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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ 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
พีเจนเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับแมและเด็กที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุน และดวยความรูและประสบการณของผูบริหาร
ทําใหบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ
สามารถสรุปไดดังนี้
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พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยคุ ณ สุ เ มธ เลอสุ มิ ต รกุ ล ภายใต ชื่ อ “บริ ษั ท มุ ง พั ฒ นามาร เ ก็ ต ติ้ ง จํ า กั ด ” ด ว ยทุ น
จดทะเบียน 10 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการผลิต การใช และการจําหนายผลิตภัณฑ รวมถึงการใหใชเครื่องหมาย
การคา “พีเจน” (Pigeon) แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย จากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน
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
บริ ษั ท ฯ ได เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป น 50 ล า นบาท มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 100 บาท มี จํ า นวน
500,000 หุน เพื่อวัตถุประสงคในการขยายกิจการ
บริษั ทฯ ได เข าทํา สัญญากิ จการร วมคากั บ บริษั ท โยชิ โน โคเคี ยวโซ (ประเทศญี่ ปุน ) (“โยชิโ น
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
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
TP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ลานบาท เปน 122 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 1,220,000
หุนเพื่อขยายโรงงานเพิ่มกําลังการผลิต บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน TP เปนรอยละ 47 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว หรือเทียบเทากับหุนจํานวน 573,400 หุน
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
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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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ใน YMP ลดเหลือรอยละ 6 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติ
อนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 115 ลานบาท
บริษัทฯ ไดซื้อตราสินคาสไมลวี สมารทวี และบีแคร เปนสินคาประเภทของใชประจําวันจากบริษัท
ไมซีส จํากัด (“ไมซีส”) ซึ่งเคยจําหนายสินคาใหบริษัทฯ ในตางจังหวัด และไมซีสไมมีความเกี่ยวของ
ใด ๆ กับบริษัทฯ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
¾ เดือนมกราคม บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท
ยูไนเต็ดรีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด
¾ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 มีมติ
ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระจํานวน 40 ลานบาท จาก 50 ลานบาทเปน 90 ลานบาท
และไดอนุมัติจายเงินปนผลเปนจํานวน 60 ลานบาท
¾ 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
ผลิต ภัณ ฑสําหรั บแม และเด็ กภายใตตราสิ นค าพีเ จน (Pigeon) จากประเทศญี่ ปุนโดยจะเนน ที่เ ด็กทารกที่มี อายุ
ระหวาง 0-3 ป รวมถึงผลิตภัณฑสําหรับคุณแม ซึ่งถือวาครอบคลุมความตองการดานการใชงานในทุกดาน อาทิเชน
จุ ก นม ขวดนม ผลิ ต ภั ณ ฑ ป อ นอาหารทารก อุ ป กรณ ก ารให น มมารดา และผ า เช็ ด ทํ า ความสะอาดผิ ว เป น ต น
แหลงที่มาของผลิตภัณฑพีเจนมาจาก 3 แหลง ไดแก จากโรงงาน TP โรงงาน PIT และ การนําเขาจากตางประเทศ
2) กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน ไดแก กระบอกฉีดน้ําภายใตตราสินคาฟอกกี้ (Foggy)
ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของตราสินคาเอง มีดแสตนเลสภายใตตราสินคาเกอรลาจ (Gerlach) และสินคาของใชประจําวัน
ภายใตตราสินคาอื่น ๆ ไดแก ตราสินคาบีแคร (B-Care) เปนสินคาจําพวกสําลี แปรงสีฟน และฟองน้ํา ตราสินคา
สไมล วี (Smile-V)
เปน สิน คา จําพวกกระบอกฉีด น้ํา ซึ่งบริ ษัท ฯ เป นเจ าของตราสิ นค าเหลา นี้เ ชน กัน และ
3) กลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ไดแก หัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุของเหลว เปนตน บริษัทฯ เปนตัวแทน
จําหนายใหกับ YMP โดยผลิตภัณฑกลุมนี้จะจําหนายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก
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 มีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รอยละ 76 และจําหนายในตางจังหวัดรอยละ 24 จากความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการบริหารตราสินคาและ
การมีชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทําใหบริษัทฯ มีศักยภาพสามารถใหบริการเปนตัวแทน
จําหนายใหกับสินคาอื่น ๆ ที่ตองการทําการตลาดในประเทศไทยและทําใหบริษัทฯ มีจํานวนสินคาที่จัดจําหนาย
เพิ่มขึ้นและจะสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ทําใหผลประกอบการดีขึ้นไปเปนลําดับ ปจจุบันสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทน
การจัดจําหนายทั้งหมดสามารถแสดงในแผนภูมิภาพประกอบดานลาง
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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
ผลิตภัณฑ
ภาพประกอบ
1) ภายใตตราสินคา พีเจน
ผลิตภัณฑสําหรับ
เด็กออน
- จุ ก นมและขวด
นม

ผลิตภัณฑอุปกรณ
การใหนมมารดา

เครื่องปมน้ํานม

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ผ น
เ ช็ ด ทํ า ค ว า ม
สะอาด
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ
ผลิ ต ภั ณ ฑ นํ า เข า
อื่น ๆ

ภาพประกอบ

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

กระบอกน้ํายี่หอฟอกกี้

- ผลิตภัณฑของใชประจําวัน
- ตราบีแคร

- ตราสไมลวี
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ
3) ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ

ภาพประกอบ

โครงสรางกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
(MOONG)
47%

บริษัท ไทยพีเจน จํากัด (TP)
ทุนจดทะเบียน 122 ลานบาท
ชําระเต็มมูลคา
มูลคาหุนละ 100 บาท

6%

บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา
(ประเทศไทย) จํากัด (YMP)
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท
ชําระเต็มมูลคา มูลคาหุนละ 100 บาท

2.5%

บริษัท พีเจน อินดัสทรีส
(ประเทศไทย) จํากัด (PIT)
ทุนจดทะเบียน 144 ลานบาท
ชําระเต็มมูลคา มูลคาหุนละ 10 บาท

เงินลงทุนในบริษัทรวม
- บริษัท ไทยพีเจน จํากัด หรือ TP เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทฯ และ บริษัท พีเจน คอรปอเรชั่น จาก
ประเทศญี่ปุน ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับทารกภายใตตราสินคาพีเจน โดยสินคาที่ผลิต ไดแก จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติก
น้ํายาทําความสะอาดจุกนมและขวดนม เปนตน และจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ปจจุบันมีทุน
ชําระแลว 122 ลานบาท โรงงานตั้งอยูหมูที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง อําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ 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 ชิ้นสวน สวนประกอบและ
อะไหลที่เปนพลาสติก เพื่อจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ เชน หัวฉีดน้ํา, หัวปม, ขวดแชมพู, หลอด

สวนที่ 2 หนาที่ 11

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สําหรับครีมบํารุงผม และตลับแปง เปนตน ปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 300 ลานบาท โรงงานตั้งอยูนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว ถนนบางนา-ตราด กิ โลเมตรที่ 36 ตํ า บลบางสมั คร อํ าเภอบางปะกง จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย
และไดรับสิทธิ์ในการเปนผูจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณที่ 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
ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน า ยผ า เช็ ด ทํ า ความสะอาดผิ ว และแผ น ซั บ น้ํ า นม โดยจํ า หน า ยทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 144 ลานบาท โรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู
1 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ PIT แต
เพียงผูเดียวในประเทศไทย PIT มีรายไดจากการขายและกําไรสุทธิในป 2551 เทากับ 851.0 ลานบาท
และ 183.1 ลานบาท ตามลําดับ

2.3 โครงสรางรายได
ประเภทของรายได
จําหนายผลิตภัณฑ
แมและเด็ก
จําหนายเครื่องครัว
และของใชประจําวัน
จําหนายผลิตภัณฑ
พลาสติกและ
บรรจุภัณฑ
สวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย3)
รายไดจาก
เงินปนผล 4)
รายไดอื่น5)
รายไดรวม

25491)
25502)
2551
ม.ค.-มิ.ย. 2551
ม.ค.-มิ.ย. 2552
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
213.5
77.0
249.5
72.3
299.5
71.1
140.2
71.3
153.5
74.6
24.2

8.8

37.1

10.8

48.0

11.4

25.4

12.9

21.4

10.4

11.2

4.0

13.8

4.0

14.0

3.3

7.3

3.7

6.8

3.3

11.7

4.2

22.2

6.4

45.0

10.7

16.2

8.3

16.1

7.8

2.4

0.9

2.9

0.8

3.3

0.8

2.0

1.0

2.4

1.2

14.1
277.1

5.1
100

19.7
345.2

5.7
100

11.5
421.3

2.7
100

5.5
196.6

2.8
100

5.6
205.8

2.7
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) รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาเชา, รายไดคานายหนา, กําไรจากการจําหนายสินทรัพย และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะมุงพัฒนาสูความเปนเลิศในดานสินคาและ
บริการ ภายใต คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
นักลงทุน และสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา
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-

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดพันธกิจของบริษัทฯ ขึ้น ดังนี้
มุงเปนองคกรที่มีผลกําไรโดดเดน และไดรับความไววางใจจากผูบริโภค คูคา และนักลงทุน
มุงเปนองคกรที่จะใหความสําคัญกับบุคลากร เนนการพัฒนาทักษะ, องคความรู และคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน
มุงเปนองคกรที่ใหความสัมพันธทดี่ ีกับคูคา และเติบโตควบคูกันไปในระยะยาว
มุงเปนองคกรที่เนนย้ํา จริยธรรม คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และรับผิดชอบตอสังคม
มุงเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อันไดมาซึ่งคุณภาพเปนที่ยอมรับ
อยางตอเนื่อง

บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจภายใน 2 – 3 ป ขางหนา ดังนี้
1. บริษัทฯ มุงเนนที่จะขยายสายผลิตภัณฑใหมใหเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑแมและ
เด็กของพีเจน ทั้งในรูปของการนําเขาสินคาเพื่อจําหนายภายในประเทศ และ/หรือผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนประเภท Toiletries เชน สบูเหลว เบบี้แชมพู โลชั่น เปนตน
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของคุณแมสมัยใหมในการดูแลลูก ประกอบกับเปนการเพิ่มตัวเลือกสําหรับคุณ
แมที่ใหความใสใจในคุณภาพผลิตภัณฑสําหรับทารกและเด็ก
2. การขยายชอ งทางการจั ดจํ าหนายในต างจังหวั ด บริ ษัท ฯ มีจุ ดมุ งหมายในการขยายฐานธุ รกิ จไปสู
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 เนื่องจากจุกนมเปนผลิตภัณฑหลักที่สรางรายได และผลกําไร
ใหกับบริษัทฯ มาโดยตลอด และเปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิด
ความไดเปรียบดานการแขงขัน
4. บริษัทฯ จะเนนการบริหารแบรนดใหกับสินคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหโดดเดน (Brand Values
Emphasizing) และชัดเจนในสายตาผูบริโภคเปาหมาย ซึ่งไดแก ตราสินคาพีเจนเพื่อใหตราสินคาพีเจนมีคุณคาและมี
ความแตกตางจากคูแขงผานคุณคาของตราสินคาที่วา “พีเจน ผูเชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและทารก” บริษัทฯ มุงเนนที่
จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหคุณแมยุคใหมเลี้ยงลูกดวยตนเองมากยิ่งขึ้น และสะดวกมากขึ้นผานสินคาและบริการของ
บริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ จะพัฒนาสินคาที่ไดคุณภาพออกสูตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสินคามีความแตกตาง
และโดดเดนอยูเสมอ
5. บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย บริษัทฯ จึงมีความพรอม
ที่จะเปนตัวแทนจําหนายใหกับสินคา และบริการใหมๆ โดยอาจมีการเขารวมทุนกับบริษัทตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือกันทางการตลาดมากขึ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นวาบริษัทฯ มีศักยภาพในดานเครือขายชองทางการจัดจําหนาย
พนักงานขาย และความเชี่ยวชาญดานการทําการตลาดโดยเนนการบริหารแบรนดในระยะยาว กอปรกับชื่อเสียงของ
บริษัทฯ ที่ไดรับการยอมรับมานาน จะทําให บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกสําหรับผูที่ตองการที่จะทําการตลาด หรือกระจายสินคาภายในประเทศไทย
จากความพรอมในดานการทําการตลาดและการมีเครือขายชองทางการจัดจําหนายที่มีศักยภาพ บริษัทฯ มี
แนวคิดในการขยายธุรกิจโดยการหาพันธมิตรทางการคาใหมในอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความประสงคจะขยายชอง
ทางการจัดจําหนาย และทําการตลาดผานชองทางหลักที่บริษัทฯ มีอยู เพื่อขยายกลุมสินคาของบริษัทฯ ใหมีความ
หลากหลายและสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคในวงกวาง และจากแผนการขยายธุรกิจดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีฐาน
รายไดที่เติบโตขึ้นในระยะยาว
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