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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริ ษั ท มุ ง พั ฒ นา อิ น เตอร แ นชชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท มุ ง พั ฒ นา
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”) ซึ่งสินคาพีเจนเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
แมและเด็กที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุน ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท โดยเปนทุนที่ชําระแลว
จํานวน 90 ลานบาท
ณ สิ้นงวด 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 กระบอกฉีดน้ําภายใตตราสินคาฟอกกี้ (Foggy) ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของ
ตราสินคาเอง มีดแสตนเลสภายใตตราสินคาเกอรลาจ (Gerlach) และสินคาของใชประจําวันภายใตตราสินคาอื่น ๆ
ไดแก ตราสินคาบีแคร (B-Care) เปนสินคาจําพวกสําลี แปรงสีฟน และฟองน้ํา ตราสินคา สไมลวี (Smile-V) เปน
สินคาจําพวกกระบอกฉีดน้ํา และ 3) กลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ไดแก หัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุ
ของเหลว เปนตน โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายใหกับ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑกลุมนี้จะ
จําหนายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการเปนผูจัดจําหนายและเปนตัวแทน
จําหนายสินคาของทั้งสามกลุมเทากับอัตรารอยละ 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) และชองทางการ
จัดจําหนายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เปนตน ซึ่งมีรานคาที่รับสินคาของบริษัทฯ ไปจําหนายกวา
8,000 แหง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ในป 2551 บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รอยละ 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 มีดังนี้
1.1) ผลิตภัณฑพีเจนที่ผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจน จํากัด ไดแก จุกนมซิลิโคน, ขวดนม, ถวยหัดดื่ม, น้ํายา
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
ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการจําหนายจุกนม
และขวดนมมากที่สุดหรือคิดเปนประมาณรอยละ 40.4 และรอยละ 41.9 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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
โดยแบ ง เป น จุ ก นม 243 ล า นบาท และขวดนมมี มู ล ค า 272 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ และในป 2548-2550
อุตสาหกรรมดังกลาวมีอัตราการขยายตัวรอยเฉลี่ยรอยละ 5 และมีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต
สําหรับผลิตภัณฑผาเช็ดทําความสะอาดผิวเบบี้ไวพส มีมูลคาตลาดรวมซึ่งไมรวมผาเย็นอื่นๆ ในป 2550 มี
มูลคาตลาดไมต่ํากวา 60 ลานบาท เปนมูลคาตลาดของกลุมคุณแมที่มีลูกอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 3 ป และนอกจาก
กลุมคุณแมที่ใชผลิตภัณฑนี้ในปจจุบันกลุมวัยรุนรวมถึงกลุมคนวัยทํางานเริ่มหันมาใชกันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเปน
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
น้ํานมจัดอยูในหมวดเครื่องใชสําหรับเด็กอื่น 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
TP
PIT
YMP

ผลิตภัณฑ
จุกนมซิลิโคน ขวดนม (สินคาหลัก)
ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็ก และน้ํายาลางขวดนม (สินคารอง)
ผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานมมารดา
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก

เนื่องจากสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในกิจการรวมคาใน TP มีสัดสวนรอยละ 47 จึงไดสรุปรายละเอียด
พอสังเขปไดดังนี้ TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตจุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็กและน้ํายาลาง
ขวดนมตราสินคาพีเจน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ลานบาท และ
ในป 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 คอรปและ
บริษัทในเครือ โดยในป 2551 และงวด 6 เดือนแรกป 2552 มีสัดสวนการขายในประเทศและสงออกเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 18 และรอยละ 82 ตามลําดับ
จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ หรือการลงทุนของผูลงทุน สามารถสรุปไดดังนี้
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 เนื่องจากบริษัทฯ 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 สิ้นงวด 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 ไดปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ ขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาอยางครบถวนเพื่อใหไดรับความไววางใจจากคู
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คา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันเพื่อใหคูคานําไปพัฒนาสินคาเพื่อใหเหมาะกับความตองการของลูกคา
มากขึ้น และบริษัทฯ มีความแข็งแกรงในการทําการตลาดในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูบุกเบิกทําการตลาด
สินคาพีเจนเปนเจาแรก มีศักยภาพในดานการทําการตลาด การบริหารแบรนด และการกระจายสินคามีความ
เชี่ยวชาญในชองทางการจัดจําหนายสินคาในประเทศไทย ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเชื่อวาจากความสัมพันธที่มีมา
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
หารือ และขอความยินยอมจากบริษัทฯ กอ น ดั งนั้นบริษัท ฯ ยอ มสามารถดําเนิ นการเจรจากับ ผูรวมทุนเพื่อหา
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน หรือใหมีการสูญเสียนอยที่สุด จากการปรับแผน
ทางธุรกิจของบริษัทกิจการรวมคา
ความเสี่ยงจากการไมไดเปนตัวแทนจําหนายสินคาพีเจนที่นําเขาจากตางประเทศแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย
ในปจจุบัน บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาพีเจนแตเพียงผูเดียวเฉพาะในสวนสินคาที่ผลิตในประเทศ
ไทยทั้งหมดยกเวนสินคาพีเจนที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ไดเคยทําสัญญากับพีเจน คอรปไวเมื่อป
2533 มีอายุสัญญารวม 10 ป สิ้นสุดในป 2543 ในปจจุบันบริษัทฯ และพีเจน คอรปกําลังดําเนินการเจรจาเรื่องการ
ตอสัญญาดังกลาวแตยังไมแลวเสร็จ ดังนั้นในระหวางที่ยังไมมีการตอสัญญา ถึงแมวาบริษัทฯ ยังมีสถานะเปนตัวแทน
จําหนายสินคาที่นําเขาจากพีเจน คอรป อยูแต พีเจน คอรป ก็ไมไดถูกจํากัดในการพิจารณาแตงตั้งบริษัทอื่นเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาที่นําเขาจากพีเจน คอรป ในประเทศไทย ซึ่งกรณีนี้อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ พีเจน คอรป ยังคงจําหนายสินคาใหกับบริษัทฯ เพียงเจาเดียวในประเทศไทย และไมไดมี
การแตงตั้งบริษัทอื่นใดเปนตัวแทนจําหนายสินคานําเขาดังกลาว 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 เชื่อวาพีเจน คอรปจะยังคงใหบริษัทฯ จําหนายสินคานําเขาและ
จะมีการดําเนินการตอสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับพีเจน คอรป เพื่อใหแลวเสร็จตอไป
ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวม
- การรับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน
เนื่องจากบริษัทฯ 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 ที่เกี่ยวของในระยะยาว
- 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 แตเนื่องจากบริษัทฯ เปนเสียงขางนอยการ
ดําเนินการใด ๆ ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการของ TP ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดความไมแนนอนวาจะไดรับเงิน
ปนผลหรือไม และหากมีการจายเงินปนผลจะไดรับในจํานวนเทาใด ผลจากการไมไดรับเงินปนผลจะสงผลกระทบตอ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่ผานมา 3 ปตั้งแตป 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 และเปนผูริเริ่มบุกเบิกความสัมพันธกับคู
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 และยังไดริเริ่มใหทีมบริหาร
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 ทั้งนี้ 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
การเพิ่มทุนและเสนอขายหุนตอประชาชนรอยละ 25.0 ในครั้งนี้แลว กลุมผูถือหุนรายใหญยังคงถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 74.7 ของทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งสัดสวนดังกลาวมากกวารอยละ 50 ทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3
ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดพิจาณาปรับโครงสราง
องคกรใหมเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการถวงดุลอํานาจจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบ
ทั้งสิ้น 9 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่ไมใชกลุมผูถือหุนรายใหญ 7 ทาน
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนสามัญใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ในราคาต่ํากวาราคาเสนอขาย
ประชาชน
จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2.0 ลานหุนใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีราคาสวนลด
จากราคาเสนอขายใหกับประชาชนไมเกินรอยละ 25 โดยการเสนอขายหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของ
บริษัทฯ ในครั้งนี้จะทําพรอมกับการเสนอขายหุนใหแกประชาชน ในกรณีนี้ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการที่ผูลงทุน
กลุมดังกลาวจะมีตนทุนที่ต่ํากวา แตหากพิจารณาจากจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีจํานวนเพียง 2.0 ลานหุน คิดเปนรอยละ 1.67 ของจํานวนหุนทั้งหมดหลังการเสนอขายหุน
ใหกับประชาชน ซึ่งถือเปนปริมาณที่นอยมาก จึงไมนาจะมีผลกระทบตอราคาหุน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งหมดที่จองซื้อหุนในสวนนี้ไมสามารถขายหุนไดภายในระยะเวลาอยาง
นอย 12 เดือนนับจากวันที่เสนอขายหุนใหแกประชาชน ทําใหไมสามารถขายหุนไดทันทีที่หุนเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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 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
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โครงสรางรายไดป 2551
สินคา แมและเด็กพีเจน
71.1 %

รายไดอื่นๆ 14.2 %
ผลิต ภัณฑพลาสติกและ
บรรจุภัณฑ 3.3 %

สินคา ในครั วเรื อนและของใช
ประจํา วัน 11.4 %

เมื่อพิจารณาทิศ ทางการเติบโตของรายไดตามประเภทกลุมผลิตภัณฑ ของบริษั ทฯ พบวา ในป 2551
บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายกลุมสินคาสําหรับแมและเด็กตราพีเจนคิดเปนรอยละ 20.1 จากป
2550 ในขณะที่ อั ต ราการเติ บ โตของรายได จ ากการจํ า หน า ยสิ น ค า ในครั ว เรื อ นและของใช ป ระจํ า วั น และกลุ ม
ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ มีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 29.4 และ 1.4 ตามลําดับ
สําหรับตนทุนการขายสินคาของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา พบวา บริษัทมีทิศทางของอัตราสวนตนทุนขาย
เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายที่ลดลงจากรอยละ 58.3 ในป 2549 เปนรอยละ 53.0, 51.0 และ 50.6 ในป
2550, 2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ เนื่องจาก ตั้งแตครึ่งปหลังของป 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ขายสินคาในตางจังหวัดเอง ทําใหบริษัทฯ ขายสินคาไดในราคาที่สูงกวาขายใหตัวแทนจําหนายสินคาในตางจังหวัด
บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2549 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ
41.7, และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 47.0, 49.0 และ 49.4 ในป 2550-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ
ซึ่งจากแผนภูมิที่ 2 แสดงสัดสวนกําไรขั้นตนตามประเภทผลิตภัณฑในป 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
มีกําไรขั้นตนจากการจําหนายสินคาในกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนเทากับ 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
หากพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรขั้นตน พบวา บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนที่ดีขึ้นจากกลุมผลิตภัณฑดังกลาว
โดยบริษัทฯ 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 ปที่ผานมาเฉลี่ยอยูที่ปละ 1 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.1
กําไรสุทธิในชวง 3 ปที่ผานมาปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก 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 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 5.8 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยไมรวมผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร และรายการขาดทุนจาก
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
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษัทรวม 140.4 ลานบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ 94.3 ลานบาท สาเหตุการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยมาจาก ลูกหนี้การคาที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกหนี้การคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
ใหกับ YMP อีกทั้ง บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก เพื่อรองรับการจัดจําหนายในตางจังหวัดทั่วประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ บริษัทฯ ไดรวมทํากิจกรรมทางการตลาดสําหรับสินคานําเขาพีเจนกับทางผูจัดจําหนายของ
บริษัทฯ อยางตอเนื่อง
สําหรับ หนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 232.8 ลานบาท โดยหนี้สินรวมสวน
ใหญจะประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจาหนี้การคา เปนจํานวน 75.7
และ 94.2 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเทียบกับหนี้สินรวมอยูที่รอยละ 32.5 และ 40.5 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ
ยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป และ เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท โดย ณ สิ้นป 2551 และ สิ้นไตรมาส 2 ป
2552 บริษัทฯ มีเงินกูยืมรวมทั้งหมดเทากับ 129.3 และ 108.2 ลานบาท และเมื่อพิจารณาสัดสวนของเงินกูยืมของ
บริษัทฯ เทียบกับหนี้สินรวมทั้งหมดอยูที่รอยละ 56.7 และ 46.5 ณ สิ้นป 2551 และ สิ้นไตรมาส 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
จากผลกํ า ไรงวด 3 เดื อ น ป 2552 เป น จํ า นวน 10.8 ล า นบาท โดยจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น ในวั น ที่ 21
กรกฎาคม 2552

สรุปขอมูลหลักทรัพยที่จะเสนอขาย
บริษัทฯ มีความประสงคจะที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุน สัดสวนของจํานวน
หุ น ที่ เ สนอขายคิ ด เป น ร อ ยละ 25 ของจํ า นวนหุ น ที่ เ รี ย กชํ า ระแล ว ทั้ ง หมดหลั ง การเสนอขาย โดยจั ด สรรให แ ก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จํานวน 2,000,000 หุน ผูมีอุปการคุณจํานวน 4,000,000 หุน และประชาชน
จํานวน 24,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.67, 3.33 และ 20.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวหลังเพิ่มทุน
ตามลํา ดับ โดยการเสนอขายหุนให แกกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน จะกระทําพรอมกั บการเสนอขายหุ นใหแ ก
ประชาชน ทั้งนี้ราคาที่เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานจะมีสวนลดจากราคาเสนอขายใหแกประชาชนไม
เกินรอยละ 25 ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมจะลดลงรอยละ 25 บริษัทฯ จะ
เสนอขายหุนในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และจะดําเนินการนําหุนทั้งหมดของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในลําดับตอไป บริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขาย (หลังหัก
คาใชจายการจองและการจัดสรร) ไปชําระหนี้สถาบันการเงินและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน)
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