บาท 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3
กําไรสุทธิตอหุนปรับลด บาท 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2
เงินปนผลตอหุน บาท 2.3 -          0.9 0.9 -           

รายการ หนวย
งบตรวจสอบ งบสอบทาน



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 90 

12.2       คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
12.2.1    ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสําหรับแมและเด็ก
เปนหลักภายใตตราสินคา “พีเจน” โดยสินคาพีเจนที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสวนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษทั ไทย
พีเจน จํากัด (“TP”) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด (“พีเจน คอรป”) ประเทศญี่ปุน 
กับบริษัท ฯ เชน จุกนม ขวดนม และถวยหัดดื่ม เปนตน นอกจากนี้ สินคาบางประเภทซึ่งบริษัทฯ เปนตัวแทนจัด
จําหนายจะถูกผลิตโดยบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด (“PIT”) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนกับบริษัท พีเจน 
คอรป โดยสินคาที่ผลิต ไดแก ผลิตภัณฑเช็ดทําความสะอาดผวิ และแผนซับน้ํานม สําหรับสินคาประเภทอื่นๆ เชน 
กลุมผลิตภัณฑทาํความสะอาดเด็ก และอุปกรณการใหนมมารดา เปนตน จะเปนสินคาที่บริษัทฯ นําเขามาจาก พีเจน 
คอรป ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตสินคาเด็กพีเจนในประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจในการเปนผูจัด
จําหนายสินคาอื่นๆ ที่ไมใชสินคาเด็กพีเจน ไดแก บรรจุภัณฑพลาสติก กระบอกฉีดน้ําฟอกก้ี มีดอุตสาหกรรม มีดใน
ครัวเรือน และของใชประจําวัน เชน สําลี แปรงสีฟน และฟองน้ํา เปนตน  ภายใตตราสินคา บี-แคร (B-Care) และ
ตราสินคาอื่นๆ นอกจากการรวมลงทุนใน TP และ PIT แลว บริษัทฯ ยังรวมลงทุนในบริษัทโยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“YMP”) ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ YMP และยังเปนผูจัดหาวัตถุดิบ
ภายในประเทศใหกับ YMP อีกดวย 

ในภาพรวมของผลการดําเนินงาน บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2549-2551 โดยใน
ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม ประกอบดวย รายไดจากการขาย รายไดอื่นๆ และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในริษัท
รวม เทากับ 277.1 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 345.2 ลานบาท และ 421.3 ลานบาท ในป 2550 และ ป 2551 
ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งหมด 205.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 6 เดือน ป 
2551 คิดเปนรอยละ 4.7 และเมื่อพิจารณาแผนภูมิวงกลมที่ 1 ซึง่แสดงโครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑในป 
2551 พบวา รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการจําหนายผลิตภัณฑพีเจน คิดเปนรอยละ 71.1 ของรายไดรวม 
รองลงมาเปนรายไดอื่นๆ ประกอบดวย สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลจากเงินลงทุน รายได
คานายหนาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการในการผลิต คิดเปนรอยละ 14.2 ของรายไดรวม   สําหรับสัดสวนรายได
สวนที่เหลือเปนรายไดจากการขายสินคาในครัวเรือนและของใชประจําวัน และผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 11.4 และ 3.3 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

 
แผนภูมิท่ี 1. โครงสรางรายไดป 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อพิจารณาทิศทางการเติบโตของรายไดตามประเภทกลุมผลิตภณัฑของบริษัทฯ พบวา ในป 2551 

บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายกลุมสินคาสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 20.1 จากป 
2550 ในขณะที่ อัตราการเติบโตของรายไดจากการจําหนายสินคาในครัวเรือนและของใชประจําวัน และกลุม
ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ มีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 29.4 และ 1.4 ตามลําดับ  

สําหรับตนทนุการขายสินคาของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา พบวา บริษัทมทีิศทางของอัตราสวนตนทุนขาย
เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายที่ลดลงจากรอยละ 58.3 ในป 2549 เปนรอยละ 53.0, 51.0 และ 50.6 ในป 

สินคาแมและเด็กพีเจน 
71.1 %

สินคาในครัวเรือนและของใช
ประจําวัน 11.4 %

รายไดอ่ืนๆ 14.2 %รายไดอ่ืนๆ 14.2 %

ผลิตภัณฑพลาสติกและ
บรรจุภัณฑ 3.3 %
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2550, 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ เน่ืองจาก ต้ังแตครึ่งปหลังของป 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ขายสินคาในตางจังหวัดเอง ทําใหบริษัทฯ ขายสินคาไดในราคาที่สูงกวาขายใหตัวแทนจําหนายสินคาในตางจังหวัด  

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนที่เพิ่มสูงขึน้อยางตอเนื่อง โดยในป 2549 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 
41.7, และเพิ่มขึน้เปนรอยละ 47.0, 49.0 และ 49.4 ในป 2550-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ 
ซึ่งจากแผนภูมิที่ 2 แสดงสัดสวนกําไรขั้นตนตามประเภทผลิตภณัฑในป 2551 พบวา กําไรขั้นตนของบริษัทฯ โดย
สวนใหญ มาจากการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 87.1 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด 
รองลงมาเปนกําไรขั้นตนจากการขายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 12.3 ในขณะที่ 
กําไรขั้นตนจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ คิดเปนรอยละ 0.6 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด และเมื่อ
พิจารณากําไรขั้นตนตามประเภทของกลุมผลิตภัณฑ พบวา ในป 2549-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ 
มีกําไรขั้นตนจากการจําหนายสินคาในกลุมผลิตภณัฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเทากับ 93.4, 123.7, 154.3 และ 
78.5 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนของกําไรขั้นตนรอยละ 43.7, 49.6, 51.5 และ 51.1 ตามลําดับ 
สําหรับกําไรขั้นตนจากการจําหนายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันในป 2549 อยูที่ 9.3 ลานบาท 
และเพิ่มขึ้นเปน 16.6, 21.8 และ 10.6 ลานบาท ในป 2550, 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ หาก
พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรขั้นตน พบวา บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนที่ดีขึ้นจากกลุมผลิตภัณฑดังกลาว โดย
บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 38.5 ในป 2549 เปนรอยละ 44.7, 45.4 และ 49.5 ในป 
2550-,2551และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ สําหรับกําไรขั้นตนจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและ
บรรจุภัณฑในชวง 3 ปที่ผานมาเฉลี่ยอยูทีป่ละ 1 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.1  

 
แผนภูมิท่ี 2. สดัสวนกําไรขั้นตนตามประเภทผลิตภณัฑป 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในดานคาใชจายการดําเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายและใหความสําคัญในการควบคุมสัดสวนของคาใชจาย
ในการขายและการบริหารงานใหสอดคลองกับการเพิ่มของยอดขาย โดยสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร
ตอรายไดจากการขายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 37.6 ในป 2549 เปนรอยละ 43.1, 47.4 และ 42.8  ในป 
2550- 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ เน่ืองจาก ในป 2550 บริษัทฯ ไดยกเลิกใหบริษัท ไมซีส 
จํากัด (“ไมซีส”) เปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในตางจังหวัด และบริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการขายสินคาใน
ตางจังหวัดเองตั้งแตเดือน มิถุนายน 2550 เปนตนมา ดังน้ันจึงสงผลตอคาใชจายในการดําเนินงานดานตางๆ ของ
บริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น เชน คาใชจายดานการตลาดและการสงเสริมการขายในตางจังหวัด และคาใชจายพนักงาน เปน
ตน สําหรับป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น จากป 2550 เน่ืองจาก บริษัทฯ เนนการทํา
การตลาดในตางจังหวัดมากยิ่งขึ้น เชน การออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสินคา การทําโปรโมชั่น และการจัดงาน
แสดงสินคาในตางจังหวัด เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น เชน คา
ตอบกรรมการและผูบริหาร เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินโบนัสของพนักงาน เปนตน จากคาใชจายการ
ดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นในป 2551 สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานลดลงจาก 9.8 และ 11.6 ลานบาทใน
ป 2549 และ ป 2550 เปน 5.8 ลานบาท ในป 2551 สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรจากการ
ดําเนินงานเทากับ 11.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันป 2551 ซึ่งมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 9.6 ลาน
บาท อยางไรก็ดี ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2549 บริษัทฯ มีกําไร

สินคาสําหรับแมและเด็ก
 พีเจน 87.1 %

สินคาใน
ครัวเรือนและของ
ใชประจําวัน 

12.3 %

ผลิตภัณฑพลาสติกและ
บรรจุภัณฑ

0.6 %
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สุทธิ 24.1 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 28.4 และ 53.9 ลานบาท ในป 2550 และ ป 2551 ตามลําดับ ในขณะที่
สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 27.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปน
รอยละ 5.8 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยไมรวมผลกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร และรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา จะพบวา 
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูที่ 10.5, 11.3, 7.4 และ 11.4 ลานบาท  ในป 2549 - 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 
ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทฯ พบวา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2549-2551 และ ณ 
ส้ินไตรมาส 2 ป 2552 เทากับ  379.4, 395.1 443.3 และ 456.5 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย ณ ส้ินป 2550-2551และ ส้ินไตรมาส 2 ป 2552  มาจากการเพิ่มสินคาคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัท
รวม โดยสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการสต็อกสินคาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจัดจําหนายใหลูกคาตางจังหวัดทั่วประเทศ 
อีกทั้ง เพื่อนํามารวมกิจกรรมทางการตลาดกับผูจัดจําหนายของบริษัทฯ สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจาก
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับดานแหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะเพิ่มขึ้นจาก
หน้ีสิน ซึ่ง ณ ส้ินป 2549-2551 และ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเปนจํานวนเทากับ 224.0, 
211.3, 247.0 และ 232.8 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย
จาย และเจาหนี้การคา โดยบริษัทฯ มีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับ 105.3, 90.7, 129.3 และ 108.2 ลานบาท 
ณ สิ้นป 2549-2551 และ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2552  คิดเปนสัดสวนเทียบกับสวนของผูถือหุนของบริษัทฯเทากับ 
0.7, 0.5, 0.7 และ 0.5 เทา ณ ส้ินป 2549-2551 และ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2552 ตามลําดับ ในขณะที่เงินทุน
จากผูถือหุนมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 155.4 ณ ส้ินป 2549 เปน 183.9, 196.2 และ 223.7 ลานบาท ณ ส้ินป 
2550-2551และ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2552 ตามลําดับ  

 
12.2.2    ผลการดําเนินงาน 
  
 รายได 

บริษัทฯ มีรายไดรวม ประกอบดวย รายไดจากการขาย รายไดอื่นๆ และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม เปนจํานวน 277.1 , 345.2 และ 421.3 ลานบาท ในชวงป 2549-2551 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2550 และ 2551 อยูที่รอยละ 24.6 และ 22.0 ตามลําดับ สําหรับผลการ
ดําเนินงานในงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 205.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 6 เดือน ป 2551 
ซึ่งมีรายไดรวมเทากับ 196.6 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมของ
บริษัทฯ จะมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายในกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเปนหลัก ซึ่งรายได
จากการขายสินคาทั้งหมดคิดเปนสัดสวนเทียบกับรายไดรวมอยูที่รอยละ  89.8, 87.0 85.8 และ 88.3 ในป 
2549-2551และงวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย รายไดคาเชา รายไดคานายหนา รายไดจากการขายทรัพยสินถาวร รวมทั้งสวนแบงกําไรขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลจากเงินลงทุน ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ผานมาในป 2549-2551
และงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ เปนจํานวน  28.2, 44.8, 59.8 และ 24.1 ลานบาท ตามลําดับ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.2, 13.0, 14.2 และ 11.7 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณารายไดจากขายของบริษัทฯ พบวา ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเปนจํานวนรวม
ทั้งส้ิน 248.9 ลานบาท และมียอดขายเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 300.4 และ 361.5 ลานบาท ในป 2550 และ ป 2551 
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของยอดขายอยูที่รอยละ 20.7 และ 20.3 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโต
เฉลี่ยของรายไดจากการขาย (Compounded Annual Growth Rate: CAGR) อยูที่รอยละ 20.5 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณารายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะพบวารายไดหลักจากการขาย
สินคาของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑสินคาสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน 
และรายไดจากการขายผลิตภัณฑประเภทในครัวเรือนและของใชประจําวัน เชน ผลิตภัณฑฟอกก้ี ผลิตภัณฑมีดเกอร
ลาจ และผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นๆ ยกตัวอยางเชน สําลี แปรงสีฟน ฟองน้ํา เปนตน โดยรายไดจากการขาย
สวนใหญในชวง 3 ปที่ผานมาจะมาจากการขายของกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเปนหลัก ซึ่งรายไดของ
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กลุมผลิตภัณฑดังกลาวมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 213.5 ลานบาท ในป 2549 เปน 249.5 และ 299.5  
ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กเปนรอยละ 
16.8 และ 20.1 ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญตอการ
วางแผนกลยุทธดานการตลาดในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ตางจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้น ไมวาจะเปนชองทางการจัดจําหนายแบบโมเดิรนเทรด (Modern Trade) ชองทางการจัดจําหนายการขาย
ใหกับกลุมรานคาปลีก และหางสรรพสินคาในตางจังหวัด หรือการขายสงใหกับกลุมรานคายอย เปนตน และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดของรายไดจากการขายสินคาสําหรับแมและเด็กตามตารางที่ 1 จะพบวา สินคาหลักๆ สําหรับ
เด็กภายใตตราสินคาพีเจนจะมาจากการจําหนายจุกนมและขวดนม โดยในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากการ
จําหนายจุกนมและขวดนมอยูที่ 122.2 และ 48.0 ลานบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นจากป 2550 คิดเปนรอยละ 7.0 
และ 9.8 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑดานการเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานม พบวา ในป 2551 บริษัทฯ 
มีรายไดจากการขายเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปน 42.9 และ 24.0 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดจาก
การขายอยูที่รอยละ 33.1 และ 49.0 ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุม
ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเทากับ 153.5 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากงวดเดียวกัน
ของป 2551 อยูที่รอยละ 9.5  

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงสรางรายได 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับรายไดจากการขายของกลุมผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือนและของใชในชีวิตประจําวัน ไดแก มีด 

กระบอกฉีดน้ํา สําลี แปรงสีฟน ตามตารางที่ 1 แสดงโครงสรางรายได พบวา บริษัทฯ มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑ
ดังกลาวเทากับ 24.2 ลานบาท ในป 2549 และเพิ่มขึ้นเปน 37.1 และ 48.0 ลานบาท ในป 2550 และ ป 2551 
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายสินคากลุมดังกลาวอยูที่รอยละ 53.2 และ 29.4 ในป 
2550 และ ป 2551 ตามลําดับ ซึ่งอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

(หนวย: ลานบาท)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. สินคาสําหรับแมและเด็กพีเจน” 213.5 77.1 249.5 72.3 299.5 71.1 140.2 71.3 153.5 74.6
  - จุกนม 101.1 36.5 114.2 33.1 122.2 29.0 60.7 30.9 63.2 30.7
  - ขวดนม 39.7 14.3 43.7 12.7 48.0 11.4 25.3 12.9 23.1 11.2
  - ผาเช็ดทําความสะอาดผิว    28.7 10.4 32.2 9.3 42.9 10.2 20.4 10.4 24.4 11.9
  - แผนซับน้ํานม 13.6 4.9 16.1 4.7 24.0 5.7 10.2 5.2 12.0 5.8
  - อ่ืนๆ 30.4 11.0 43.2 12.5 62.4 14.8 23.6 12.0 30.8 15.0
2. สินคาในครัวเรือนและของใชประจําวัน 24.2 8.7 37.1 10.8 48.0 11.4 25.4 12.9 21.4 10.4
  - ฟอกกี้ 12.3 4.5 12.6 3.6 13.7 3.3 7.4 3.8 6.6 3.2
  - มีดเกอรลาจ 7.2 2.6 8.7 2.5 8.4 2.0 5.0 2.5 2.3 1.1
  - ของใชประจําวัน 2.8 0.6 11.3 1.9 20.2 4.8 9.8 5.0 8.8 4.3
  - อ่ืนๆ 1.9 0.7 4.6 1.3 5.7 1.4 3.2 1.6 3.7 1.8
3. ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ 11.1 4.0 13.8 4.0 14.0 3.3 7.3 3.7 6.8 3.3
  - จําหนายสินคาพลาสติกและอ่ืนๆ   11.1 4.0 13.8 4.0 14.0 3.3 7.3 3.7 6.8 3.3

รวมรายไดจากการขาย 248.9 89.8 300.4 87.0 361.5 85.8 172.9 87.9 181.7 88.3
4. รายไดอื่นๆ 28.2 10.2 44.8 13.0 59.8 14.2 23.7 12.1 24.1 11.7
  - รายไดคาเชา   4.4 1.6 3.1 0.9 2.8 0.7 1.5 0.8 1.3 0.6
  - สวนแบงกําไรเงินลงทุนและเงินปนผล 14.1 5.1 25.0 7.2 48.2 11.4 18.2 9.3 18.5 9.0
  - รายไดคานายหนา 6.2 2.2 8.9 2.6 7.1 1.7 3.4 1.7 3.0 1.5
  - กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 1.9 0.7 6.9 2.0 1.6 0.4 0.6 0.3 0.0 0.0
  - อ่ืนๆ 1.6 0.6 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.6

รายไดรวม 277.1 100.0 345.2 100.0 421.3 100.0 196.6 100.0 205.8 100.0

2551กลุมผลิตภัณฑ 2549 2550 ม.ค.-มิ.ย. 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2552
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บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการขายสินคาในตางจังหวัดดวยตนเอง นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 ทําใหบริษัทฯ มีรายได
จากการขายสินคาในกลุมตางๆ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน สําลี แปรงสีฟน และฟองน้ํา 
เปนตน สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคากลุมดังกลาวเทากับ 21.4 ลาน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2551 ซึ่งมีรายไดเทากับ 25.4 ลานบาท  

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑของ YMP ตามตารางที่ 1 
โครงสรางรายไดในกลุมผลิตภัณฑที่ 3 (จําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ)  ซึ่งรายไดในสวนดังกลาว 
บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดสวนตางผลตอบแทนจากการขายสินคาดังกลาวใหกับลูกคาเอง แตหากเปนการจําหนาย
ผลิตภัณฑใหแกลูกคาที่ YMP หรือ บริษัท โยชิโน ประเทศญี่ปุนเปนผูแนะนํา บริษัทฯ จะขายสินคาใหแกลูกคา
ดังกลาวนั้นในราคาที่บริษัทฯ ซื้อจาก YMP บวกดวยคาธรรมเนียมรอยละ 1.5 โดยในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การจําหนายสินคาดังกลาว 11.1 ลานบาท และเพิ่มสูงขึ้นเปน 13.8 และ 14.0 ลานบาท ในป 2550 และ ป 2551
สําหรับรายไดจากการจําหนายสินคากลุมดังกลาวงวด 6 เดือนแรกของป 2552 เทากับ 6.8 ลานบาท ลดลงเล็กนอย
จากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีรายไดเทากับ 7.3 ลานบาท     

 
 

เมื่อพิจารณารายไดอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามตารางที่ 1 โครงสรางรายได พบวา ในป 2549 บริษัทฯ มี
รายไดอื่นๆ เทากับ 28.2 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 44.8 และ 59.8 ลานบาท ในป 2550 และ ป 2551 ในขณะที่ 
งวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ เทากับ 24.1 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของป 2551 อยูที่รอยละ 1.7 ทั้งน้ี รายไดหลัก ประกอบดวย สวนแบงกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมและเงินปนผลจากเงินลงทุน และรายไดจากคานายหนาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2549-2551 บริษัทฯ มีรายได
จากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลจากเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก 14.1 ลานบาท 
ในป 2549 เปน 25.0 และ 48.2 ลานบาท ในป 2550-2551 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสวนแบงกําไร 
(CAGR) อยูที่รอยละ 84.9 สําหรับรายไดคานายหนา ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดอยูที่ 6.2 ลานบาท และเพิ่มขึ้น
เปน 8.9 และ 7.1 ลานบาท ในป 2550-2551 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายไดอยูที่รอยละ 7.0 โดยรายได
ในสวนนี้ จะสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ 1) รายไดจากการจัดหาวัตถุดิบและบริการในการผลิตใหกับ YMP โดย 
YMP จะจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของมูลคาที่จัดซื้อเขามา และ 2) รายไดคาธรรมเนียม ในกรณีที่ YMP 
ขายผลิตภัณฑของ YMP โดยตรงใหกับลูกคา 5 ราย ประกอบดวย Proctor and Gamble / Unilever / Lion 
Corporation / Shiseido / Kao Corporation โดยบริษัทฯ จะรับรูรายไดเฉพาะคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.3 ของ
ราคาขายสุทธิ ทั้งน้ี รายไดในสวนนี้จะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและยอดขายของ YMP ซึ่งบริษัทฯ ไมไดมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม รายไดจากการดําเนินงานในสวนนี้จะเปนไปตามสัญญาการจัดหาวัตถุดิบ 
(รายละเอียดสัญญาอยูในหวขอที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบการทําธุรกิจ) ซึ่งทํารวมกันระหวางบริษัทฯ และ 
YMP  

 
ตนทุนการขาย  
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่มีรายไดจากการขายที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแตป 2549-2551 

สงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนการขายสินคาในกลุมผลิตภัณฑตางๆ เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณยอดขายของสินคาประเภท  
ตาง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2549 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 145.3 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 159.3 และ 
184.4 ลานบาท ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 
92.0 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของตนทุนการขายของบริษัทฯ เทียบกับรายไดจากการขาย 
พบวา บริษัทมีสัดสวนของตนทุนจากการขายเทียบกับรายไดจากการขายที่ลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 58.3 และ 
53.0 ในป 2549 และ 2550 เปนรอยละ 51.0 และ 50.6 ในป 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตนทุนขายของสินคาในแตละกลุมผลิตภัณฑ ตามตารางที่ 2 แสดงตนทุนการขายและกําไร
ขั้นตน พบวา สัดสวนตนทุนการขายเมื่อเทยีบกับรายไดจากการขายของผลิตภัณฑสําหรับแมและเดก็พีเจนมีทิศทางที่
ลดลงอยางตอเนื่องในชวง 3 ปที่ผานมา โดยในป 2549 บริษัทฯ มีสัดสวนของตนทุนขายเทียบกับรายไดจากการขาย
คิดเปนรอยละ 56.3 และลดลงเปนรอยละ 50.4, 48.5 และ 48.9 ในป 2550- 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552  
ตามลําดับ สําหรับสัดสวนตนทุนการขายเทียบกับรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันมี
ทิศทางที่ลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 61.5 ในป 2549 เปนรอยละ 55.3, 54.6 และ 50.5 ในป 2550- 2551 
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และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในชวงครึ่งปหลังของป 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการขายสินคา
ในตางจังหวัดเอง ทําใหบรษิัทฯ ขายสนิคาไดในราคาที่สูงกวาขายใหตัวแทนจําหนายสินคาใหกับบรษิัทฯ ในตางจังหวัด 
ในขณะที่สัดสวนตนทุนการขายเทียบกับรายไดจากการขายของผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑมีสัดสวนที่คอนขาง
สูง คิดเปนรอยละ 91.1, 94.2, 92.9 และ 91.2 ในป 2549-2551และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ อยางไร
ก็ตาม สัดสวนของรายไดจากการขายผลิตภัณฑดังกลาวคอนขางนอยเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายของบริษัทฯ 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงตนทุนการขายและกําไรขั้นตน 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กําไรขั้นตน 
จากผลการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเพิ่มสูงขึ้นจาก 103.7 ลานบาท ในป 

2549 เปน 141.1 และ 177.1 ลานบาท ในป 2550 และ ป 2551 ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 41.7 ในป 2549 เปนรอยละ 47.0 และ 49.0  ในป 2550 และ ป 2551 ตามลําดับ สําหรับงวด 6
เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเทากับ  89.7 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 49.4  

ในป 2551 กําไรขั้นตนของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะมาจากการขายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจน
เปนจํานวน 154.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.1 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด รองลงมาเปนกําไรขั้นตนจากการขายกลุม
ผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 12.3 ในขณะที่กําไรขั้นตนจากการจําหนายผลิตภัณฑ
พลาสติกและบรรจุภัณฑ คิดเปนรอยละ 0.6 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด เมื่อพิจารณารายละเอียดของอัตรากําไรขั้นตน
ในแตละกลุมผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 2 พบวา ในป 2551 อัตรากําไรขั้นตนจากการขายกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและ
เด็กพีเจน และกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 51.5 และ 45.4 ตามลําดับ แตสําหรับ
อัตรากําไรขั้นตนของการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ในป 2551 อยูที่รอยละ 7.1 อยางไรก็ตาม 
สัดสวนของยอดขายในกลุมผลิตภัณฑน้ีมีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายในป 2551 คิดเปนสัดสวนอยู
ที่รอยละ 3.9 

 
 คาใชจายในการขายและการบริหาร 

บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของรายไดจากการขายกลุม
ผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทฯ โดยในป 2549 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเปนจํานวน 93.7 ลานบาท 
และเพิ่มขึ้นเปน และ 129.4, 171.4 ลานบาท ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ สําหรับคาใชจายบริหารในงวด 6 
เดือนแรกของป 2552 เทากับ 77.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 5.0 ซึ่งมีการปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง คิดเปนสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายของบริษัทฯ จากรอย
ละ 37.6 ในป 2549 เปนรอยละ 43.1, 47.4 และ 42.8 ในป 2550-2551และ งวด 6 เดือน ป 2552 โดย
สาเหตุการเพิ่มขึ้นของคาใชจายจากการขายและบริหารในป 2550 เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดเร่ิมทําการตลาดและขายใน

(หนวย: ลานบาท)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย 213.5 100.0 249.5 100.0 299.5 100.0 140.2 100.0 153.5 100.0

ตนทุนการขาย 120.2 56.3 125.8 50.4 145.2 48.5 68.2 48.6 75.0 48.9

กําไรขั้นตน 93.4 43.7 123.7 49.6 154.3 51.5 72.0 51.4 78.5 51.1
รายไดจากการขาย 24.2 100.0 37.1 100.0 48.0 100.0 25.4 100.0 21.4 100.0

ตนทุนการขาย 14.9 61.5 20.5 55.3 26.2 54.6 14.2 55.9 10.8 50.5

กําไรขั้นตน 9.3 38.5 16.6 44.7 21.8 45.4 11.2 44.1 10.6 49.5
รายไดจากการขาย 11.2 100.0 13.8 100.0 14.0 100.0 7.3 100.0 6.8 100.0

ตนทุนการขาย 10.2 91.1 13.0 94.2 13.0 92.9 6.8 93.2 6.2 91.2
กําไรขั้นตน 1.0 8.9 0.8 5.8 1.0 7.1 0.5 6.8 0.6 8.8

3. ผลิตภัณฑพลาสติก     
   และ บรรจุภัณฑ

2549
กลุมผลิตภัณฑ รายการ

1. สินคาสําหรับแมและ    
 เด็ก “พีเจน”

2. สินคาในครัวเรือนและ  
  ของใชประจําวัน

2550 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2552
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สวนของตางจังหวัดเอง บริษัทฯ จึงตองเพิ่มบุคลากรจํานวนหนึ่งเขามาเพื่อรองรับการขายในตลาดตางจังหวัด  ทําให
บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน สําหรับป 2551 บริษัทฯ มี
คาใชจายในดานการตลาดและการบริหารเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก บริษัทฯ เนนการทําการตลาดในตางจังหวัดมากยิ่งขึ้น 
เชน การออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสินคา การทําโปรโมชั่น และการจัดงานแสดงสินคาในตางจังหวัด เปนตน 
สําหรับคาใชจายการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นจะมาจากคาตอบกรรมการและผูบริหาร เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงิน
โบนัสของพนักงาน เปนตน จากตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดคาใชจายในการขายและบริหาร พบวา บริษัทฯ มีอัตรา
การเติบโตของคาใชจายจากการขายอยูที่รอยละ 45.7 และ 35.5 ในป 2550 และ ป 2551ตามลําดับ สําหรับอัตรา
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายจากการบริหารอยูที่รอยละ 31.5 และ 29.5 ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดคาใชจายในการขายและบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําไรจากการดําเนินงาน 
เมื่อพิจารณากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งไมนับรวมรายไดจากสวนแบงกําไรขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลจากเงินลงทุน ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน และรายไดอื่น  พบวา ในป 2549 
บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 9.8 ลานบาท และเพิ่มสูงขึ้นเปน 11.6 ลานบาท ในป 2550 และปรับ
ลดลงเหลือ 5.8 ลานบาท ในป 2551 คิดเปนอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 3.9, 3.9 และ 1.6 ในป 2549-
2551 ในขณะที่งวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 11.9 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร
จากการดําเนินงานรอยละ 6.6 

 
 กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษี 

ในป 2549-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเทากับ 26.4, 
22.5, 20.6 และ 19.9 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนของกําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเทียบกับรายได
จากการขายอยูที่รอยละ 10.6, 7.5, 5.7 และ 10.9 ตามลําดับ โดยสาเหตุที่อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีในป 
2550 ลดลงจากป 2549 มาจากการตัดขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯ เปนจํานวน 11.9 
ลานบาท สําหรับผลกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีในป 2551 ลดลง เน่ืองจาก คาใชจายในการขายและบริหารใน
ชวงเวลาดังกลาวเพิ่มสูงขึ้น 

 
เงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น  
ผลการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีรายไดรับจากเงินปนผลจากการรวมลงทุนกับบริษัท โยชิ

โน โคเคียวโซ (ประเทศญี่ปุน) และบริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญี่ปุน) ในการกอตั้ง YMP เพื่อผลิตสินคาประเภท
บรรจุภัณฑพลาสติก โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนใน YMP คิดเปนรอยละ 6.0 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรวมลงทุน
กับ พีเจน คอรป เพื่อกอตั้งบริษัท PIT เพื่อผลิตและจําหนายแผนซับน้ํานมและผาเช็ดทําความสะอาด โดยเงินลงทุน
ของบริษัทฯ ในบริษัท PIT คิดเปนสัดสวนการถือหุนอยูที่รอยละ 2.5 ซึ่งที่ผานมา บริษัทฯ มีรายไดเงินปนผลจากการ
ลงทุนในบริษัททั้ง 2 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากเงินปนผลอยูที่ 2.4 ลานบาท และ
เพิ่มขึ้นเปน 2.9 และ 3.3  ลานบาท ในป  2550 และ 2551 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดเงินปน

(หนวย: ลานบาท)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

คาใชจายการขาย 43.5 46.4 63.4 49.0 85.9 50.1 35.1 47.4 35.9 46.1
คาใชจายการบริหาร 50.2 53.6 66.0 51.0 85.5 49.9 39.0 52.6 41.9 53.9
  - คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 27.6 29.5 41.9 32.4 56.8 33.1 20.1 27.1 22.7 29.2
  - คาเส่ือมราคา 9.3 9.9 9.2 7.1 10.3 6.0 4.8 6.5 5.7 7.3
  - อ่ืนๆ 13.3 14.2 14.9 11.5 18.4 10.7 14.1 19.0 13.5 17.4
รวมคาใชจายดําเนินงาน 93.7 100.0 129.4 100.0 171.4 100.0 74.1 100.0 77.8 100.0

รายการ
2550 ม.ค.-มิ.ย. 2551 ม.ค.-มิ.ย. 25522549 2551
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ผลอยูที่รอยละ 19.2 และ 14.5 ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ สําหรับ งวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีเงิน
ปนผลรับเทากับ 2.4 ลานบาท  

   
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย 
บริษัทฯ ไดดําเนินการรวมทุนกับพีเจน คอรป  ในการจัดตั้ง TP เพื่อใชเปนฐานในการผลิตสินคาสําหรับแม

และเด็กภายใตตราสินคาพีเจน เชน จุกนม ขวดนม และถวยหัดดื่มนม เปนตน โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทรวม
ดังกลาวคิดเปนรอยละ 47.0 ซึ่งจากผลการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดย
วิธีสวนไดเสียเทากับ 11.7, 22.2 และ 45.0 ลานบาท ในป 2549-2551 ตามลําดับ โดยสวนแบงกําไรที่เพิ่มขึ้นมา
จากการที่ TP มียอดขายและกําไรจากการสงออกสินคาไปยังประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น คิดเปนอัตราการเติบโตของสวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนอยูที่รอยละ 89.4 และ 102.9 ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ ในขณะที่ งวด 6 เดือน ป 
2552 บริษัทฯ สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียเทากับ 16.1 ลานบาท  

  
กําไรสุทธิ  
กําไรสุทธิในชวง 3 ปที่ผานมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 24.1 ลานบาท ในป 2549 เปน 28.4 และ 53.9 ลาน

บาท ในป 2550 และ ป 2551 ในขณะที่งวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 27.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 5.8 จากงวดเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ในแตละป บริษัทฯ มีการขายสินทรัพยถาวร และ/หรือ การ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากการขายสินทรัพยถาวรและขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการ
พัฒนา ซึ่งหากปรับปรุงรายการดังกลาวออกมาจากกําไรสุทธิ เพื่อการวิเคราะหกําไรของบริษัทฯ ใหชัดเจนขึ้น จะเห็น
ไดวา บริษัทฯ มีกําไรหลังปรับปรุงเทากับ 22.2, 33.4, 52.4 และ 27.5 ลานบาท ในป 2549-2551 และ งวด 6 
เดือน ป 2552 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิหลักปรับปรุงอยูที่รอยละ 50.6, 56.6 และ 5.8 ใน
ป 2550, 2551 และงวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงรายการปรับปรุงกําไรสทุธ ิ
 

รายการ     ป 2549 ป 2550 ป 2551 งวด 6 เดือน 
2551 

งวด 6 เดือน 
2552 

กําไรสุทธิ 24.1 28.4 53.9 26.0 27.5 
ลบ  กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 1.9 6.9 1.6 - - 
บวก ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา  - 11.9 - - - 
กําไรหลังปรับปรุง 22.2 33.4 52.4 26.0 27.5 
ลบ  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี 
      สวนไดสวนเสีย 11.7 22.2 45.0 16.2 16.1 

กําไรเฉพาะการดําเนินงานของบริษัทฯ 10.5 11.2 7.4 9.8 11.4 
 
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยไมรวมผลการดําเนินงานของบริษัท

รวม กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร และรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา จะพบวา บริษัทฯ มี
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานอยูที่ 10.5 ลานบาท ในป 2549 และเพิ่มขึ้นเปน 11.2 ในป 2550 และปรับลดลงเปน 
7.4 ลานบาท ในป 2551 จากคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มี
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 11.4 ลานบาท 

เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในชวง 3 ปที่ผานมา พบวา บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทน
ดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2549 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนคิดเปนรอยละ 12.0 และเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 16.8 และ 28.4 ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ และในงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีอัตรา
ผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 26.2 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในอดีตที่ผานมา บริษัทฯ 
ไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางชัดเจน ทั้งน้ี การจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับความจําเปน

(หนวย: ลานบาท)
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ในการใชเงินของบริษัทฯ และความตองการของผูถือหุนเปนหลัก โดยในป 2549 บริษัทฯ มีการจายปนผลเทากับ 
115.0 ลานบาท จากผลกําไรของป 2543-2545 ตอมา ในป 2551บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลทั้งหมด 81.6 
ลานบาท โดยบริษัทฯ จายเงินปนผลครั้งแรกเปนจํานวน 60.0 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2551 จากผลกําไรของป 
2546-2549 และครั้งที่ 2 ในไตรมาส 3 ป 2551 เปนจํานวน 21.6 ลานบาท จากผลกําไรของครึ่งปแรกของป 
2551 และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลกําไรงวด 3 เดือน ป 2552 เปนจํานวน 10.8 ลานบาท โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 21 
กรกฎาคม 2552 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ไดพิจารณากําหนดนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย แตทั้งน้ีใหขึ้นอยู
กับความตองใชเงินทุนหมุนเวียน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ  

 
 

12.2.3    ฐานะการเงินของบริษัท  
 
สินทรัพย  

 ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 456.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 คิดเปน
รอยละ 3.0 โดยสินทรัพยหลักๆ ประกอบดวย ลูกหน้ีการคา 105.7 ลานบาท สินคาคงเหลือ 49.1 ลานบาท เงิน
ลงทุนในบริษัทรวม 140.4 ลานบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ 94.3 ลานบาท สาเหตุการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
มาจาก ลูกหนี้การคาที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกหนี้การคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิตใหกับ YMP 
อีกทั้ง บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก เพื่อรองรับการจัดจําหนายในตางจังหวัดทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
ประกอบกับ บริษัทฯ ไดรวมทํากิจกรรมทางการตลาดสําหรับสินคานําเขาพีเจนกับทางผูจัดจําหนายของบริษัทฯ 
อยางตอเนื่อง 
  
 ลูกหนี้การคา  
 ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ105.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 คิด
เปนรอยละ 13.9 และเมื่อพิจารณารายละเอียดลกูหนี้การคา จากตารางดานลาง พบวา ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ 
โดยสวนใหญจะเปนลูกหนี้การคาของกิจการที่ไมเก่ียวของกัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.4 เมื่อเทียบกับลูกหนี้การคา
สุทธิ โดยลูกหนี้การคาของกิจการที่ไมเก่ียวของสวนใหญจะเปนลูกหนี้ประเภทโมเดิรนเทรด (Modern Trade) 
กลาวคือ เปนรานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส บิ๊กซี และหางสรรพสินคา เชน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล เปน
ตน และเมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ พบวา ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ สวนใหญเปนลูกหนี้ที่ยังไม
ครบกําหนดชําระเงิน คิดเปนรอยละ 86.8 ของลูกหนี้การคาสุทธิ สําหรับนโยบายการตั้งคาเผื่อของลูกหนี้การคาของ
บริษัทฯ โดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และการวิเคราะหอายุลูกหนี้ของบริษทัฯ ซึ่งหากลูกหนี้
รายใดที่มีอายุการชําระหนี้ที่เกินกําหนดชําระมากกวา 120 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะทําการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งจํานวน โดย ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับ 0.1 ลานบาท นอกจากนี้ 
ในชวงที่ผานมา บริษัทฯ มลีูกหนีท้ี่ไมสามารถเรียกชําระคืนไดประมาณปละ 50,000 บาท เทานั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได
ทําการตัดหนี้ที่ไมสามารถเรียกชําระคืนไดในแตละปเปนที่เรียบรอยแลว 
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 ตารางที่ 5 ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคา      
                   (หนวย: ลานบาท) 
 

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 
อายุลูกหนี้การคา 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 30 มิ.ย. 2552 
ลูกหน้ีการคา- กิจการที่ไมเก่ียวของกัน   
   ยังไมถึงกําหนดชําระ  53.1 58.4 
   คางชําระไมเกิน 3 เดือน 14.6 13.8 
   คางชําระ 3 – 6 เดือน   0.3   0.1 
   คางชําระ 6 – 12 เดือน   0.0 - 
   คางชําระเกิน12 เดือนขึ้นไป - - 
ลูกหน้ีการคา- กิจการที่เก่ียวของกัน   
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 24.9 33.4 
   คางชําระไมเกิน 3 เดือน   0.1   0.0 

รวมลูกหนี้การคา 93.0 105.7 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   0.2   0.0 

ลูกหนี้การคา- สุทธิ 92.8 105.7 
 
สินคาคงเหลือ  
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 49.1 ลานบาท ณ 30 มถุินายน 2552 คิดเปนสัดสวนของสินคา

คงเหลือเทียบกับสินทรัพยรวมอยูที่รอยละ 10.0 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 รอยละ 10.1 เน่ืองจาก บริษัทฯ มีการ 
สตอกสินคาคงเหลือ เพื่อรองรับตอการจัดจําหนายในตางจังหวัดทั่วประเทศเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับ บริษัทฯ ไดรวมทํา
กิจกรรมทางการตลาดสําหรับสินคานําเขาพีเจนกับทางผูจัดจําหนายของบริษัทฯ และเมื่อพิจารณารายละเอียดของ
สินคาคงเหลือ ดังตารางดานลาง พบวา สินคาคงเหลือของบรษิัทฯ สามารถแบงไดเปน สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวาง
บรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบหอ และสินคาระหวางทาง โดยสินคาคงเหลือของบรษิัทฯ โดยสวนใหญจะเปนสินคา
สําเร็จรูปคิดเปนรอยละ 72.9 ของสินคาคงเหลือสุทธิ ณ 30 มถุินายน 2552 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการ
บริหารสินคาเหลอืใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม โดยมุงเนนการวางแผนการตลาดและการประมาณยอดขายสินคาไว
ลวงหนา  
 
 ตารางที่ 6 ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ 
            (หนวย: ลานบาท) 

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 
สินคาคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 30 มิ.ย. 2552 
   

สินคาสําเร็จรูป 32.6 35.8 
สินคาระหวางบรรจุ   9.7 11.0 
ภาชนะบรรจุและหีบหอ   2.1   2.7 
สินคาระหวางทาง   2.4   2.3 

รวมยอดสินคาคงเหลือ 46.8 51.8 
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   2.2   2.7 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 44.6 49.1 
  
 สําหรับนโยบายการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือประเภทสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางบรรจุของบริษัทฯ 
จะแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ย ซึ่งโดยทั่วไปการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของสินคาคงเหลือจะพิจารณา
จากประเภทของสินคา และ อายุของสินคาคงเหลือที่เกินกวา 9 เดือนขึ้นไป  โดยใน ณ ส้ินป 2551 และ ส้ินไตรมาส 
2 ป 2552 บริษัทฯ ไดต้ังคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ดังน้ี 
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 ตารางที่ 7 ตารางแสดงอายุสินคาคงเหลือ 
             (หนวย: ลานบาท) 

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 
อายุสินคาคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 30 มิ.ย. 2552 
1 – 90 วัน 37.7 41.3 

91 – 180 วัน  3.5   4.4 
181 – 270 วัน  0.9   1.0 
271 – 365 วัน  0.4   0.6 

1 ปขึ้นไป  1.9   2.2 
สินคาระหวางทาง  2.4   2.3 

มูลคาสินคาคงเหลือรวม 46.8 51.8 
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   2.2   2.7 

มูลคาสินคาคงเหลือ - สุทธิ 44.6 49.1   

  

 ตารางที่ 8 ตารางแสดงนโยบายการตั้งคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 

อายุสินคาคงเหลอื ประเภทสินคา อัตรารอยละคาเผื่อมูลคาลดลง 
สินคาพีเจน และอื่นๆ  50 9 เดือน - 1ป 
สินคามีด  30 
สินคาพีเจน และอื่นๆ 100   1 ปขึ้นไป 
สินคามีด  50 

  
 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 บริษัทฯ ถือหุนใน TP รอยละ 47 ซึ่งคิดเปนมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ณ 30 มิถุนายน 2552 เปนจํานวน
เทากับ 140.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.8 ของสินทรัพยรวม ลดลงจากสิ้นป 2551 เทากับ 0.4 ลานบาท ทั้งน้ี
เพราะ บริษัทฯ มีการรับรูรายไดจากสวนแบงกําไรตามวิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวมเปนจํานวน 16.1 ลานบาท 
ในขณะที่ บริษัทฯ รวมมีการจายเงินปนผลเทากับ 16.5 ลานบาท  

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 บริษัทมีการลงทนุใน YMP และ PIT ซึ่งคิดเปนสัดสวนของผูถือหุนในบริษัทดังกลาว อยูที่รอยละ 6.0 และ 
2.5 ตามลําดับ โดยเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจะบันทึกตามวิธีราคาทุน ซึ่งเงินลงทุนระยะยาวมีจํานวนคงที่เทากับ 
24.9 ลานบาท 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ และที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษทัฯ โดยสวนใหญประกอบดวย ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และ
ยานพาหนะ ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มสิีนทรัพยถาวรเปนจํานวน 94.3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทียบกับ
สินทรัพยรวมทั้งหมดของบริษทัฯ อยูที่รอยละ 20.7   
 สําหรับที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2552 มีมลูคาเทากับ 19.5 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนของสินทรัพยรวมทั้งหมดอยูที่รอยละ 4.3 โดยมูลคาที่ดินดงักลาวไดถูกหกดวยคาเผื่อการดอย
คาที่ดินจํานวน 11.9 ลานบาท เมื่อพฤศจิกายน 2550 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดบันทึกสวนที่ลดลงจากการตีราคาของที่ดินที่
ไมใชในการดําเนินงานตามราคาประเมินไวในบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 
2550 แลว และที่ดินดังกลาวถูกนําไปใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันของเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะขายทีดิ่นดังกลาวออก ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ
จากการจําหนายที่ดินดังกลาวในอนาคต  
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อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน    
 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเทากับรอยละ 5.7 และ 
29.6 ตามลําดับ ในป 2549 ตอมาในป 2550 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรพัยถาวรเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 7.3 และ 39.1 และ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2551 เปนรอยละ 12.9 และ 65.8 ตามลําดับ โดยการ
เพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนในสินทรัพยในชวง 3 ปที่ผานมา เน่ืองจาก บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดานรายไดจาก
การขายกล ุ มผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนและกลุมผลิตภณัฑในครัวเรือนและของใชประจําวันที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลให บรษิัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่ม
สูงขึ้น 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการหมุนของสินทรัพย พบวา บริษัทฯ มีอัตราการหมุนของสินทรัพยเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน ต้ังแตป 2549-2551 โดยมีอัตราสวนอยูที่ 0.6, 0.8 และ 0.9 เทา ตามลําดับ ทั้งน้ี
เพราะวา บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายไดจากการ
ขาย (CAGR) อยูที่รอยละ 20.5 
 สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย และสินทรัพยถาวรเทากับ 
รอยละ 12.2 และ 68.8 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงเล็กนอย จากสินทรพัยทีป่รบั
เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือที่ปรับเพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับงวดเดียวกันของป 2551 สําหรับอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากงวดเดียวกันของปกอน เพราะ บริษัทฯ ไมมีการซื้อทรัพยสิน
ถาวรเพิ่ม ในขณะที่บริษัทฯ มกํีาไรจากการดําเนินงานในชวงไตรมาส 2 ป 2552 ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกัน และเมื่อพิจารณาอัตราการหมุนของสินทรัพย พบวา บริษทัฯ มีอัตราการหมุนของสินทรัพยอยูที่ 0.8 เทา ใน
งวด 6 เดือน ป 2552 

 
สภาพคลองและแหลงท่ีมาของเงินทุนบริษัท 
กระแสเงินสด 

  9. ตารางแสดงกระแสเงินสด 
              

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 
รายการ 

      ป 2549 ป 2550 ป 2551 งวด 6 เดือน 
ป 2552 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 150.6 3.0 (1.2) 6.4 
ระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (5.4) 13.1 8.9 18.3 
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (145.2) (16.2) (7.7)  (24.6) 
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (0.04) (0.11) (0.02) 0.05 

 
เมื่อพิจารณากระแสเงินสดในแตละกิจกรรมจากการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา พบวา บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 150.6, 3.0 และ (1.2) ลานบาท ตามลําดับ โดยกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2549 เพิ่มสูงขึ้นเปนจํานวน 150.6 ลานบาท เนื่องจาก ในป 2548 ลูกหน้ีการคา
จํานวน 81.0 ลานบาท เปนเช็คจายลวงหนา ซึ่งเดิมเปนเงินใหกูยืมแกกรรมการ และภายในปที่กรรมการกูยืมเงินไป 
กรรมการไดนําเช็คจายลวงหนามาจายคืนใหกับบริษัทฯ โดยในทางบัญชี เมื่อเปนเช็คจายลวงหนา รายการนี้จะถูกนับ
รวมเปนสวนหนึ่งของลูกหนี้การคา และในป 2549 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินคืนจากเช็คจายลวงหนา จึงถูกนับรวมเปน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สําหรับ ป 2550 และ ป 2551 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ลดลงเปน 3.0 และ (1.2) ลานบาท ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในป 2550 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นเทากับ 11.1 ลาน
บาท เพราะ บริษัทฯ มีการสต็อกสินคาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจัดจําหนายใหลูกคาตางจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้ง 
บริษัทฯ มีภาษีหัก ณ ที่จายคางจายลดลงเทากับ 11.4 ลานบาท สําหรับป 2551 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น 
6.7 ลานบาท และมีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 7.2 ลานบาท  

(หนวย: ลานบาท)
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สําหรับกระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุนในป 2549-2551 มีจํานวนเทากับ (5.4), 13.1 และ 
8.9 ลานบาท ตามลําดับ ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากบริษัทรวมเทากับ 9.4, 9.4 และ 11.8 
ลานบาท โดยในป 2549 บริษัทฯ มีการซื้อคลังสินคา พรอมกับขายบานพรอมที่ดินออกไป ในขณะที่ป 2550 
บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายหองชุด ทั้งน้ี รายการตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวง 3 ปที่ผานมา เปนการปรับโครงสราง
ทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

สําหรับกระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินในป 2549-2551 มีจํานวนเทากับ (145.2), 
16.3) และ (7.7) ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2549 และ ป 2551 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลเปนจํานวน 115.0 
ละ 81.6 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี ในป 2551 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการเพิ่มทุนเทากับ 40.0 ลานบาท  

สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 6.4 ลานบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน ทั้งนี้เพราะ บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมาจากคาใชจาย
คางจายที่ลดลง เชน เงินโบนัสและคาลิขสิทธ์ิในตราสินคาพีเจน เปนตน สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือน ป 2552 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนเปนจํานวน 16.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของป 2551 เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อพิจารณา
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินงวด 6 เดือน ป 2552 พบวา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไปเปนจํานวน 24.6 
ลานบาท โดยบรษิัทฯ ไดนําเงินไปชําระเงินคืนกูยืมระยะสั้นเทากับ 28.7 ลานบาท  

 

อัตราสวนสภาพคลอง  
ในชวงป 2549-2551 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.7, 0.7 และ 0.6 เทา ตามลําดับ และ

บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในป 2549-2551 เทากับ 0.5, 0.5 และ 0.4  โดยการลดลงของสภาพ
คลองในป 2551 มีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมนุเวียนของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินกูยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเปนจํานวน 44.7 ลานบาท จากป 2550 และ ณ ส้ิน
ไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง และสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.8 และ 0.5 เทา ตามลําดับ 

 
หน้ีสิน 
ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 232.8 ลานบาท โดยหนี้สินรวมสวนใหญจะ

ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจาหนี้การคา เปนจํานวน 75.7 และ 
94.2 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทียบกับหนี้สินรวมอยูที่รอยละ 32.5 และ 40.5 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณารายละเอยีดเจาหนี้การคาของบริษทัฯ จะสามารถแบงไดเปน เจาหนี้การคาของกิจการที่เก่ียวของ 
และเจาหนี้การคาของกิจการที่ไมเก่ียวของ โดยเจาหนี้การคาของกิจการที่เก่ียวของจะเปนเจาหนี้ที่มีความสัมพันธเปน
บริษัทรวมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาของกิจการที่เก่ียวของเทากับ 43.8 ลาน
บาท และเจาหนี้การคาของกิจการที่ไมเก่ียวของ  50.4 ลานบาท  

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหนี้สินที่มภีาระดอกเบี้ย ซึ่งประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป และ เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท ดังตารางดานลาง  

  10. ตารางแสดงภาระหนี้สิน 
               (หนวย: ลานบาท) 

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) 
หน้ีสิน 

ณ 31 ธ.ค. 2551 ณ 30 มิ.ย. 2552 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย   
  - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 104.7  75.7 
  - เงินกูยืมระยะยาว (ครบกําหนดชําระภายใน1 ป)    8.3  11.0 
  - เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  16.3  21.5 
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 129.3 108.2 
หน้ีสินรวม 228.2 232.8 
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จากตาราง พบวา ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีเงินกูยืมรวมทั้งหมด
เทากับ 129.3 และ 108.2 ลานบาท และเมื่อพจิารณาสัดสวนของเงินกูยืมของบริษัทฯ เทียบกับหนี้สินรวมทั้งหมด
อยูที่รอยละ 56.7 และ 46.5 ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 30 มิถุนายน 2552 ตามลําดับ  

 
สวนของผูถอืหุน 
ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 223.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 

เทากับ 27.5 ลานบาท จากกําไรสุทธิในงวด 6 เดือน ป 2552 คิดเปนอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 14.0  
 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2549-2551และ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2552 มีคาเทากับ 

1.4, 1.1, 1.3 และ 1.0 เทา ตามลําดับ โดยการลดลงของอัตราสวนหนี้สินตอทุนในป 2550 เพราะ บริษัทฯ มีสวน
ของผูถือหุนเพิม่ขึน้จากกําไรสะสมของบริษัทฯ ที่เพิม่สูงขึ้น ในขณะที่ดานหนี้สิน บริษัทฯ สามารถชําระคืนเงินกูระยะ
ยาวใหกับสถาบนัการเงินไดมากขึ้น ในขณะที่ ป 2551 บริษัทฯ มีอัตราสวนเพิ่มสูงขึ้น แมวา บริษัทฯ จะมีการเพิ่ม
ทุน 40.0 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น แตเน่ืองจาก บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลเปนจํานวน 81.6 ลานบาท จึงสงผลให
อัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลง  

อยางไรก็ตาม โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ คาดวาจะมีสัดสวนที่ลดลงภายหลังการขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชน ประกอบกับวัตถุประสงคหนึ่งของการระดมทุน ไดแกการชําระหนี้คืนแกสถาบันการเงิน จึงสงผลให
บริษัทฯ จะมีโครงสรางทางการเงินที่แข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
 

12.3       คาตอบแทนผูสอบบญัชี 
 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบญัชีของบริษัท สํานักบัญชีวรรณพร จํากัด สําหรับการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ คดิเปนมูลคารวมกันทัง้ส้ิน 80,000 บาท 
 ในป 2550 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบญัชีของบรษิัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับ

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเปนมูลคารวมกันทั้งส้ิน 850,000 บาท 
 ในป 2551 บริษัทฯ มีคาตอบแทนใหกับผูสอบบญัชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับ

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเปนมูลคารวมกันทั้งส้ิน 1,020,000 บาท 
 สําหรับป 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดกําหนดคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน

เอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,020,000 บาท 
 
12.4       ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
  
 12.4.1  การพึ่งพิงพีเจน คอรป ซึ่งเปนผูผลิตและเจาของตราสินคาพีเจน 
 การดําเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ อยูที่การเปนผูจัดจําหนายผลิตภณัฑพีเจนเปนหลกั เชน จุกนม ขวดนม 

และผาเช็ดทําความสะอาด เปนตน ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากสัดสวนรายไดจากการขายผลิตภัณฑพีเจนเทียบกับรายได
จากการขายทั้งหมดอยูที่รอยละ 82.8 และ 84.5 ในป 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ และเมือ่
พิจารณากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑพีเจนเทียบกับกําไรขั้นตนของบริษทัฯ พบวา ในป 2551 และ งวด 6 เดือน ป 
2552 บริษัทฯ มีสัดสวนดังกลาวอยูที่รอยละ 87.1 และ 87.5 ตามลําดับ อาจกลาวไดวา การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีการพึ่งพิงตราผลิตภัณฑพีเจนคอนขางสูง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มคีวามสัมพันธอันแนนแฟนกับพีเจน 
คอรปมาโดยตลอด และไดรับความไววางใจใหเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑพีเจนแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย รวมทั้ง
บริษัทฯ ไดรวมกันลงทุนกอตั้ง TP และ PIT เพื่อผลติสินคาภายใตตราสินคาพีเจน และจําหนายใหแกบริษัทฯ แตเพียง
ผูเดียวเพื่อใหบรษิัทฯ ทําการจัดจําหนายในประเทศไทยตอไป 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับรูรายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียใน TP ตามสัดสวน
การถือหุนรอยละ 47 แตเน่ืองจาก บริษัทฯ เปนผูถือหุนสวนนอย จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีอํานาจเด็ดขาดในการควบคุม
การจายเงินปนผล กระแสเงินสดจากเงินปนผลจึงขึ้นอยูกับการพิจารณาของฝายผูถือหุนรายใหญ (พีเจน คอรป) 
อยางไรก็ตาม ที่ผานมา 9 ป TP จายเงินปนผลใหบริษัทฯ มาโดยตลอด โดยในชวง 3 ปที่ผานมา TP จายเงินปนผลให
บริษัทฯ คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเฉลีย่ประมาณรอยละ 23.3 

 
 12.4.2  โครงการออกผลิตภัณฑใหม  

 บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายการทําการตลาด กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนหรือ กลุม
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของกับคุณแมและเด็กใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปของการนําเขาสินคาเพื่อ
จําหนายภายในประเทศ และ/หรือผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทย เชน สบูเหลว เบบี้แชมพู โลชั่นสูตรน้ํา / สูตร
นํ้านม เปนตน ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองตอความตองการของคุณแมสมัยใหมที่เอาใจใสในการดูแลลูก ประกอบกับเปนการ
เพิ่มตัวเลือกสําหรับคุณแมที่ใหความใสใจในคุณภาพผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ซึ่งบริษัทฯ จะตองใชเงินลงทุนทางการ
ตลาดที่คอนขางสูงในการสรางการรับรูและสรางแบรนดของผลิตภัณฑออกใหมใหเปนที่ยอมรับของลูกคา โดยการ
โฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปน โทรทัศน วิทยุ และนิตยสาร การออกงานแสดงสินคา หรือ การ
จัดโปรโมชั่น เปนตน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดทําการวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการออกผลิตภัณฑใหมๆ อีก
ทั้งไดศึกษาความตองการของลูกคาในตางจังหวัด และความคุมคาในการลงทุนอยางตอเนื่อง และประสบความสําเร็จ
ในดานการยอมรับของผูบริโภคดวยดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา  
 

 12.4.3  การเสนอขายหุนตอประชาชน 
 ภายหลังจากการเสนอขายหุน IPO ตอประชาชน บริษัทฯ มีแผนงานที่จะนําเงินสวนหนึ่งที่ไดรับจากการ

เสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งแรกนี้มาใชในการชําระคืนเงินกูยืมของบริษัทฯ ทั้งน้ีเพื่อลดภาระคาใชจายทาง
การเงินของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีภาระหนี้จากเงินกูยืมสถาบันการเงินรวมทั้งส้ิน 
108.2 ลานบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการออก IPO มาชําระคืนเงินกูยืมตามความเหมาะสม โดยจะ
พิจารณาการชําระคืนเงินกูยืมในสวนที่มีตนทุนทางการเงินที่สูงหรือไดรับเง่ือนไขที่ดีสําหรับการชําระคนืหนี้กอนกําหนด 
เพื่อลดภาระหนีห้รือคาใชจายดอกเบี้ยใหมากที่สุด ซึ่งการนําเงินที่ไดรับจากการออก IPO มาชําระคืนหนี้สินของ
บริษัทฯ ดังที่ไดกลาวในขางตน จะสงผลใหบรษิัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งน้ีเพราะ บริษัทฯ จะมีคาใชจายจาก
ดอกเบี้ยเงินกูลดลง   
 

 12.4.4  กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 การดําเนินธุรกิจเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรบัแมและเด็กพีเจนของบริษัทฯ สวนหนึ่งของผลติภัณฑพี
เจนจะถูกนําเขามาจากประเทศญี่ปุน เพื่อจําหนายภายในประเทศ ประกอบดวย ผลิตภัณฑในกลุม Toiletries ไดแก 
สบูเหลว เบบี้แชมพู โลชั่นสูตรน้ํา/สูตรน้ํานม หรืออุปกรณทําความสะอาดเครื่องใชสําหรับเด็ก เปนตน และสวนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑในครัวเรือนและของใชประจําวัน เชน มีดเกอรลาจ จะถูกนําเขามาจากประเทศโปแลนด และแปรงสีฟน
บีแคร นําเขามาจากประเทศจีน ซึ่งการดําเนินธุรกิจดังกลาวอาจสงผลใหบรษิัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงไดมีการทําธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุล
เงินในการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศลวงหนา (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อปองกันความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ี ในชวงผลการดําเนินงานที่ผานมา 
บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคอนขางนอย โดยในป 2551 บริษัทฯ มขีาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 1.8 ลานบาท และงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 1.0 
ลานบาท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดสวนรายไดจากการขายสินคานําเขาพีเจน, มีดเกอรลาจ และแปรงสีฟนบีแคร 
เทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัทฯ ซึง่เปนสัดสวนคอนขางนอย คิดเปนรอยละ16.9, 17.7 20.4 และ 
18.9 ในป 2549-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ ซึ่งเปนสัดสวนคอนขางนอย  
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 12.4.5 การปรบัเปลี่ยนแผนงานทางธุรกิจของผูรวมทุน 
 บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนกับผูรวมทุนในกิจการรวมคาทั้ง 3 แหง โดย TP และ PIT รวมทุนกับพีเจน คอรป 
และ YMP ลงทุนรวมกับบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ที่ผานมาพีเจน คอรปมีการการปรับเปลี่ยน
แผนงานทางธุรกิจ โดยในเดือนมกราคมที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการลงนามในขอบันทึกทําความเขาใจ (“MOU”) ซึ่งมี
อายุ 3  ป กับพีเจน คอรป โดยพีเจน คอรปมีวัตถุประสงคจะขยายกําลังการผลิตใน TP โดยใหมีการเคลื่อนยายสาย
งานประกอบ (Assembly works) ของ TP ไปที่ PIT (เร่ิมยายสายงานในเดือนมกราคม ป 2552) เพื่อให TP สามารถ
ขยายกําลังการผลิตโดยสามารถติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมได  นอกจากการเคลื่อนยายสายงานประกอบไปยัง PIT น้ัน 
ในชวงระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ลงนามใน MOU พีเจน คอรป และบริษัทฯ ไดตกลงรวมกันที่จะคงสายการผลิต
สินคาที่ TP ไวเชนเดิม  ดังน้ันการเคลื่อนยายสายงานประกอบดังกลาวอาจสงผลกระทบตอรายไดของ TP ในสวนที่มี
การเคลื่อนยายสายงานประกอบได แตสําหรับบริษัทฯ ไมนาจะไดรับผลกระทบใด ๆ อยางมีนัยสําคัญเนื่องจาก
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน TP ที่สัดสวนรอยละ 47.0 ทําใหบริษัทฯ รับรูเฉพาะสวนแบงกําไรจากสัดสวนเงิน
ลงทุนเทานั้น และพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ TP ในงวด 6 เดือน ป 2552 TP มีรายไดและกําไรสุทธิเทากับ 
223.0 ลานบาท และ 34.2 ลานบาท ตามลําดับ ใกลเคียงกับงวดเดียวกันป 2551 ซึ่ง TP มีรายได 224.3 ลานบาท
และกําไรสุทธิเทากับ 34.4 ลานบาท อยางไรก็ตาม หากมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม TP จะมีรายไดจากการขยาย
กําลังการผลิตซึ่งทําให TP สามารถจําหนายสินคาไดในจํานวนมากขึ้น  
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สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลกัทรัพย 

1. รายละเอียดหลกัทรัพยท่ีเสนอขาย 

1.1 ประเภทและหลกัทรัพยท่ีเสนอขาย  

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จํานวน  
30,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.0 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งน้ี 
ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมีดังน้ี 

 ผูเสนอขาย : บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) 

     Moong Pattana International Public Company Limited 
  ที่อยูผูเสนอขาย : อาคารมุงพัฒนา 947/171 บางนาคอมเพล็กซ  
   ถนนบางนา-ตราด กม.3  
   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
   โทรศัพท 02-361-9009 โทรสาร 02-361-9025-6 
 ลักษณะหลักทรัพย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : 28,500,000 หุน สําหรับการเสนอขายหุนตอประชาชน

ทั่วไป และ 1,500,000 หุน สําหรับการเสนอขายหุนตอ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยคิดเปนรอยละ 23.75 
และรอยละ 1.25 ของหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งน้ี 

 มูลคาที่ตราไว : 1.00 บาท 

 ราคาเสนอขายหุนละ : [•] บาทตอหุน 

 มูลคารวม : [•] บาท 

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งน้ีเปนการเสนอขายตอประชาชน ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2  โดยมีสัดสวนในการเสนอขาย ดังน้ี 

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน [•] หุน [•] % 
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป [•] หุน [•] % 
เสนอขายตอผูมีอปุการคุณของบริษัทฯ 4,500,000 หุน 3.75 % 
เสนอขายกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน 1,500,000 หุน 1.25 % 

ทั้งน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6 ทั้งน้ีเพื่อใหการเสนอขายครั้งน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด 
(ก) นักลงทุนสถาบนั หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้ 

(1) ธนาคารพาณิชย 
(2) บริษัทเงินทุน 
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(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนสินทรัพยของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อ
การจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5)  บริษัทประกันภยั 
(6)  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี  
     กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(7)  ธนาคารแหงประเทศไทย 
(8)  สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
(9)  กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(10)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(11)   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(12)   กองทุนรวม 
(13)   ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม 

ทั้งน้ี นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1 

(ข) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัด
ความที่ระบุไวขางตน แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ 
ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือ
ทางออมของผูจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวของ 
ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ตามที่
ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ 
โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 
ทั้งน้ี ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย 
และผูที่เก่ียวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายรับประกันการ
จําหนาย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 
เร่ืองหลักเกณฑ  เง่ือนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)   

(ค) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งทําคุณประโยชน มี
ความสัมพันธอันดี ใหคําแนะนําหรือใหความชวยเหลือในทางใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมตอ
บริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม รวมตลอดถึงผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ลูกคา คูสัญญา หรือบริษัทคู
คาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชยกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่
เก่ียวของ ผูมีอํานาจควบคุม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของของบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
ตามที่ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตางๆ ดังกลาว
ขางตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งน้ี 
การจัดสรรหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ เปนดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผูบริหาร
ของบริษัทฯ 
(ง) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 
มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1  
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ทั้งน้ี สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ 
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภท (ก) และ (ข) เพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งน้ีประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด 

การจัดสรรหุนในครั้งน้ี ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยโดยทั่วไป  เน่ืองจากความตองการซื้อจาก
กลุมบุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งน้ีแลว และสามารถกระจายหุนในวงกวางได
อยางเพียงพอแลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป 

 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น 

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 30,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งน้ี มีสิทธิ และผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และหากมีประกาศการจายเงินปนผล มีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส [•] ป [•] เปนตนไป  

1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งน้ีกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาต
และเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส 
จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบ 
ถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เร่ือง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 
2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวนคุณสมบัติเร่ือง
การกระจายการถือหุนรายยอยซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 รายและถือหุนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 
หนวยการซื้อขาย ดังน้ัน จึงยังคงมีความไมแนนอนวาบริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการ
รับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

 
1.5 ขอมูลอื่นๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เก่ียวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือ
หลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนในจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอ
ขายในครั้งน้ีออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป  6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เร่ิมทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ให
บุคคลที่ถูกส่ังหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกส่ังหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบ
กําหนด 1 ป  6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกส่ังหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกส่ังหามขายจํานวนที่เหลือ
อีกรอยละ 75 ได   
  

2.  ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือ
หุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
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แลวทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุนรายใดที่จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยใน
บริษัทฯ มีจํานวนเกินกวาอัตราสวนดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลนั้นได 

การโอนหุนของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอน
กับผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทฯ ไดเมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารองขอให
ลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนดังกลาวไว
ในสมุดทะเบียนหุนแลวเทานั้น บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
น้ัน หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทฯ จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน 
และเมื่อหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ การโอนหุนใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย   

การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  ที่จะเสนอขาย
ในครั้งน้ีไดกําหนดจากการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยวิธีกําหนดมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับ
บริษัทในกลุมเดียวกันและมีการดําเนินธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable) ดวยอัตราสวนราคาหุนตอ
กําไรตอหุน (P/E Ratio) โดยบริษัทในตลาดที่มีการดําเนินธุรกิจใกลเคียงกัน ในระยะเวลา [•] วันทําการที่
ผานมา [ชวงเวลา] มีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุนที่ประมาณ [•] - [•] เทา  

 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

- ไมมี – 

 
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจอง
ซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรค 
หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งน้ี เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด 

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  

การเสนอขายหลกัทรัพยประเภทหุนสามัญในครั้งน้ีเปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

5.2 ผูจัดจําหนายหลกัทรัพย 

5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
175 ช้ัน 3/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร 
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983 

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย  

[•] 
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5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

5.3.1 เง่ือนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนจํานวน [•] หุน ตามราคาที่ระบุในขอ 1 
และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 รับประกันการจําหนาย
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวใน
หนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนในครั้งน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ไมสามารถกําหนดราคาเสนอขายสุดทายได 

(ข) บริษัทฯ ไมสามารถตกลงเขาทําสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายได 

นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้ง
น้ี [โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 
5.9] เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆ ที่จะไดกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งน้ี 

ทั้งน้ี  รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน 
จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย 

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย 

บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งส้ิน [•] บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยการชําระ
เงินดังกลาวจะเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งส้ิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

หุนจํานวน 30,000,000 หุน ในราคาหุนละ [•] บาท [•] บาท 
หัก  คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ [•] บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ [•] บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ [•] บาท 

5.4 ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 

จํานวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งน้ี [•] บาท 
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรพัย (1) 

– คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม [•] บาท 
– คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน [•] บาท 
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– คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (2) [•] บาท 
– คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ [•] บาท 
– คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย [•] บาท 
– คาธรรมเนียมอื่น ๆ (3) [•] บาท 

รวมจํานวนเงินทั้งส้ิน [•] บาท 
หมายเหต ุ (1) ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่มและภาษหีกั ณ ที่จาย 
 (2) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป 
 (3) คาธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 

 เปนตน 

5.5 วิธีการขอรับหนงัสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรพัย 

• สําหรับนักลงทุนสถาบัน  

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือช้ีชวนมี
ผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย 

• สําหรับบุคคลทั่วไป  

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย 

• สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ 

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย 

• สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ   

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย 

ทั้งน้ี นักลงทุนประเภทสถาบัน บุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือช้ีชวนที่
ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จากเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามัญครั้งน้ีไดกอนทําการจองซื้อหุน  

5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแก
ตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เก่ียวของ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 เร่ือง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่
เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งน้ีโดยแบงออกเปน 4 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) นักลงทุน
สถาบันจํานวน [•] หุน (ข) บุคคลทั่วไปจํานวน [•] หุน (ค) ผูมีอปุการคุณของบริษัทฯ จํานวน  4,500,000 
หุน (ง) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 1,500,000 หุน ทั้งน้ี สัดสวนในการเสนอขาย
ใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ 

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนทุกประเภทตามความเหมาะสม  

อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุในครั้งน้ีเปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนด เร่ืองการ
กระจายการถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุน 
บุริมสิทธิเปนหลกัทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน [•] หุน ใหแกนักลงทุนสถาบัน 

การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได 
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน [1,000] หุนและตอง
เปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขัอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของ
นักลงทุนสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน [•] หุน ใหแกบุคคลทั่วไป 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุใน
ขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน [1,000] หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 
หุน และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 4,500,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณ  

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหกับ
บุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมี
จํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุป
การคุณของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.4 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 1,500,000 หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน 

การจัดสรรหุนใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และ
หากยอดจองซื้อของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ 
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สําหรับหุนที่เหลือจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการนํามาจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดก็ได 

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

5.7.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน  

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 
100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1  ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [•] ถึงวันที่ [•] โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ 
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น 
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้ 
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :  
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือ

รับรองที่ออกไมเกิน  6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  

สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว 
ตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ  

• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังน้ี 

• หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. และกอนเวลา 12:00 น. 
ของวันที่  [•] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอ
ขาย [•] โดยชําระเปน-เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหากชําระ
เปนเช็คใหลงวันที่ [•] หรือวันที่ [•] เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 
ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [•] และหากชําระโดยการ
โอนเงินอัตโนมัติผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ [•] 

ทั้งน้ี การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 
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• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่  [•]  ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน-เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ 
เทานั้น 

• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1   พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอน
เงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” เลขที่
บัญชี [142-3-06744-4] ประเภทบัญชีกระแสรายวัน [ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขาสาทร] โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีช่ือ [•] เลขที่บัญชี [•] ประเภทบัญชี [•] 
ธนาคาร [•] สาขา [•] ตอไป 

(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00น. ของวันที่ [•]  ถึงวันที่ [•] 

(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งน้ีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการ 
จองซื้อของผูจองซื้อ ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก)-(ค) 

5.7.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป 

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 
16:00 น. ของวันที่ [•] ถึงวันที่ [•]  โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ 
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น 
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้ 
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม

หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ให
แนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน  6  เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :  
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• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือ
รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  

สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว 
ตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ 

• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังน้ี 

• หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. และกอนเวลา 12:00 น. 
ของวันที่  [•] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอ
ขาย [•] โดยชําระเปน- เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหากชําระ
เปนเช็คใหลงวันที่ [•] หรือวันที่ [•] เทานั้นและหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 
ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [•] และหากชําระโดยการ
โอนเงินอัตโนมัติผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ [•] 

ทั้งน้ี การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 
5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น.  ของวันที่  [•]  ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน-เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ 
เทานั้น 

• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละราย
กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง
ของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผู
จัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 แตละรายจะกําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละราย
จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีช่ือ [•] เลขที่บัญชี [•] 
ประเภทบัญชี [•] ธนาคาร [•] สาขา [•] ตอไป 

(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแต
เวลา 9:00 น. ถึง 16:00น. ของวันที่ [•] และวันที่ [•]  
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(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งน้ี  ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 
5.7.2 (ก)-(ค) 

5.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ 

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 
5.2.1 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ [•] ถึงวันที่ [•] โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ 
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น 
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้ 

• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ให
แนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :  

• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือ
รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  

สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว 
ตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ 

• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังน้ี 
• หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. และกอนเวลา 

12:00 น. ของวันที่  [•] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อใน
ราคาเสนอขาย [•] โดยชําระเปน- เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 
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หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป 
โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [•] หรือวันที่ [•] เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค 
หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [•] และหาก
ชําระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ [•] 

ทั้งน้ี การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันวันจองซื้อ 

• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น.  ของวันที่  [•]  ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน-เงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น 

• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1   พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอน
เงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” เลขที่
บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขาสาทร โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีช่ือ [•] เลขที่บัญชี [•] ประเภทบัญชี [•] 
ธนาคาร [•] สาขา [•] ตอไป 

(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00น. ของวันที่ [•] ถึง
วันที่ [•] 

(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ 
และขอเงินคืนไมได ทั้งน้ีผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ 
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก)-(ค) 

5.7.4 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

ผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน 
และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ [•] ถึงวันที่ [•] 
โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ 
และแนบเอกสารดังตอไปนี้ 
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม

หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ให
แนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
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• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาว ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังน้ี 

• หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. และกอนเวลา 
12:00 น. ของวันที่  [•] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อใน
ราคาเสนอขาย [•] โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [•] หรือวันที่ [•] เทานั้น และหากชําระเปน
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกิน
วันที่ [•] และหากชําระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 
15:30 น. ของวันที่ [•] 

ทั้งน้ี การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันวันจองซื้อ 

• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น.  ของวันที่  [•]  ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น 

• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1   พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอน
เงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” เลขที่
บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขาสาทร โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีช่ือ [•] เลขที่บัญชี [•] ประเภทบัญชี [•] 
ธนาคาร [•] สาขา [•] ตอไป 

(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00น. ของวันที่ [•]  
ถึงวันที่ [•] 

(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ 
และขอเงินคืนไมได ทั้งน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการ 
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.4 (ก)-(ค) 

5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

5.8.1 สําหรับนักลงทุนสถาบัน 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่ เสนอขายแก นักลงทุนสถาบัน
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1   
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5.8.2 สําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยจะพิจารณาจากปจจัย
ตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หรือ
การมีธุรกิจที่เก่ียวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ 
ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน 

5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

5.8.4 สําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ    

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
รายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมได
รับการจัดสรรหุน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอน
เงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอม-ส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุน ทั้งน้ี ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว 
จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ
วาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ 
ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุน
ไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดย
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การโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ  หรือจาย
เปนเช็คขีดครอม-ส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน 
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ 
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการ
ดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญ
หายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคา
จองซื้อหุนหรือเนื่องจากผิดเง่ือนไขในการจองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุน เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุน หรือ เน่ืองจากปฏิบัติ
ผิดเง่ือนไขในการจองซื้อ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดย
ผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปน
ผูรับจองซื้อหุนจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งน้ี กลาวคือ ผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ได
ทันที ทั้งน้ี เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ส้ันลง และ
เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เร่ิมทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน  

ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน  3 กรณี ดังตอไปนี้  

(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) กลาวคือ 
ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีนาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
ในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจอง
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ซื้อหุน และจะออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 15 วันทําการนับแต
วันปดการจองซื้อหุน  ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝาก
ไว ในกรณีน้ี ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ 
ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ 

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ช่ือของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรง
กับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว 
มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ค) แทน 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดําเนินการ
นําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย  และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 
600 ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อหุน  และออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อ 
ภายใน 15   วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญ
ที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ
เร่ิมทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และหากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนสามัญออก
จากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600  ผูจองซื้อรายนั้นสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย  ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหุนตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งน้ี การถอนหุน
สามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ 
ดังน้ัน ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนไดทันภายในวันที่หุนสามัญของ
บริษัทฯ เร่ิมทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) นาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 15 
วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีน้ี ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ 
ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว ทั้งน้ี หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณี
ใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุนใหแกผูจองซื้อแทน 
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สวนที่ 4  
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
1. การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยบริษัททีอ่อกหลักทรัพย 
 
1.1 กรรมการบริหารของบริษัทและผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 
 
 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา 

1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กันยายน
2551 ตอกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงทีสํ่าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําผิดที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพร  อนุวัตรอุดม หรือ นางบุษบา วราภิรักษ เปน    
ผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล หรือ     
นางสุรียพร  อนุวัตรอุดมหรือ นางบุษบา วราภิรักษ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว 
 

ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริหาร  

2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม กรรมการบริหาร  

3. นายนิรามัย            ลักษณานันท กรรมการบริหาร  

4. นางศิริพัชรา  พิทักษรักษา กรรมการบริหาร  

5.  นางบุษบา  วราภิรักษ  กรรมการบริหาร  

    



สวนที่ 4 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 4 หนาที่ 2 

ผูรับมอบอํานาจ    
ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริหาร  
 

2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม กรรมการบริหาร  
 

3. นางบุษบา วราภิรักษ  กรรมการบริหาร  

 
 
1.2 กรรมการทานอื่น ๆ ที่ไมไดเปนกรรมการบริหารของบริษัท 
 
 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําให
ผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพร  อนุวัตรอุดมหรือ นางบุษบา วราภิรักษ เปน     
ผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล หรือ      
นางสุรียพร  อนุวัตรอุดมหรือ นางบุษบา วราภิรักษ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว 
 
กรรมการทานอื่น ๆ ท่ีไมไดเปนกรรมการบริหารของ บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ ประธานกรรมการ 
 

2. นางละเอียด วองวงศภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

3. ดร. นิตินัย ตันพานิช กรรมการตรวจสอบ 
 

4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน กรรมการตรวจสอบ 
 

 
ผูรับมอบอํานาจ    

ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริหาร  
 

2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม กรรมการบริหาร  
 

3. นางบุษบา วราภิรักษ  กรรมการบริหาร  

 



สวนที่ 4 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 4 หนาที่ 3 

2. การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 
 ขาพเจา บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท มุงพัฒนา อินเตอร
แนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก ขอรับรองวา 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไม
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
 
1. ดร. กองเกียรติ โอภาสวงการ 

 
ประธานกรรมการ 

 
-ดร. กองเกียรติ โอภาสวงการ- 

 
2. นายเล็ก สิขรวิทย 

 
กรรมการผูอํานวยการ 

 
-นายเล็ก สิขรวิทย- 

 
 



             บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

               หนาที่ 1 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชือ-นามสกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุน 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. ศาสตราจารยวิโรจน  78 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย  - - 2534-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
เลาหะพันธุ  (DCP) ครั้งที่ 3/2000 ของสมาคมสงเสริม   2545-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ศรีไทยซปุเปอรแวร 

    -ประธานกรรมการ  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    ตรวจสอบ  
  - หลักสูตรประกาศนียบัตร ACP ครั้งที่        
  22/2008  ของสมาคมสงเสริม      
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)      

  - ปริญญาโท      
     สาขาบริหารธุรกิจ, Taxation      
     The American University, U.S.A.      
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (เทียบเทาปริญญาโท)      
     สาขาพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      
  - ปริญญาตรี      
     สาขาพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      
  - ปริญญาตรี      
     สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

2. นางละเอียด วองวงศภพ 
    -กรรมการอิสระ 
    -ประธานกรรมการ   
      ตรวจสอบ 

64 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
   (DcP) ครั้งที่ 51/2004 ของสมาคมสงเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ 
   (DAP) ครั้งที่ 23/2004 ของสมาคมสงเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- - 2549 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2548 - ปจจุบัน 

 
 2541 - 2547 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองกรรมการผูจัดการ 

TPN Singapore Pte. 
บจก. ฐาปนินทร 
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
 
บมจ. ไทยนอคซ 

  - หลักสูตรประกาศนียบัตร ACP ครั้งที่      
     22/2008  ของสมาคมสงเสริม      



             บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

               หนาที่ 2 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชือ-นามสกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุน 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)      
  - ปริญญาโท      
     สาขาบริหารธุรกิจ, California U.S.A.      
  - ปริญญาตรี      
     สาขาพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      
  - ปริญญาตรี      
     สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
     

3. ดร. นิตินัย ตันพานิช 46 - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ  - - 2547-ปจจุบัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
    -กรรมการอิสระ     (DAP) ครั้งที่ 9/2004 ของสมาคมสงเสริม   2547-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการ บมจ. หลักทรัพยอินเทลวิชั่น (เปลี่ยนชื่อ 
    -กรรมการตรวจสอบ     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    ตรวจสอบ เปน บมจ.หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล) 
  - หลักสูตรประกาศนียบัตร ACP ครั้งที่   2546-2549 กรรมการและกรรมการ บมจ. อารเคมีเดีย โฮลดิ้ง 
     1/2005  ของสมาคมสงเสริม    ตรวจสอบ  
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)      

  - ปริญญาเอก      
     สาขาการบริหารและการจัดการ      
     University of Santo Tomas. Philippines      
  - ปริญญาโท      
     สาขาการบริหารและการจัดการ, Ortanez      
     University, Philippines      
  - ปริญญาตรี      
     สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร,       
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง      



             บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

               หนาที่ 3 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชือ-นามสกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุน 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายเทวัญ อุทยัวัฒน 48 - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ  - - 2546-ปจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักกฎหมาย ไทยลีเกิล 
    -กรรมการอิสระ     (DAP) ครั้งที่ 72/2008 ของสมาคมสงเสริม   2538-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สุรินทร ออมยา (ประเทศไทย) 
    -กรรมการตรวจสอบ     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   2546-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สุขจิต 

  - ปริญญาโท   2544–2545 ผูอํานวยการฝายรัฐกิจ บจก. ฟอรด โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
     สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน,  สถาบัน-   2540–2542 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
     บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   2525-2539 ทนายความและ สํานักกฎหมาย ดร. อุกฤษมงคลนาวิน 
  - ปริญญาโท    ที่ปรึกษากฎหมาย  
     สาขารัฐกิจ, Universitry of Texas, U.S.A.      
  - ปริญญาโท       
     สาขาการบริหารงานภาครัฐ,       
     Midwestern State University, U.S.A.      
  - ปริญญาตรี      
     สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

5. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 58 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 92.92 เปนสามี 2551-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
    -กรรมการ    (DCP) ครั้งที่ 107/2008 ของสมาคมสงเสริม   คุณสุรียพร 2524 - 2551 ประธานเจาหนาที่บริหาร บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตติ้ง 
   - ประธานกรรมการบริหาร    สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)   2539-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) 
    -ประธานเจาหนาที่บริหาร  - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ     บริหาร  

    (DAP) ครั้งที่ 69/2008 ของสมาคมสงเสริม   2537-ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บจก. พีเจนอินดัสทรีส (ประเทศไทย) 
    สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   2533-ปจจุบัน รองประธาน บจก. ไทยพีเจน 
  - ปริญญาตรี    กรรมการบริหาร  
    สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง      
    

 
     



             บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

               หนาที่ 4 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชือ-นามสกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุน 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม 
    -กรรมการ 
    -กรรมการบริหาร 

58 - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP)  
   ครั้งที่ 69/2008 ของสมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1.67 เปนภรรยา
คุณสุเมธ 

2551-ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่
บริหารอาวุโส  
ฝายสํานักบริหารกลาง 

บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 

  - ปริญญาตรี 
   สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  2524 – 2551 
 

2526 - ปจจุบัน 

ประธานเจาหนาที่ดาน
การเงิน 
กรรมการ 

บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตติ้ง 
 
บจก. เอลลิเกนท ฮารดแวร 

7. นายนิรามัย ลกัษณานันท 
    -กรรมการ 
    -กรรมการบริหาร 

44 - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ  
   (DAP) ครั้งที่ 72/2008 ของสมาคมสงเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

- - 2551 -ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่
บริหาร  
ฝายการตลาดและขาย, 
บริหารทรัพยากรขอมูล 

บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 

  - ปริญญาโท 
   สาขาบริหารธุรกิจ, New Hampshire college 
- ปริญญาตรี 
   สาขาวิทยาศาสตรการจัดการ, Benley college 

  2548 - 2551 รองประธาน
กรรมการบริหาร 
ฝายการตลาดและขาย, 
บริหารทรัพยากรขอมูล 

บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตติ้ง 

     2547-2548 ผูอํานวยการฝายการตลาด
และขาย 

Siam Winery Trading Plus.Co.Ltd 

     2546-2547 ผูอํานวยการฝายการตลาด
และขาย 

บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตติ้ง 

8. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา 51 - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ  0.05 - 2551 - ปจจุบัน ผูชวยรองประธานกรรม บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
    -กรรมการ     (DAP) ครั้งที่ 69/2008 ของสมาคมสงเสริม    การบริหาร ฝายลอจิสติกส  
    -กรรมการบริหาร     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   2537 - 2551 ผูชวยรองประธานกรรม บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตติ้ง 
  - ปริญญาตรี    การบริหาร ฝายลอจิสติกส  

     สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม      



             บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

               หนาที่ 5 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชือ-นามสกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุน 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นางบุษบา วราภิรักษ 
    -กรรมการ 
    -กรรมการบริหาร 

44 - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ  
   (DAP) ครั้งที่ 72/2008 ของสมาคมสงเสริม   
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.09 - 2551-ปจจุบัน รองประธาน
กรรมการบริหาร 
ฝายบัญชีและการเงิน  

บมจ. มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 

  - ปริญญาโท 
   สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 

  2536-2551 ผูชวยรองประธาน
กรรมการบริหาร 
ฝายบัญชีและการเงิน  

บจก. มุงพัฒนา มารเก็ตติ้ง 

 



             บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

               หนาที่ 1 

ศาสตราจารยวิโรจน นางละเอียด ดร.นิตินัย นายเทวัญ นายสุเมธ นางสุรียพร นายนิรามัย  นางศิริพัชรา นางบุษบา บริษัท* 
เลาหะพันธุ วองวงศภพ  ตันพานิช อุทัยวัฒน เลอสุมิตรกุล อนุวัตรอุดม ลักษณานันท พิทักษรักษา วราภิรักษ 

           
 บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) C AC AC AC ED, D, S, CEO ED, D, S ED, D, S ED, D, S ED, D, S 
           
           
 บริษัทรวม          

1. บริษัท ไทยพีเจน จํากัด - บริษัทรวม     /     
           
 บริษัทที่เกี่ยวของ         

2. บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด     /     
3. บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด     X     
           

 
 

หมายเหตุ:  * บริษัทขางตนเปนบริษัทที่ยังดําเนินกิจการอยู ทั้งนี้ไมรวมถึงบริษัทที่มีสถานภาพราง เลิก หรือลมละลาย 
                  C = ประธานกรรมการ, S = ผูมีอํานาจลงนาม, ED = กรรมการบริหาร, AC = กรรมการตรวจสอบ, D = กรรมการ, CEO = ประธานเจาหนาที่บริหาร 
              / = รองประธานกรรมการบริหาร   X = กรรมการที่ปรึกษา  
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