สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจที่หักคาเสื่อมราคา โดยวิธีคํานวณแบบเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของทรัพยสินเปนระยะเวลา 5 – 20 ป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 30 มิถุนายน
2552 ทรัพยสินมีมูลคาทางบัญชีสุทธิจํานวน 98.7 ลานบาท และ 94.3 ลานบาท ตามลําดับ สามารถสรุปไดดงนี้
(หนวย : ลานบาท)
มูลคา
มูลคา
ตามบัญชีสุทธิ ตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ณ 31 ธันวาคม ณ 30 มิถุนายน
2551
2552
1. ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
และสวนปรับปรุง
เปนเจาของ
1.1) อาคารสํานักงาน (ที่ตั้งของ
41.5
39.9 ค้ําประกันวงเงิน
บริษัทฯ) เลขที่ 947/171 ม.12
สินเชื่อที่ไดรับจาก
สถาบันการเงิน
ซ.บางนา 25 โครงการบางนา
วงเงิน 70 ลานบาท
คอมเพล็กซ ถ.บางนา-ตราด
กม.3 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
โฉนดที่ดินเลขที่ 248013
เนื้อที่รวม 86 ตร.วา
เปนเจาของ
1.2) ที่ตั้งโกดังเก็บสินคาซอยขาง
28.6
28.4 ค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจาก
อาคารมโนรม (อาคารพาณิชย 5
สถาบันการเงิน
หอง) เลขที่ 1169, 1171,
วงเงิน 17 ลานบาท
1173, 1175 และ 1177
ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ํา
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่
163064-163068
เนื้อที่รวม 73 ตร.วา
1.3) ที่ตั้งโกดังเก็บสินคาซอยขาง
เปนเจาของ
2.3
2.3 ค้ําประกันวงเงิน
อาคารมโนรม (อาคารพาณิชย 2
สินเชื่อที่ไดรับจาก
หอง) เลขที่ 1165 และ 1167
สถาบันการเงิน
ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ํา แขวง
วงเงิน 42 ลานบาท
คลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่
163069-163071
เนื้อที่รวม 44 ตร.วา
1.4) ที่ตั้ง โกดังสํารองสําหรับ
เปนเจาของ
4.7
4.5 ค้ําประกันวงเงิน
เก็บสินคา (อาคารพาณิชย 3
สินเชื่อที่ไดรับจาก
หอง) เลขที่ 22/47-49 ซอย
สถาบันการเงิน
โครงการโชคดีพลาซา ถ.บางนาวงเงิน 4 ลานบาท
ตราด กม.28 แขวงบางบอ
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

เขตบางบอ จ.สมุทรปราการ
2. เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ
3. เครื่องตกแตงและเครื่องใช
สํานักงาน
4. ยานพาหนะ
รวม

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

มูลคา
ตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม
2551

มูลคา
ตามบัญชีสุทธิ
ณ 30 มิถุนายน
2552

เปนเจาของ

0.3

0.2

-

เปนเจาของ

7.2

6.9

-

เปนเจาของ

14.1
98.7

12.1
94.3

-

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

5.2 ทรัพยสินถาวรที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์เปนเจาของสินทรัพยที่
ไมไดใชในการดําเนินงาน มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ 31.1 ลบ. และ 30.8 ลบ. ตามลําดับ สามารถแบงประเภทไดดังนี้

ประเภท/ลักษณะ
ทรัพยสิน
ที่ดินที่ไมไดใช
ดําเนินงาน

สถานที่ตั้ง

- โฉนดเลขที่ 9293 ตําบลบางบอ
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่ 2 ไร
- โฉนดเลขที่ 15930 ถนนสุขุมวิท
ตําบลทาขาม อําเภอบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ 1-0-54 ไร

สิทธิการเชาอาคาร*

- โฉนดเลขที่ 48979 ตําบลคลอง
สอง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี พื้นที่ 2 ไร
ศูนยการคาซีคอนสแควร ชั้น 2
จํานวน 2 หอง

มูลคา
มูลคา
ตามบัญชีสุทธิ ตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธันวาคม ณ 30 มิถุนายน
2551
2552
8.0
8.0 ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ที่ไดรับจากสถาบัน
การเงิน วงเงินรวม 8
ลานบาท
9.1
9.1 ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ที่ไดรับจากสถาบัน
การเงิน วงเงินรวม 15
ลานบาท
2.4
2.4

รวม

11.6

11.3

31.1

30.8

หมายเหตุ : *สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม โดยคาตัดจําหนายคิดตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 30 ป
เริ่มตนตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567

ทรัพยสินถาวรที่ไมไดใชในการดําเนินงานเปนที่ดินเปลาและสิทธิการเชา โดยที่ดินเปลาที่ซื้อมาบริษัทฯ ยัง
ไมมีแผนการที่จะนําทรัพยสินดังกลาวมาใชในการทําธุรกรรมของบริษัทฯ ในขณะที่ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชา
อาคารบริษัทฯ ไดใหบุคคลภายนอกเชาพื้นที่
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

5.3 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 ดําเนินการตออายุตอไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของบริษัทฯ ในอนาคตตอไป รายละเอียด
ของเครื่องหมายการคามีดังนี้
รายละเอียด
เครื่องหมายการคา/
บริการ
1. ตราสินคา Foggy

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินคา

ระยะเวลา

ขวดสเปรยสําหรับฉีด
หรือพรมน้ํา

18 มี.ค. 43 – 17 ก.พ. 53

ขวดสเปรยสําหรับฉีด
หรือพรมน้ํา

18 มี.ค. 43 – 17 ก.พ. 53

สินคาประเภทมีด

10 มี.ค. 43 – 9 มี.ค. 53

12 ก.ค. 45 – 11 ก.ค. 55

6. ตราสินคา B-care

กลองใสมีดโกน เครื่องขจัดขน
ชนิดใชและไมใชไฟฟา ใบมีด
โกน มีดโกน มีดโกนชนิดใช
และไมใชไฟฟา
กลองใสมีดโกน เครื่องขจัดขน
ชนิดใชและไมใชไฟฟา ใบมีด
โกน มีดโกน มีดโกนชนิดใช
และไมใชไฟฟา
ฟองน้ําใชในบานเรือน

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

2. ตราสินคา Freshy

3. ตราสินคา GERLACH
POLAND STAINLESS

4. ตราสินคา อดัม

5. ตราสินคา Adam

สวนที่ 2 หนาที่ 40
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รายละเอียด
เครื่องหมายการคา/
บริการ
9. ตราสินคา B-care

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ประเภทสินคา

ระยะเวลา

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

11 ต.ค. 44 – 10 ต.ค. 54

13. ตราสินคา SmartV

น้ํายาลางจาน น้ํายาลาง
หองน้ํา น้ํายาลางพื้น นาเช็ด
กระจก น้ํายาซักลางทําความ
สะอาด ครีมสําหรับทําความ
สะอาด ผงสําหรับทําความ
สะอาด น้ํายาลางผักผลไม
มีด เหล็กลับมีด

14. ตราสินคา SmartV

ยาจุดกันยุง

11 ต.ค. 44 – 10 ต.ค. 54

15. ตราสินคา SmileV

กระบอกฉีดน้ํา ฟองน้ําใชใน
บานเรือน แปรงลางขวดนม
ใยสังเคราะหใชขัดทําความ
สะอาด ฝอยสแตนเลสใชทํา
ความสะอาด
ชอน สอม มีด

13 ก.พ. 47 – 12 ก.พ. 57

ขวดนมสําหรับเด็ก หัวนม
ปลอมสําหรับเด็ก
หัวจุกขวดนม

19 ก.ค. 45 – 18 ก.ค. 55

16. ตราสินคา SUN
STEEL*

17. ตราสินคา Nicky*

ภาพเครื่องหมาย
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รายละเอียด
เครื่องหมายการคา/
บริการ
18. โลโกบริษัท

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินคา

ระยะเวลา

สําหรับบริการจัดการขายสินคา

10 พ.ย. 48 – 9 พ.ย. 58

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

19. โลโกบริษัท

หมายเหตุ: *เดิมเครื่องหมายการคาทั้งสองรายการเปนของคุณสุเมธ ปจจุบันคุณสุเมธไดโอนเครื่องหมายใหเปนของบริษัทฯ เรียบรอยแลว

5.4 สัญญาเชา
บริษัทฯ ทําสัญญาเชาอาคารพาณิชย 4 ชั้น เพื่อใชสําหรับเปนคลังเก็บสินคาเพื่อจําหนายในสวนของลูกคา
ตางจังหวัด โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชาดังนี้
คูสัญญา
สถานที่เชา
อายุสัญญา
พื้นที่เชา
คาเชา

ผูเชา
: บริษัทฯ
ผูใหเชา
: นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนายสถาพร ถิ่นวัฒนกูล
เลขที่ 2947/12 ถนนรามคําแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ
1 ป เริ่มตั้งแต 1 มิ.ย. 2550 ถึง 31 พ.ค. 2551*
900 ตารางเมตร
90,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ : *ตออายุอัตโนมัติไดคราวละ 1 ป

5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษทั รวมในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมลงทุนเพื่อเปนตัวแทนจําหนายใหกับสินคาและบริการในธุรกิจสินคาประเภท
อุปโภคและบริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสรางผลกําไรใหกับบริษัทฯ ได ซึ่งหากบริษัทฯ เขาลงทุน
ในบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตาม
สัดสวนของการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยผูแทนจะมีหนาที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทาง
หรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาไว สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ จะสงตัวแทนเขารวมเปน
กรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นอยูกับขอตกลงที่ทําไวรวมกันตอไป
5.6 การควบคุมดูแลบริษัทรวม
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
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

5.7 สัญญาที่เกี่ยวของ
สัญญาที่เกี่ยวของและใชในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบงเปน 2 ชุด โดยแยกเปน
- ชุดที่ 1 บริษัทฯ ทํากับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน มีสัญญาที่เกี่ยวของจํานวน 3 สัญญา
- ชุดที่ 2 บริษัทฯ ทํากับกลุมโยชิโน ญี่ปุน มีสัญญาที่เกี่ยวของกันจํานวน 3 สัญญา

2.3) สัญญาสงมอบวัตถุดิบ

YMP

2

พีเจน คอรป

1

บริษัทฯ

2.1) สัญญากิจการ
รวมคา YMP

โยชิโน

2.2) สัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย
1.1) สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและความชวยเหลือทางการคา
1.2) สัญญากิจการรวมคาไทยพีเจน
1.3) สัญญากิจการรวมคาพีเจน อินดัสทรีส
1

สัญญาที่ทําระหวางบริษัทฯ กับพีเจน คอรป (ประเทศญี่ปุน)

2

สัญญาที่ทําระหวาง บริษัทฯ กับ โยชิโน (ประเทศญี่ปุน) และ YMP
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สัญญา

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

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

19 มิ.ย. 33

สัญญากิจการรวมคาพีเจน อินดัสทรีส

เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทย พีเจน จํากัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจําหนายสินคาประเภทผลิตภัณฑ
จุกซิลิโคนสําหรับขวดนมเด็กภายใตตราสินคาพีเจน
เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนาย
แผนเช็ดทําความสะอาดและแผนอนามัยสําหรับซับน้ํานม

-

1.3

บริษัทฯ/พีเจน
คอรป
บริษัทฯ/พีเจน
คอรป

-

20 ก.พ. 39

2

สัญญาที่ทํากับกลุมโยชิโน ประเทศญี่ปุน

2.1

สัญญากิจการรวมคาโยชิโน มุงพัฒนา

2 ธ.ค. 37

สัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย

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

-

2.2

บริษัทฯ/ โยชิโน
โคเคียวโซ/โนมูระ
จิมูโช
บริษัทฯ/ โยชิโน
โคเคียวโซ/ YMP

-

1 ม.ค. 45

2.3

สัญญาสงมอบวัตถุดิบ

จัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตให YMP เฉพาะที่ซื้อในประเทศไทย

-

1 ม.ค. 46

บริษัทฯ/YMP

หมายเหตุ : * ขยายระยะเวลาแบบปตอปและมีฉบับแกไขลงวันที่ 1 ก.พ. 36
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สัญญาที่กลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปรายละเอียดของสัญญาไดดังนี้
ชุดที่ 1 : สัญญาที่ทําระหวางบริษัทฯ กับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน
1.1) สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและความชวยเหลือทางเทคนิค
คูสัญญา :
อายุสัญญา/การสิ้นสุดของสัญญา :

วัตถุประสงค :
รายละเอียดของสัญญา :

หมายเหตุ :

ผูไดรับอนุญาต : บริษัทฯ
ผูอนุญาต : บริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุน
1 ป นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2531 สัญญาจะขยายระยะเวลาตอไปแบบปตอ
ป ยกเวน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกลาวเปน
หนังสือลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน
เพื่อใหสิทธิในการผลิต การใช และการขายผลิตภัณฑ รวมถึงการใหใช
เครื่องหมายการคา “พีเจน” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย
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 มีหนาทีช่ ําระคาใชสิทธิในอัตรา 14 เยนตอสินคาหนึ่งชิ้น
โดยคํานวณจากจํานวนสินคาที่บริษัทฯ จําหนายได
5. บริษัทฯ จายคาลิขสิทธิ์ใหพีเจน คอรป ปละ 2 ครั้ง โดยตองชําระ
ภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของเดือนกรกฎาคมและมกราคม
ของทุกป
คูสัญญาทั้งสองตกลงทําหนังสือแกไขสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาฯ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2536 โดยตกลงแกไขสัญญาดังนี้
- แกไขคาใชสิทธิโดยใหคิดเปนอัตรารอยละ 3 ของราคาปลีกของ
สินคาที่จําหนายได (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- สินคาหรือผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต ไดแก ผลิตภัณฑขวดนม
พลาสติกรวมทั้งอุปกรณเสริม (pigeon plastic nursing bottles and
accessories) และผลิตภัณฑชําระลางแบบน้ํา (pigeon liquid
cleanser)

1.2) สัญญากิจการรวมคาไทยพีเจน
คูสัญญา :
วันที่ในสัญญา :
การสิ้นสุดของสัญญา :

บริษัทฯ และ บริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุน
19 มิถุนายน 2533
1. คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาไดโดยการสงหนังสือแจงไปยัง
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่คูสัญญาฝายใด (1) ตกเปนบุคคล
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วัตถุประสงค :

รายละเอียดของสัญญา :

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ลมละลายหรือโอนสิทธิหรือจัดใหเจาหนี้ของตนไดรับประโยชน
หรือไดดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่คลายกัน (2) หุนหรือ
ทรัพยสินซึ่งเปนทุนจํานวนมากถูกยึดหรือเวนคืนโดยรัฐบาล
หรือ (3) เลิกหรือชําระบัญชีเวนแตเปนผลจากการควบรวม
กิจการหรือการปรับโครงสรางบริษัท
2. ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดผิดสัญญาในสาระสําคัญ คูสัญญาอีก
ฝายสามารถบอกเลิกสัญญาไดหากคูสัญญาฝายที่ผดิ สัญญาไม
สามารถแกไขการผิดสัญญานั้นภายใน 60 วันหลังจากวันที่มอบ
หนังสือเตือนใหแกคูสัญญาฝายที่ผดิ สัญญาในสาระสําคัญ
3. ในกรณีที่พีเจน คอรปเปนฝายบอกเลิกสัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ
2 ขางตน พีเจน คอรป มีสิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือ
ทั้งหมดใหแกบริษัทฯ หรือซื้อหุนที่ถือโดยบริษทั ฯ ทั้งหมด และ
หากบริษัทฯ เปนฝายบอกเลิกสัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ 2
ขางตน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือทั้งหมดให
พีเจน คอรป หรือซื้อหุนที่ถือโดยพีเจน คอรป ทั้งหมด โดยราคา
ซื้อขายตอหุนจะเทากับผลรวมมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมดของ
TP หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด โดยมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมด
คํานวณจากผลตางระหวางสินทรัพยทั้งหมดกับหนี้สินทั้งหมด ณ
วันสุดทายของเดือนกอนการใชสิทธิ ดังปรากฏในงบดุลที่ผาน
การตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย โดยจะตองใช
สิทธิดังกลาวภายใน 30 วันนับจากวันเลิกสัญญา ในกรณีที่
คูสัญญาฝายที่บอกเลิกไมใชสิทธิดังกลาวใหเลิกบริษัทและชําระ
บัญชีٛ
เพื่อจัดตั้งบริษัท ไทย พีเจน จํากัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจําหนาย
สินคาประเภทผลิตภัณฑจุกซิลิโคนสําหรับขวดนมเด็กภายใตตราสินคา
พีเจน
1. พีเจน คอรป ตกลงใหความชวยเหลือไทยพีเจนในดานความรู
ทางเทคโนโลยี ขอมูล และใหคําแนะนําและความชวยเหลือทาง
เทคนิคที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาของ 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 :
วันที่ในสัญญา :
การสิ้นสุดของสัญญา :

บริษัทฯ และ บริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุน
20 กุมภาพันธ 2539
1. คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาไดโดยการสงหนังสือแจงไปยัง
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่คูสัญญาฝายใด (1) ตกเปนบุคคล
ลมละลายหรือโอนสิทธิหรือจัดใหเจาหนี้ของตนไดรับประโยชน
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วัตถุประสงค :

รายละเอียดของสัญญา :

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

หรือไดดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่คลายกัน (2) หุนหรือ
ทรัพยสินซึ่งเปนทุนจํานวนมากถูกยึดหรือเวนคืนโดยรัฐบาล
หรือ (3) เลิกหรือชําระบัญชีเวนแตเปนผลจากการควบรวม
กิจการหรือการปรับโครงสรางบริษัท
2. ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดผิดสัญญาในสาระสําคัญ คูสัญญาอีก
ฝายสามารถบอกเลิกสัญญาไดหากคูสัญญาฝายที่ผดิ สัญญาไม
สามารถแกไขการผิดสัญญานั้นภายใน 60 วันหลังจากวันที่มอบ
หนังสือเตือนใหแกคูสัญญาฝายที่ผดิ สัญญาในสาระสําคัญ
3. ในกรณีที่พีเจน คอรปเปนฝายบอกเลิกสัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ
2 ขางตน พีเจน คอรป มีสิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือ
ทั้งหมดใหแกบริษัทฯ หรือซื้อหุนที่ถือโดยบริษทั ฯ ทั้งหมด และ
หากบริษัทฯ เปนฝายบอกเลิกสัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ 2
ขางตน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือทั้งหมดให
พีเจน คอรป หรือซื้อหุนที่ถือโดยพีเจน คอรป ทั้งหมด โดยราคา
ซื้อขายตอหุนจะผลรวมมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมดของ PIT หาร
ดวยจํานวนหุนทั้งหมด โดยมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งหมดคํานวณ
จากผลตางระหวางสินทรัพยทั้งหมดกับหนี้สินทั้งหมด ณ วัน
สุดทายของเดือนกอนการใชสิทธิ ดังปรากฏในงบดุลที่ผานการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย โดยจะตองใชสิทธิ
ดังกลาวภายใน 30 วันนับจากวันเลิกสัญญา ในกรณีที่คูสัญญา
ฝายที่บอกเลิกไมใชสิทธิดังกลาวใหเลิกบริษทั และชําระบัญชี
เพื่อจัดตั้งบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบ
กิจการผลิตและจําหนายแผนเช็ดทําความสะอาดและแผนอนามัยสําหรับ
ซับน้ํานม
1. พีเจน คอรป ตกลงใหความชวยเหลือพีเจน อินดัสทรีสในดาน
ความรูทางเทคโนโลยี ขอมูล และใหคําแนะนําและความ
ชวยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาของ PIT โดยทั้ง
สองฝายจะเขาทําสัญญาใหใชสิทธิ (License Agreement)
ระหวางกัน
2. สินคาทั้งหมดของ PIT จะตองผลิตและจัดจําหนายภายใตตรา
สินคา “พีเจน”
3. PIT จะตองจําหนายสินคาที่ PIT ผลิตใหแกบริษัทฯ แตเพียง
ผูเดียวเพื่อการจัดจําหนายในประเทศไทย

ชุดที่ 2 : สัญญาที่บริษัทฯ ทํากับกลุมโยชิโน ประเทศญี่ปุน
2.1) สัญญากิจการรวมคาโยชิโน มุงพัฒนา
คูสัญญา :
วันที่ในสัญญา :
การสิ้นสุดของสัญญา :

บริษัทฯ / บริษทั โยชิโน โคเคียวโช จํากัด ประเทศญี่ปุน / บริษัท โนมูระ
จิมูโช อิงค ประเทศญี่ปุน
2 ธันวาคม 2537
1. คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาไดโดยการสงหนังสือแจงไปยัง
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่คูสัญญาฝายใด (1) ตกเปนบุคคล
ลมละลายหรือโอนสิทธิหรือจัดใหเจาหนี้ของตนไดรับประโยชน
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วัตถุประสงค :

รายละเอียดของสัญญา :

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

หรือไดดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่คลายกัน (2) หุนหรือ
ทรัพยสินซึ่งเปนทุนจํานวนมากถูกยึดหรือเวนคืนโดยรัฐบาล
หรือ (3) เลิกหรือชําระบัญชีเวนแตเปนผลจากการควบรวม
กิจการหรือการปรับโครงสรางบริษัท
2. ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดผิดสัญญาในสาระสําคัญ คูสัญญาอีก
ฝายสามารถบอกเลิกสัญญาไดหากคูสัญญาฝายที่ผดิ สัญญาไม
สามารถแกไขการผิดสัญญานั้นภายใน 60 วันหลังจากวันที่มอบ
หนังสือเตือนใหแกคูสัญญาฝายที่ผดิ สัญญาในสาระสําคัญ
3. ในกรณีที่โยชิโน ญี่ปุนและโนมูระ จิมูโชเปนฝายบอกเลิกสัญญา
ตามเหตุขอ 1 หรือ 2 ขางตน โยชิโน ญี่ปุนและ โนมูระ จิมูโชมี
สิทธิที่จะเลือกขายหุนที่ตนเองถือทั้งหมดใหแกบริษัทฯ หรือซื้อ
หุนที่ถือโดยบริษทั ฯ ทั้งหมด และหากบริษัทฯ เปนฝายบอกเลิก
สัญญาตามเหตุขอ 1 หรือ 2 ขางตน บริษัทฯ มีสทิ ธิที่จะเลือก
ขายหุนที่ตนเองถือทั้งหมดให โยชิโน ญี่ปุนหรือโนมูระ จิมูโช
หรือซื้อหุนที่ถือโดยโยชิโน ญี่ปุน และ โนมูระ จิมูโช ทั้งหมด
โดยราคาซื้อขายตอหุนจะเทากับผลรวมมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ทั้งหมดของ YMP หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด โดยมูลคา
สินทรัพยสุทธิทั้งหมดคํานวณจากผลตางระหวางสินทรัพย
ทั้งหมดกับหนี้สนิ ทั้งหมด ณ วันสุดทายของเดือนกอนการใชสิทธิ
ดังปรากฏในงบดุลที่ผานการตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีของ
ประเทศไทยสิทธิดังกลาวจะตองใชสิทธิภายใน 30 วันนับจากวัน
เลิกสัญญา ในกรณีที่คูสัญญาฝายที่บอกเลิกไมใชสทิ ธิดังกลาวให
เลิกบริษัทและชําระบัญชี
4. ในกรณีที่ไมสามารถหาขอยุติในการลงมติจากการลงคะแนน
เสียงของที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมกรรมการ ใหตัวแทน
อาวุโสของโยชิโน ญี่ปุน และนายสุเมธ เลอสุมิตรกุลตกลงหาขอ
ยุติรวมกัน หากไมเปนผลสําเร็จภายใน 3 เดือน ใหโยชิโน ญี่ปุน
และบริษัทฯ ทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยโยชิโน ญี่ปุน
และโนมูระ จิมูโชสามารถซื้อหุนทัง้ หมดที่ถือโดยบริษัทฯ หรือ
ขายหุนที่ตนถือไวทั้งหมดใหแกบริษัทฯ ในราคาซื้อขายตอหุนจะ
เทากับผลรวมมูลคาสินทรัพยทั้งหมดของ YMP หารดวยจํานวน
หุนทั้งหมด สิทธิดังกลาวจะตองใชสิทธิภายใน 30 วันนับจากวัน
เลิกสัญญา
5. ในกรณีที่โยชิโน ญี่ปุนสิ้นสุดจากการเปนผูถือหุนของ YMP ให
เลิกใชและเอาคําและตัวอักษรที่แสดงบงบอก แสดงสัญลักษณ
หรือใหความหมายของชื่อ เครื่องหมายการคา และเครื่องหมาย
บริการของโยชิโน ญี่ปุน ออกจากกิจการทั้งหมดของ YMP
เพื่อจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบ
กิจการผลิต จําหนาย และสงออกสินคาประเภทผลิตภัณฑพลาสติกโดยรวม
ถึงสเปรยที่ใชพนน้ําและของเหลว และประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวของ
1. โยชิโน ญี่ปุน ตกลงใหความชวยเหลือ YMP ในการออกแบบ
โรงงานของ YMP และใหความชวยเหลือในดานความรูทาง
เทคโนโลยี ขอมูล และใหคําแนะนําความชวยเหลือทางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการผลิตสินคาของ YMP โดยทั้งสองฝายจะเขาทําสัญญา
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หมายเหตุ :

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ใหความชวยเหลือทางเทคนิคระหวางกัน
2. โยชิโน ญี่ปุนใหสิทธิแบบไมจํากัดแตเพียงผูเดียว ในการจําหนาย
และสงออกสินคารวมถึงการใหความชวยเหลือทางเทคโนโลยี
เพื่อผลิตสินคาแก YMP
3. บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการจําหนายสินคาของ YMP แตเพียง
ผูเดียวในประเทศไทย
4. บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปกรณที่
ใชในการผลิตให YMP เฉพาะที่ซื้อในประเทศไทย
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
คื น จากโยชิ โ น หรื อ บริ ษั ท ฯ ไม ซื้ อ หุ น จากคุ ณ สุ มิ ต รภายในวั น ที่ 31
กรกฎาคม 2541 จะทําใหบริษัทฯ เสียสิทธิในการจัดจําหนายแตเพียงผู
เดียวในประเทศไทยมีผลตั้งแต 1 สิงหาคม 2541 เปนตนไป

2.2) สัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย
คูสัญญา :
วันที่ในสัญญา :
การสิ้นสุดของสัญญา :
วัตถุประสงค :
รายละเอียดของสัญญา :

บริษัทฯ / บริษทั โยชิโน โคเคียวโช จํากัด ประเทศญี่ปุน / YMP
1 มกราคม 2545
สิ้นสุดเมื่อสัญญากิจการรวมคาตามขอ 4 ยกเลิก
แตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีลขิ สิทธิ์ที่ YMP ผลิตแตเพียงผูเดียวใน
ประเทศไทย
1. บริษัทฯ เปนผูม สี ิทธิ์ในการขายสินคาใหแกลูกคา (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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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2.3) สัญญาสงมอบวัตถุดิบ
คูสัญญา :
วันที่ในสัญญา :
การสิ้นสุดของสัญญา :
วัตถุประสงค :
รายละเอียดของสัญญา :

บริษัทฯ / YMP
1 มกราคม 2546
สิ้นสุดเมื่อสัญญากิจการรวมคาตามขอ 4 ยกเลิก
จัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตให YMP เฉพาะที่ซื้อในประเทศไทย
1. YMP ตอง i) ซื้อวัสดุในการผลิตไดแก วัตถุดิบ / sub materials
/ วัสดุหีบหอผลิตภัณฑ 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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