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สารจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 
 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั�นในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที�ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมและเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ทั @งในระยะสั @นและระยะยาวมาอย่าง
ตอ่เนื�อง  

 บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกิจให้เกิดการพฒันาที�ยั�งยืน  และยึดถือแนวคิดของการสร้างคุณค่าร่วมภายใต้กรอบ
ของ Creating Shared Value (CSV) โดยนําความเชี�ยวชาญหลกัของบริษัทในการสร้างคุณค่าของเศรษฐกิจและสงัคมไป
พร้อมกนั และได้มีการจดัทํารายงานการพฒันาอย่างยั�งยืนแยกจากรายงานประจําปี เพื�อนําเสนอรายละเอียดของกิจกรรม
สร้างคณุคา่ร่วม รวมถึงความคืบหน้าในการดําเนินธุรกิจบนแนวทางของการพฒันาที�ยั�งยืน  โดยแสดงให้เห็นถึงความตั @งใจของ
บริษัทที�นําวิธีการทางธุรกิจมาใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิต  และการแก้ไขปัญหาสงัคม   

จากจุดเริ�มต้นในการเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าแม่และเด็กภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ พีเจ้น มาเป็นระยะเวลาที�ยาวนาน
มากกว่า 30 ปี  จนเป็นที�รู้จกักันดีในฐานะผู้ เชี�ยวชาญด้านผลิตภณัฑ์แม่และเด็ก บริษัทฯจึงให้ความสําคญัและสนบัสนนุใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ที�จะช่วยให้คณุแม่สามารถเลี @ยงลกูน้อยให้เติบโตอย่างมีคณุภาพ เริ�มต้นตั @งแต่ การสนบัสนนุการเลี @ยงลกู
ด้วยนมแม ่ด้วยการจดัให้มีโครงการและกิจกรรมที�แสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ของการสง่เสริมการเลี @ยงลกูด้วยนมแม่  ไมว่่าจะ
เป็นการให้ความรู้  คําปรึกษา  การจดัทําห้องให้คําปรึกษาในการเลี @ยงลกูด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล  ซึ�งได้มีการทํามาอย่าง
ตอ่เนื�องมาเป็นเวลาหลายปีจนเป็นที�รู้จกัและยอมรับเป็นอยา่งดี 

 นอกจากนี @บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญและส่งเสริมในการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  ผ่านกระบวนการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  อาทิ การสรรหาว่าจ้าง, ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์, การพฒันาศักยภาพเพื�อโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ, พนกังานสมัพนัธ์และการสื�อสารภายในองค์กร  ซึ�ง
พนกังานเป็นองค์ประกอบที�สําคญัของการมีสว่นร่วม และสง่เสริมให้เกิดเป็นวฒัณธรรมขององค์กร ด้วยความเชื�อมั�นและยึด
มั�นในการสร้างคณุคา่ร่วมพร้อมไปกบัการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาลที�จะทําให้เกิดการพฒันาอยา่งยั�งยืน  

 ความสาํเร็จทางธุรกิจต้องดําเนินควบคู่ไปกบัการสร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจและสงัคม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั�นที�จะ
พฒันาการสร้างคณุค่าร่วมให้เป็นรูปธรรมมากขึ @น โดยมีการวางกรอบแนวทางการดําเนินงานการสร้างคณุคา่อย่างเป็นระบบ 
เพื�อที�จะผลกัดนัให้มีการสร้างสรรค์กิจกรรม โครงการที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเศรษฐกิจให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการ
สร้างการเติบโตอยา่งยั�งยืนของธุรกิจ จดัวางโครงสร้างที�ทําให้เกิดการมีสว่นร่วมเริ�มตั @งแต่บคุลากรของบริษัทฯ เพื�อสง่ตอ่ไปยงั
ชมุชน สงัคม ลกูค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจเพื�อเพิ�มคณุคา่เศรษฐกิจให้เกิดความยั�งยืนอยา่งแท้จริงตอ่ไป    
 

                                    

                                
               นางสาวสวุรรณา    โชคดีอนนัต์       นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม 

                   ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร   ประธานเจ้าหน้าที�บริหารร่วม 
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เกี�ยวกบัมุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชั �นแนล 
 

 

 

จากการก่อตั @งบริษัทด้วยการเป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์เครื�องครัว และผลิตภณัฑ์แม่และเด็ก  ภายใต้การใช้เครื�องหมาย

การค้า    “พีเจ้น” ในปี 2524 จวบจนถึงปัจจุบนั บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด (มหาชน) ได้เป็นตวัแทนผู้จัด

จําหนา่ยสนิค้าทั @งอปุโภคและบริโภคที�มียอดขายเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง โดยเส้นทางการเติบโตทางธุรกิจสรุปได้ดงันี @ 

 

ในปี 2558 บริษัทได้เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท  โดยบริษัทมีแผนงานระยะสั @นและระยะยาวในการเพิ�มช่องทาง

สาํหรับธุรกิจใหม ่รวมถึงการพฒันาและเสริมสร้างประสทิธิภาพของการเป็นตวัแทนจดัจําหนา่ยให้มีความมั�นคงและยั�งยืน 

 

  

วสิยัทศัน์ 

“มุ่งพฒันาสูค่วามเป็นเลิศในดา้นสนิคา้และบริการ ภายใตคุ้ณธรรม, จรยิธรรม และความรบัผิดชอบในการดําเนินธุรกจิ

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค นักลงทนุ และสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดีกบัคู่คา้” 
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มุ่งพฒันามุ่งสูก่ารพฒันาอย่างย ั �งยนื 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั�นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืน เพื�อให้มั�นใจว่าผู้มี 
ส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันทั @งในระยะสั @นและระยะยาว บริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 
สามารถเติบโตอยา่งยั�งยืนไปพร้อมกบับริษัท  ซึ�งรวมถึงการเสริมสร้างชมุชนและสงัคมให้ดีและยั�งยืนด้วยเช่นกนั 

บริษัทตระหนกัดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั @น  บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคิดการ 
สร้างคุณค่าร่วมและสร้างความรับผิดชอบสู่สงัคมให้แก่บุคลากรของบริษัท พร้อมปลูกฝังการพัฒนาอย่างยั�งยืนในการ 
ปฏิบัติงานประจําวันให้เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการทํางานและวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกับกําหนดทิศทางกลยุทธ์ที� 
ชดัเจน  บริษัทได้รวมการพฒันาอย่างยั�งยืนเข้าเป็นสว่นหนึ�งในกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจขององค์กรซึ�งได้รับการทบทวน 
และพัฒนาอย่างต่อเนื�อง  กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั�งยืนของบริษัทพิจารณาจากรากฐานค่านิยมองค์กรของบริษัท  
ซึ�งบริษัทได้ให้ความสําคญักบัผลงาน  การปฏิบตัิการ  การเข้าถึงและเอาใจใสล่กูค้า การพฒันาบคุลากร การสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ การสร้างและประสานความสัมพันธ์กับพันธมิตร โดยคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทที�มี 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั @งในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน ตลอดจนสิ�งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้าง 
ศนูย์กลางแหง่ความเป็นองค์กรที�ยั�งยืน ดงันี @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การลดผลกระทบตอ่ 
สิ�งแวดลอ้ม 
 

การบริหารการปฏิบตักิาร 
ดว้ยระบบมาตรฐานที�ผา่น 
การรับรอง 

การมุง่มั �นพฒันาทรัพยากร 
มนษุยอ์ย่างตอ่เนื�อง 
 

           การเคารพสิทธิมนษุยชนและ 
ปฏิบตัอิย่างเป็นธรรม 

                      
                      การบริหารงานตามหลกัการกาํกบั 
                  ดแูลกิจการที�ดี 
  

    การสรา้งผลกาํไรอย่าง     
    ยั �งยืน 

การมุง่เนน้พฒันา 
สงัคมและชมุชน 
 
การใหค้วามชว่ยเหลือและ
สนบัสนนุภาคธรุกจิและสงัคม 

การมุง่เนน้นวัตกรรมและ
ความยั �งยืนในผลิตภณัฑ ์

  
การใหค้วามสาํคญัและความรับผดิชอบ
ตอ่ผูบ้ริโภค 
  

การสรา้งสรรคป์ระสบการณท์ี�ดีและ  
พฒันาความสมัพนัธก์บัพนัธมติร 

 

  

ค่านิยมขององคก์ร 

การปฏิบติัการส ู่ความเป็นเลิศ 

พนัธมิตร 

บคุลากร 

ลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง 

การมุง่เนน้ความปลอดภยัใน

สินคา้และการสรา้งความพอใจ 

เพื�อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในสงัคม 

การส่งเสริมนวัตกรรมดา้นผลิตภณัฑ์

และบรรจภุณัฑท์ี�ลดผลกระทบตอ่

สิ�งแวดลอ้มตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

ดว้ยมาตรฐานสากล 
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ภายใต้บริบทข้างต้น บริษัทเชื�อวา่คา่นิยมองค์กรที�พนกังานบริษัทยดึมั�นและปฏิบตัิ  ซึ�งได้แก่ การปฏิบตัิการสูค่วามเป็นเลศิ 

พนัธมิตร  บคุลากร  และลกูค้าเป็นศนูย์กลาง  จะเป็นแรงพลงัขบัเคลื�อนให้เกิดการพฒันาสูค่วามยั�งยืนให้กบัองค์กร โดยบริษัท 

ยงัคงคาํนงึถงึการลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม การคาํนงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคม/ชมุชนของบริษัท 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจยัที�สําคญัในการขบัเคลื�อนไปสูก่ารพฒันาอย่างยั�งยืน  บคุลากรคือทรัพยากรหลกัที� 

ทรงคุณค่าและเป็นผู้ขับเคลื�อนเศรษฐกิจ สงัคม และการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ด้วยความเชื�อมั�นในศักยภาพของ 

ทรัพยากรมนษุย์ บริษัทจึงมุง่มั�นที�จะพฒันาทั @งผู้ นําและพนกังานในทกุระดบั กระบวนการของบริษัทเริ�มทําในทกุระดบัเริ�มจาก 

ระดบัขั @นของการพฒันาทกัษะและการหลอ่หลอมให้เป็นผู้ นําที�ดีในระยะยาว 

บริษัทสนับสนุนและประสานความสมัพันธ์กับกลุ่มธุรกิจบริษัทคู่ค้าเพื�อให้เกิดความสมัพันธ์ระยะยาวและยั�งยืน ทั @งกับ

พนัธมิตรและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงการที�บริษัทสนบัสนนุให้ลกูค้าได้มีประสบการณ์ส่วนร่วมในการใช้ผลิตภณัฑ์และ

บริการ หรือการแบง่ปันประสบการณ์ที�ดีร่วมกบับริษัทโดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ เพื�อให้มั�นใจวา่ลกูค้าได้รับสนิค้าและการบริการที�

ดี ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีและบริษัทมีความตั @งใจที�จะดําเนินธุรกิจที�ก่อให้เกิด

ผลกระทบในเชิงบวกตอ่สิ�งแวดล้อมในทกุผลติภณัฑ์ที�บริษัทจดัจําหนา่ยอยูด้่วยเช่นกนั 

ด้วยเหตนีุ @   กลยทุธ์การพฒันาอย่างยั�งยืนจึงเป็นการขบัเคลื�อนหลกัของบริษัทในการพฒันาขีดความสามารถในการสง่มอบ

ผลิตภณัฑ์ที�ดีและเป็นประโยชน์กบัสงัคม การพฒันากระบวนการทํางานอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอไม่หยดุนิ�ง สง่เสริม ผลกัดนั 

พร้อมทั @งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบและการสร้างคณุค่าสูส่งัคม เพื�อให้เกิดการพฒันาอย่างยั�งยืนซึ�งถือเป็นสว่นหนึ�ง

ของกระบวนการทํางานอนัเป็นวฒันธรรมขององค์กรควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างมลูค่าต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม ไม่

วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า พนัธมิตรของบริษัท และสงัคม/ชมุชนสว่นรวมให้ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั @งในระยะสั @นและ

ระยะยาว   
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การกาํกบัดูแลการพฒันาอย่างย ั �งยนื 
การพฒันาอย่างยั�งยืนเป็นหนึ�งในแผนกลยทุธ์ของบริษัทซึ�งได้รับการสนบัสนนุอย่างเต็มที�จากคณะกรรมการบริษัท ประธาน 

เจ้าหน้าที�บริหาร และผู้บริหารจากทกุหนว่ยงาน โดยบริษัทมุง่เน้นและสอดแทรกการพฒันาอยา่งยั�งยืนให้เป็นสว่นหนึ�งของการ 

ปฏิบตัิการในการดําเนินงานของทกุหน่วยงาน และได้มีการแต่งตั @งคณะอนกุรรมการซึ�งประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนกังาน 

จากแต่ละหน่วยงานในการร่วมกันสร้างคุณค่าร่วมที�ดีสู่องค์กรและสังคมอันนําพาไปสู่การพัฒนาอย่างยั�งยืน โดย 

คณะอนกุรรมการทําหน้าที�ดงัตอ่ไปนี @ 

• กําหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดําเนินการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคม (Creating Shared Values (CSV) 
ของบริษัท อันเป็นกระบวนการที�บริษัทนํามาใช้ทดแทนกระบวนการเดิมภายใต้หลักการของการแสดงความ 
รับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ “Corporate Social Responsibility (CSR)” 

• ดําเนินการสื�อสารให้พนกังานทุกระดบั คู่ค้า และผู้ ที�เกี�ยวข้องทุกคนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนกัในการสร้าง 
คณุคา่ร่วมในสงัคม (CSV) 

• จัดทํางบประมาณ ติดตามและประเมินผลงาน ตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสงัคมของฝ่าย/ 
แผนกตา่งๆ ในหนว่ยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสทิธิภาพอยูเ่สมอ 

• ดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที�ได้รับอนมุตัิ ทั @งนี @ อาจกําหนดบคุลากร หนว่ยงาน หรือใช้ผู้ เชี�ยวชาญจาก 
ภายนอกในการดําเนินการแตล่ะเรื�องก็ได้ 

• สนบัสนุนให้เกิดการแลกเปลี�ยน ความรู้ ความสําเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสงัคม (CSV) 
ระหวา่งหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอก 

• ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการดําเนินงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสงัคมของบริษัทต่อประธาน 
เจ้าหน้าที�บริหารอยา่งตอ่เนื�อง 
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ปจัจยัสูค่วามยั �งยนื

 
 

 

 

 

  

 

 

CREATING SHARED VALUE 

FOR SUSTAINABLE GROWTH 
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  มุ่งม ั �นพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

บริษัทมีความเชื�อว่า “บุคลากร”  เป็นฟันเฟืองหลกัที�ผลกัดนัองค์กรในการพฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ และขบัเคลื�อนการดําเนิน 

กิจการของบริษัทไปสูค่วามสาํเร็จ  บริษัทจึงปฏิบตัิตอ่บคุลากรอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ทั @งในเรื�องของโอกาสทางอาชีพ 

คา่ตอบแทน  การฝึกอบรม และสภาพแวดล้อมในการทํางานที�ดีและการให้ความสําคญัในคณุภาพของบคุลากร เพราะบริษัท 

เชื�อมั�นว่าบคุลากรไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที�สําคญัที�สดุของบริษัทเท่านั @น  หากยงัเป็นทรัพยากรที�มีคณุคา่ต่อครอบครัวและ 

ชมุชนของเขาเหลา่นั @นด้วย  

ด้วยแนวคิดดงักลา่ว บริษัทจึงมุง่ให้ความสําคญักบัการ “พฒันาทรัพยากรมนษุย์” อย่างต่อเนื�อง ทั @งการพฒันาตวับคุคลและ 

การสร้างความเป็นมืออาชีพ  บริษัทได้กําหนดแนวทางในการพฒันาบคุลากรโดยมุง่เน้นที�การสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ 

และความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร (Business Knowledge & Understanding) สําหรับการเชื�อมโยงสู่การปฏิบตัิการที�เป็น 

เลิศ (Operation Excellence) ให้กบัพนกังาน เพื�อพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้รองรับต่อการขยายตวัของธุรกิจและสร้าง 

เสริมความภาคภูมิใจให้กับพนกังานในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งขององค์กร  ดงัที�กําหนดไว้ในค่านิยมร่วมของบริษัท ตลอดจน 

สง่เสริมให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมผา่นการมีสว่นร่วมสร้างสรรค์ชมุชนและสงัคมอยา่งเหมาะสมเพื�อให้เป็นบคุลากรที� 

มี “คณุภาพ” ตอ่องค์กร และมี “คณุคา่” ตอ่สงัคม 

ในช่วงปี 2554 – 2558 บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื�อง ซึ�งต้องอาศยัทีมงานที�แข็งแกร่งและมีความรู้ความสามารถ 

เทา่ทนัตอ่การเติบโตของธุรกิจ  บริษัทจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและสง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

การงานเพื�อเติบโตไปพร้อมกบับริษัทโดยแต่งตั @งพนกังานขึ @นเป็นผู้บริหารในหลายตําแหน่ง พร้อมทั @งรับพนกังานใหม่เข้าเสริม 

ทีมควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งตอ่เนื�อง โดยเฉพาะการสร้างเสริมความรู้ความสามารถและความเข้าใจ 

ในธุรกิจขององค์กร (Business Knowledge and Understanding)  รวมทั @งให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติการในแต่ละ 

กระบวนการทํางานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทมีการดําเนินงานด้านพนกังานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

สถานการณ์ของบริษัท ทั @งนี @ การบริหารจดัการในการดแูลพนกังานแบง่ได้เป็น l ด้าน ดงันี @ 

4. การสรรหาและการจา้งงาน 

บริษัทใช้เครื�องมือที�เหมาะสมในการสรรหาพนกังาน เพื�อคดัเลอืกคนเกง่และดีเข้าร่วมงานกบัองค์กร ดงันี @ 

� การสมัภาษณ์ ประเมินความรู้ และประสบการณ์ (Competency & Experience Based Interview) เพื�อให้มั�นใจว่า 

ได้คดัเลอืกบคุลากรตรงกบัความต้องการของธุรกิจ 

� การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบเชิงจิตวิทยา ความคิด ทศันคติ และบคุลิกภาพ (DISC) เพื�อให้มั�นใจว่ามีทศันคติ 

สอดคล้องกบังานและวฒันธรรมขององค์กร 
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บริษัทได้กําหนดนโยบายอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหลกัธรรมมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยมี 

กระบวนการสรรหาคดัเลอืกและการจ้างงานที�เป็นธรรม โปร่งใส โดยการสรรหาบคุลากรของบริษัทจะดําเนินการในรูปแบบของ 

การสมัภาษณ์แบบเป็นทีมซึ�งจะพิจารณาจากความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ รวมทั @งทกัษะและประสบการณ์การ 

ทํางานที�เหมาะสมกบัตําแหนง่ โดยไมแ่บง่แยกเพศ เชื @อชาติ และศาสนา ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนที�สามารถเทียบเคียงและ 

แขง่ขนัได้กบัธุรกิจในประเภทและขนาดที�ใกล้เคยีงกนั   

ในปี 2558 บริษัท มีจํานวนพนกังานทั @งสิ @น 140 คน ในจํานวนนี @มพีนกังานเข้าใหม ่จํานวน  45 คน 

 

 

 

 

   

   

 

6. ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ 

บริษัทกําหนดระบบการจ่ายคา่ตอบแทนตามตําแหน่งหน้าที� ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนกังาน รวมทั @งจดัสทิธิ 

ประโยชน์และสวสัดิการแก่พนกังานบนพื @นฐานความจําเป็นและความต้องการของพนกังาน พร้อมทั @งศึกษาวิเคราะห์และ 

เปรียบเทียบคา่ตอบแทน รวมทั @งผลประโยชน์ต่างๆ กบัธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจวา่พนกังาน 

ได้รับผลตอบแทน สทิธิประโยชน์ และสวสัดิการที�เหมาะสม  

ในการขึ @นคา่ตอบแทนให้พนกังาน บริษัทได้พิจารณาจากผลสาํเร็จขององค์กรและอตัราการขึ @นคา่จ้างเฉลี�ยของอตุสาหกรรมใน 

กลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีการจัดสรรให้พนกังานอย่างเป็นธรรมโดยผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี ซึ�ง 

ผู้บงัคบับญัชาจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานของพนกังานเทียบเคียงกับเป้าหมาย ความประพฤติ และความอุตสาหะ  

รวมทั @งจริยธรรม โดยมีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบตัิงาน และการขึ @นค่าตอบแทนประจําปีให้พนกังานได้รับทราบอย่าง 

ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

� ผูบ้รหิารระดบัสูง  6  คน  
� ผูบ้รหิารระดบักลาง/    
 หวัหนา้งาน 
� พนักงาน 72 คน 

60  คน       

ถกถจ 66   72  ถกถจ 23   22  

จาํนวนพนกังานทั=งสิ=น 138 คน แยกตามระดบัพนกังาน จาํนวนพนกังานเขา้ใหม่ 45 คน 



รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน 2558 
 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) หน้า 9 จาก 27 
 

นอกจากนี @ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่มกันเพื�อเป็นตัวแทนร่วมดูแลสภาพการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ และ 

สวสัดิการสําหรับพนกังาน เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของพนกังานได้อย่าง 

เหมาะสม อาทิ คณะกรรมการสวสัดิการ ทําหน้าที�ดูแล ติดตาม รวมถึงให้ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการสวสัดิการของ 

บริษัทเพื�อดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัความต้องการของพนกังาน  ทั @งนี @คณะกรรมการสวสัดิการมาจาก 

การเลือกตั @งโดยพนกังานมีวาระการดํารงตําแหน่งไมเ่กิน r ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการสวสัดิการประกอบด้วยพนกังานที�มาจาก 

การเลอืกตั @งจํานวน 7 คน โดยพนกังานใช้สทิธิเลอืกตั @งคณะกรรมการสวสัดิการในอตัราร้อยละ 90 

บริษัทมุ่งเน้นและสนบัสนุนให้พนกังานมีสขุภาพที�ดีโดยนอกเหนือจากการตรวจสขุภาพประจําปี บริษัทยงัมีการรณรงค์ให้ 

พนกังานฉีดวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่ โดยได้ติดต่อให้โรงพยาบาลมาฉีดวคัซีนให้กบัพนกังานในวนัที�ตรวจสขุภาพประจําปี 

อีกด้วย 

B. การพฒันาศกัยภาพเพื�อโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสาํคญักบัการ “พฒันาทรัพยากรมนษุย์” อยา่งตอ่เนื�อง โดยเฉพาะการพฒันาขีดความสามารถและ 

ศกัยภาพของพนกังานทั @งในด้านความสามารถหลกั (Core Competency) ความสามารถในการบริหารจดัการ (Management 

Principles) และความสามารถในการปฏิบตัิงาน (Functional Competency) โดยเฉพาะในช่วงที�บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจ 

อยา่งตอ่เนื�องทําให้พนกังานมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพสงูตอ่เนื�องด้วยเช่นกนั 

ในปี 2558 บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที�องค์กรกําหนด โดยดําเนินการพฒันาควบคู่ไปกับ 

การปรับปรุงแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมทั @ง 

สง่เสริมให้พนกังานได้เติบโตในหน้าที�การงาน (Career Path) ตามสายงานที�สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถที�ตนเองมีอยู ่

ด้วยการเลื�อนตําแหนง่และระดบัพนกังานบนหลกัเกณฑ์ที�เป็นธรรม โปร่งใสและชดัเจน โดยมีผู้บริหารระดบัสงูและหวัหน้างาน 

ที�เกี�ยวข้องร่วมกนัพิจารณาคดัเลอืกและแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตผุลประกอบการพิจารณา 

             

นอกจากนั @นแล้วยงัมีการจัด In-house Training  ในการพฒันาบุคลากรในกลุ่มงาน Demand & Supply Planning  ซึ�งเป็น 

กลุ่มงานที�มีความสําคญัในการดําเนินธุรกิจในกลุ่ม FMCG  และการอบรมในด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทํา 

กิจกรรมทางการขายให้กบัพนกังานขายและพนกังานที�เกี�ยวข้องเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการทํางาน 
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สําหรับพนกังานระดบัผู้บริหารระดบัสงู บริษัทเล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาพนกังานเพื�อสืบทอดตําแหน่งสําคญัของ 
องค์กรในอนาคต โดยได้มีการประเมินการเกษียณอายุของพนกังานใน l ปีข้างหน้าพบว่า เป็นผู้บริหารระดบัสงูร้อยละ 66 
บริษัทจึงได้พฒันาแผนงานสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับพนกังานที�เป็นผู้บริหารระดบัรองประธานเจ้าหน้าที� 
บริหารขึ @นไป โดยมีการวางแผนกําหนดตําแหน่งงานที�สําคญัและวางแผนพฒันาในด้านต่างๆ อาทิ พฒันาความเป็นผู้ นํา 
วิสัยทัศน์  และจริยธรรมในการบริหารงานตามจรรยาบรรณบริษัท  เพื�อให้มั�นใจว่าจะได้ผู้ บริหารระดับสูงที�มีความรู้ 
ความสามารถทั @งในด้านงานและเชิงการบริหารจดัการได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

สําหรับพนกังานระดบัผู้จดัการฝ่ายและผู้จดัการสว่นซึ�งถือเป็นผู้บริหาระดบักลางและระดบัต้นที�เป็นกําลงัสําคญัของบริษัท  
บริษัทได้ส่งเสริมให้มีระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื�อเอื @อโอกาสในการเรียนรู้งานที�กว้างขวางขึ @นควบคู่ไปกับ 
พฒันาทกัษะการบริหารจดัการและทกัษะการสอนงาน (Coaching) ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร  
(Business Model) ซึ�งถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื�อโอกาสก้าวสู่ผู้ บริหารระดับสูงต่อไป  บริษัท ได้พัฒนาระบบการ 
หมนุเวียนงานสาํหรับผู้จดัการในสายงานตา่งๆ อาทิ  สว่นงานการขาย สว่นงานการเงินและการบญัชี เป็นต้น 

สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ซึ�งถือเป็นพนกังานสว่นใหญ่ของบริษัท บริษัทยงัคงให้ความสาํคญักบัการสง่เสริมให้พนกังาน 
เป็นผู้    ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ทั @งความรู้ในงานที�ตนเองรับผิดชอบและความรู้พื @นฐานเกี�ยวกบัธุรกิจการเป็นตวัแทนจดัหน่าย  รวมทั @ง 
สนบัสนนุให้เป็นผู้     มีจิตสาธารณะคํานึงถึงประโยชน์ของสว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตนและเห็นคณุค่าของความสาํเร็จ 
อยา่งยั�งยืนในระยะยาว  

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสร้างจิตสาํนกึให้กบัพนกังานในด้านการลดต้นทนุด้านตา่งๆ  อยา่งตอ่เนื�องโดยรณรงค์ให้มี
กิจกรรมโครงการ “Cost Saving Initiative (CSI)  ที�พนกังานทกุคนร่วมมือกนัทํางานทําให้บริษัทสามารถลดต้นทนุสิ @นเปลอืง
ด้านตา่งๆ  ได้เป็นจํานวนเงินมากและเป็นการสร้างความสามคัคใีนหมูพ่นกังานเพื�อการใช้ทรัพยากรตา่งๆ ของบริษัทให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ 

นอกจากนี @ พนกังานยงัได้รับการพฒันาศกัยภาพและความรู้ ความสามารถ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรมโดย 
ผู้ เชี�ยวชาญ (Expert Sharing) การสอนงานโดยผู้บริหาร (Executive Coaching) การแบ่งปันและร่วมเรียนรู้ในกลุม่พนกังาน 
(Knowledge Sharing) การเรียนรู้งานผา่นการปฏิบตัิงาน (On the Job Training) การศกึษาดงูาน เป็นต้น  ซึ�งพนกังานแตล่ะ 
ระดบัมีจํานวนชั�วโมงการพฒันาศกัยภาพและการฝึกอบรม ดงันี @ 
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C. พนักงานสมัพนัธ ์

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัของความแตกต่างในปัจเจกบุคคลและมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมจึงได้สร้างเสริมค่านิยมและ 

วฒันธรรมองค์กรที�ให้พนกังานยอมรับและเคารพในความแตกตา่งของกนัและกนัเพื�อนําไป  สูก่ารทํางานร่วมกนัได้เป็นอยา่งดี 

รวมทั @งเชื�อว่าความสมัพนัธ์ที�ดีเป็นสว่นหนึ�งที�ช่วยกระตุ้นให้พนกังานทํางานได้อย่างมีความสขุเมื�อพนกังานมีความสขุในการ 

ทํางานและมีความสามารถสอดรับกบังานตามที�ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนื�องแล้ว จะทําให้ผลงานที�ออกมามี 

ประสทิธิภาพขณะเดียวกนัการดําเนินงานขององค์กรจะประสบความสาํเร็จตามเปา้หมายได้ในที�สดุ 

ในปี 2558 บริษัทได้จดักิจกรรมเพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังาน อาทิ 

• กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ : จัดขึ @นในโอกาสวันปีใหม่ โดยผู้ บริหารและ 

พนักงานตักบาตรร่วมกัน และเป็นการพบปะระหว่างประธานเจ้าหน้าที� 

บริหารกับพนักงานทุกระดับ เพื�อกล่าวให้โอวาทและให้พรกับพนักงานทุก 

คน รวมถึงแจ้ง ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื�อนไหวต่างๆ ทั @งภายในและ 

ภายนอกองค์กร  

 

• กิจกรรมวนัปีใหม ่: จดัขึ @นในโอกาสขึ @นปีใหม ่เพื�อให้พนกังานได้สงัสรรค์ใน

บรรยากาศผอ่นคลาย สนกุสนาน และเป็นโอกาสที�ได้ทบทวนความสาํเร็จ

ในรอบปีที�ผา่นมาด้วยกนั 

• กิจกรรมสรงนํ @าพระและรดนํ @าดําหวั : จดัขึ @นในโอกาสวนัสงกรานต์ โดยให้

พนกังานได้สรงนํ @าพระ และทําพิธีรดนํ @าอวยพรผู้สงูอายแุละรับพรจาก

ผู้ใหญ่เช่นกนั เพื�อเป็นสริิมงคลกบัตนเอง และรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย 

นอกจากกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 

ระหว่างพนักงานข้างต้นแล้ว ในปีนี @บริษัท  

ยังเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมแสดงความ 

คิดเห็นในการพิจารณาเปลี�ยนบัญชีเงินฝาก 

ธนาคารซึ�งเป็นบัญชีเงินเดือนของพนักงาน 

อีกด้วย  ซึ�งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญั 

กับความคิดเ ห็นของพนักงานก่อนที�บ ริ ษัทจะตัดสินใจดํา เ นินนโยบายใดๆ  ที� เ กี� ยวข้องกับพนักงานซึ� ง ถือว่า 

เป็นผู้มีสว่นได้เสยีที�สาํคญัของบริษัท 
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การสื�อสารภายในองคก์ร 

บริษัทให้ความสําคัญกับการสื�อสารกับพนักงาน เพื�อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื�อนไหวขององค์กร ทั @งทางธุรกิจ การ 

ดําเนินงานด้านการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม (CSV) และกิจกรรมภายในองค์กรผ่านช่องทางการสื�อสารในหลากหลายรูปแบบ 

อาทิ การประชุมพนกังาน จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ โปสเตอร์ มอร์นิ�งสกรีน รวมทั @งการริเริ�มโครงการ 

“Stay Connected” โดยรณรงค์ให้พนกังานนําโทรศพัท์เคลื�อนที�มาขึ @นทะเบียนและติดตั @งระบบเพื�อให้สามารถสื�อสารกบัระบบ 

อีเมล์ของบริษัทได้ นอกเหนือจากการสง่ข้อความผา่นระบบเอสเอ็มเอสหรือไลน์ ซึ�งสามารถทําได้ก่อนหน้านี @แล้ว ทั @งนี @เพื�อให้ 

มั�นใจวา่พนกังานได้รับขา่วสารความเคลื�อนไหวของบริษัทอยา่งเพียงพอและทั�วถึง 

การสง่เสรมิและสรา้งคณุค่ารว่มสูส่งัคม 
บริษัทได้ปลูกฝังแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมและการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมให้แก่พนักงานตั @งแต่เริ�มปฐมนิเทศซึ�งจะ
กลา่วถึงวิสยัทศัน์ขององค์กรและหลกัการพฒันาอย่างยั�งยืน หลงัจากนั @นพนกังานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายที�
เกี�ยวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื�อง และในหลายกิจกรรมการทํางานของแตล่ะหนว่ยงานล้วนมุง่เน้นการสร้าง
คณุคา่และแสดงความรับผิดชอบสูส่งัคม  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตั @งคณะอนกุรรมการ เพื�อดําเนินการทั @งในเรื�อง
การกําหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงการจดักิจกรรมสร้างสรรค์คณุคา่ร่วมเพิ�มขึ @นสูส่งัคมตลอดทั @งปี 

การบรจิาคและเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน 

บริษัทและพนกังาน ได้บริจาค และ/หรือให้ความช่วยเหลอืผา่นองค์กรการกศุล 
หรือให้แก่ผู้ รับบริจาคโดยตรงอย่างเป็นประจําที�สําคัญในปีนี @บริษัทได้ไป 
บริจาคสิ�งของให้กบั “บ้านพกัฉกุเฉิน สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรี”  ในพระ- 
อุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   
ซึ�งเป็นบ้านพักสําหรับสตรีและเด็กที�ได้รับความเดือนร้อน เช่น ท้องเมื�อไม ่
พร้อม ติดเชื @อ HIV สามีทิ @งหรือทําร้ายร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 
 

แม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้จดัจําหน่ายผลติภณัฑ์กลุม่แมแ่ละเด็ก บริษัทก็ยงัคงให้การสนบัสนนุกิจกรรมสง่เสริมการเลี @ยงลกูด้วยนม 

แม่ โดยถือเป็นภาคเอกชนรายแรกที�รณรงค์ และส่งเสริมการเลี @ยงลกูด้วยนมแม่ อย่างจริงจังผ่านกิจกรรมทางการตลาด 

มากมายโดยได้คดัเลือกคณุแม่ต้นแบบ   คณุเปิ @ล จริยดี สเปนเซอร์ มาเป็นคณุแมแ่ห่งแรงบนัดาลใจ ในการสง่ตอ่กําลงัใจและ 

ร่วมส่งเสริมการเลี @ยงลูกด้วยนํ @านมแม่ผ่านโครงการ พีเจ้นสนับสนุนการเลี @ยงลูกด้วยนมแม่ หรือ Pigeon Support  

Breastfeeding 
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ภาพการสื�อสารโครงการ พีเจ้นสนบัสนนุการเลี @ยงลกูด้วยนมแม ่โดยมี คณุเปิ @ล จริยดี สเปนเซอร์  

เป็นคณุแมแ่หง่แรงบนัดาลใจ 

บริษัทได้ทํากิจกรรมที�สง่เสริมการเลี @ยงลกูด้วยนมมารดาผา่นการทํากิจกรรมในโรงพยาบาล เช่นการสนนัสนนุการจดัทําห้องให้ 

นม ในโรงพยาบาลตา่งๆ, การจดักิจกรรมให้ความรู้คณุแม่ตั @งครรภ์, และกิจกรรมพิเศษสําหรับสมาชิก พีเจ้น ลติเติ @ล โมเมนท์  

คลับ (Pigeon Little Moments Club) ซึ�งในปัจจุบันมี จํานวนสมาชิกถึง 47,000 คน ทั @ง นี @สามาชิก Pigeon Little 

Moments Club จะได้รับสิทธิพิเศษในการปรึกษาเกี�ยวกับการเลี @ยงลูก และการดูแลตนเองจากแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ และ 

สามารถร่วมกิจกรรมตา่งๆที�ทางคลบัจดัขึ @นตลอดทั @งปี  

 

สนบัสนนุห้องให้นมในโรงพยาบาลกวา่ 25แหง่ ทั�วประเทศ  
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กิจกรรมการสมัมนา “เตรียมตวัเป็นคณุแมน่กัปั|มมืออาชีพ” จากพีเจ้นและแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ ณ.โรงพยาบาลขอนแก่นราม 

นอกจากนี @ พีเจ้น ยงัมีช่องทางที�ผู้บริโภคทั�วประเทศเข้าถึงได้ง่ายผ่านเวปไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com และ 

เฟสบคุ www.facebookcom/PigeonLittleMomentsClub  ซึ�งพนกังานจะทํางานร่วมกบัผู้ เชี�ยวชาญในการให้คําปรึกษา 

และ ตอบข้อสงสยัต่างๆที�เกี�ยวกับผลิตภณัฑ์หรือวิธีการเลี @ยงดูลกูผ่านระบบ Live Chat หน้าเวปไซต์ เพื�อตอบสนองความ 

ต้องการของผู้บริโภคด้วยความรวดเร็วและอยา่งมืออาชีพ ในการตอบคําถามที�คณุแมต้่องการคําแนะนํา 

บริษัทให้ความสําคญัในเรื�องความรับผิดชอบในการสื�อสารกบัลกูค้าผา่นสื�อต่างๆ  เพื�อให้มั�นใจว่าลกูค้าได้รับข้อมลูที�ถกูต้อง

และไมก่่อให้เกิดประเด็นด้านจริยธรรม เพื�อการรับฟังความคิดเห็นของลกูค้า อาทิ การทําแบบสาํรวจความพึงพอใจของลกูค้า 

การวิเคราะห์คําติชมหรือข้อร้องเรียนของลกูค้าผา่นระบบ Call Center และระบบโซเชียลมีเดียต่างๆ   ตลอดจนการทําสาํรวจ

ทางการตลาด เป็นต้น บริษัทจดัเก็บและรักษาข้อมลูที�เป็นความลบัของลกูค้าเป็นอยา่งดี รวมถึงไมนํ่าข้อมลูไปใช้เพื�อประโยชน์

ของตนเองหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องอื�นโดยมิชอบ 

เสรมิสรา้งทกัษะผ่านการพฒันารากฐานทางการศึกษา 

ด้วยแนวคดิที�บริษัทให้ความสาํคญักบัการ “พฒันาทรัพยากรมนษุย์” นอกเหนือจากการพฒันาบคุลากรของบริษัทแล้ว บริษัท 

ยงัคงให้การสนบัสนนุตั @งแตก่ารวางรากฐานทางการศกึษา มอบโอกาสในการพฒันาทกัษะการทํางานและการดาํรงชีวิต ตลอด 

จนถึงการพฒันาความเป็นผู้ นําในอนาคต ผู้บริหารเชื�อวา่เป็นความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะพลเมืองภาคองค์กรที�จะมอบ 

โอกาสทางการศกึษาและการพฒันาบคุลากรของบริษัท  พนัธมิตรทางธุรกิจ และชมุชนโดยรอบ ด้วยการสร้างผู้ นําที�มีคณุภาพ 

และที�ดีขององค์กร ชมุชน ซึ�งจะนําไปสูค่วามแข็งแกร่งของประเทศชาตใินที�สดุ  

บริษัทเริ�มต้นวางพื @นฐานการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ โดยการสนบัสนนุทั @งแก่โรงเรียนและโครงการพฒันาหลกัสตูรการศึกษา 

ร่วมกบัสถาบนัอดุมศกึษา เพื�อสร้างพื @นฐานอนัมั�นคงรวมถึงโอกาสทางสายอาชีพแก่นกัเรียน นกัศึกษา โดยบริษัทได้ลงนามใน 

บนัทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ, วิทยาลยัเซาธ์อีสท์- 
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บางกอก และสถาบนัอาชีวศกึษาอื�นๆ เป็นต้น เพื�อร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมและวางแผนประเมินผลโดยนกัศึกษา 

จะได้ฝึกฝนประสบการณ์การทํางานที�ใช้ได้จริง ขณะเดียวกนัก็ได้เรียนรู้กระบวนการทํางานที�ดีที�สดุและยงัมีโอกาสได้บรรจใุห้ 

เข้าทํางานกบับริษัทอีกด้วยซึ�งนบัตั @งแต่เริ�มโครงการในปี 2555 บริษัทมีนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน  และบริษัท 

ยงัคงเดินหน้าพฒันาโครงการความร่วมมือนี @ โดยจะมีการลงนามร่วมกบัสถาบนัการศกึษาอื�นเพิ�มขึ @นอีกในปีตอ่ๆ ไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทยินดีที�ได้เป็นสว่นหนึ�งในการช่วยเหลือสงัคมโดยอาศยัเครือข่ายที�กว้างขวางและบริษัทมีความเชื�อวา่การเป็นบริษัทที�มี 

หลกัธรรมาภิบาลที�ดีและห่วงใยสงัคมจะช่วยเสริมสร้างความยั�งยืนไปสูผู่้มีสว่นได้เสียทุกภาคสว่นและสงัคมของประเทศได้ 

อยา่งเป็นรูปธรรม 

การดําเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏบิตัิงาน 

บริษัทเล็งเห็นความสําคญัของคณุภาพด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และมุ่งมั�นที�จะให้ผู้ปฏิบตัิงานมีสขุอนามยัที�ดี  

มีความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที�ดีและมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของ 

ชมุชนใกล้เคียงโดยถือเป็นหนึ�งในพนัธกิจขององค์กรที�จะต้องใสใ่จพฒันาอย่างเป็นระบบ โดยระบไุว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่า 

ด้วยอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงันี @ 

1. บริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานทํางานด้วยความปลอดภยั โดยความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าที�รับผิดชอบอนัดบัแรก 

ของพนกังานทกุคนในการปฏิบตังิาน 

2. บริษัทถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที�มคีณุคา่ของบริษัท ดงันั @นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน 

การทํางานของพนกังาน จงึถือเป็นนโยบายสาํคญัของบริษัท 

3. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และวิธีการปฏิบัติงานที� 

ปลอดภยั เพื�อให้เกิดความปลอดภยัในการทํางาน โดยจดัหาเครื�องมือ อปุกรณ์ ความปลอดภยั ให้เพียงพอกบัสภาพงาน  

“ข้าพเจ้าได้ร่วมงานกบัมุง่พฒันา ตั @งแตปี่ rll7 โดยเริ�มจากการเป็นนกัศกึษา

ฝึกงานในโครงการสหกิจศกึษา และได้รับโอกาสเข้ามาเป็นพนกังานประจําใน

ตําแหนง่ Accountant – AR  ข้าพเจ้ารู้สกึดีใจและภมูิใจที�ได้เข้ามาร่วมงานกบั

มุง่พฒันา ข้าพเจ้าขอขอบคณุบริษัทที�ได้ให้โอกาสและประสบการณ์ในการ

ทํางานให้กบัข้าพเจ้าได้ร่วมงานด้วย” 

นางสาวชญานิษย์  วงศ์ถาติ4บ 

นักศึกษาฝึกงานสู่การเป็นพนักงานประจาํ 
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จงูใจให้พนกังานได้ตระหนกัถึงอนัตรายตา่งๆ ที�จะเกิดขึ @นในขณะทํางาน ตลอดจนแนะนํา ชี @แจงให้ทราบถึงสาเหตแุละวิธี 

ปอ้งกนั 

4. บริษัทจะยกระดบัและพฒันาสภาพแวดล้อมภายในบริษัท สถานที�ทํางาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทอยูเ่สมอ  

เพื�อให้มคีวามปลอดภยั มีสภาพแวดล้อมที�ดถีกูสขุลกัษณะ อนันํามาซึ�งคณุภาพชีวิตการทํางานและสขุภาพที�ดีโดยทั�วกนั 

ของพนกังาน 

5. บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมความปลอดภยัต่างๆ ที�จะช่วยกระตุ้นจิตสํานึกของพนกังาน เช่น การอบรม  

จงูใจ ประชาสมัพนัธ์ การแขง่ขนัด้านความปลอดภยั เป็นต้น 

6. พนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบวา่ด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานอยา่ง 

เคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถกูพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท 

7. พนกังานทกุคนจะต้องปฎิบตัิ lส (สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สร้างนิสยั) ในสถานที�ทํางานอยา่งเคร่งครัดเพื�อ 

ปอ้งกนั อบุตัิเหต ุและโรคเนื�องจากการทํางาน 

8. บริษัทจะสนบัสนนุนโยบายการดําเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอนัตราย (Completely Check Completely  

Find Out) อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้บรรลเุปา้หมายการลดอบุตัิเหตทุั @งภายในและภายนอกงานที�รับผิดชอบเป็น “0”    

9. บริษัทจะทบทวนและประเมินระบบการดําเนินงานด้านความปลอดภยัเป็นระยะๆ เพื�อนํามาวางแผนในการปรับปรุง 

อยา่งตอ่เนื�อง 

10. บริษัทกําหนดเป็นนโยบายให้ผู้บงัคบับญัชาทกุคนต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที�ดีและมีหน้าที�ดแูลรับผิดชอบในเรื�อง 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัที�บริษัท 
ได้กําหนดและถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

11. บริษัทกําหนดเป็นนโยบายให้พนกังานทกุคนต้องมีหน้าที�รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภยัแกต่นเองและ 
เพื�อนร่วมงานโดยปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานที�บริษัทได้ 
กําหนดและถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

12. บริษัทถือวา่พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการปอ้งกนัอบุตัิเหตแุละรักษาสิ�งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น 
ตา่งๆ ของพนกังาน โดยจะนําไปพิจารณาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจดุบกพร่องตา่งๆ ตามความเหมาะสม เพื�อให้เกิดความ 
ปลอดภยัแก่พนกังานมากที�สดุ 

 

อาชีวอนามยั 
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทครอบคลุมตั @งแต่การปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมายที� 

เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด การจดัสรรสภาพแวดล้อมที�ปลอดภยัตอ่การปฏิบตัิงาน และการสร้างเสริมสขุอนามยัที�ดี โดยสง่เสริม 

ให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการทํางานอยา่งต่อเนื�อง ตลอดจนการ 

สร้างความตระหนกัถึงความปลอดภยัของพนกังานและชมุชนใกล้เคียง โดยมีนโยบายการดําเนินงาน ดงันี @ 

1. ติดตามและปฏิบตัิตามกฎหมายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยยึดถือเป็น 

บรรทดัฐานเบื @องต้น 
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2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อมให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล 

3. บริหารและจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อมที�ดีในสถานประกอบการเพื�อให้ปราศจาก 

อบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยเนื�องจากการทํางาน ควบคู่ไปกบัสร้างเสริมจิตสํานึกและความรู้ความเข้าใจ 

ในด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อมให้แก่ พนกังาน ผู้ รับเหมา และลกูจ้างทกุคน 

4. พฒันาและปรับปรุงผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�องโดยกําหนด 

เป็นเปา้หมายที�ชดัเจนและประเมินผลงานอยา่งเป็นระบบ 
 

ความปลอดภยัในการปฏบิตัิงาน 
เพื�อให้การดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

บริษัทจึงได้กําหนด “นโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” ขึ @น เพื�อให้ผู้บริหารและ 

พนกังานนําไปปฏิบตัิ  พร้อมกนันี @ บริษัทได้แต่งตั @งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ 

ทํางาน ประกอบด้วยสมาชิกเป็นระดบับริหารเพื�อทําหน้าที�กําหนดแนวทาง แผนงาน และติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน  

ตลอดจนปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อยา่งตอ่เนื�อง 

และครอบคลมุการดําเนินงานทกุระดบั  

ผลการดําเนินงาน 

อาชีวอนามยั 
ในปี 2558 บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี 

สาํหรับพนกังาน โดยจดัสรรโปรแกรมการตรวจสขุภาพที�เหมาะสมกบัพนกังานตามช่วง 

อายุ เพื�อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เช่น จัดให้มีการตรวจมะเร็งปาก 

มดลกูและมะเร็งต่อมลกูหมากสําหรับพนกังานหญิงและพนกังานชายที�มีอาย ุตั @งแต ่�l 

ปีขึ @นไป เป็นต้น พร้อมทั @งจัดหาข้อมูลโปรแกรมเสริมที�ได้รับสิทธิในการใช้บริการตรวจ 

สุขภาพเพิ�มเติมในอัตราที� ไ ด้ รับส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจัดใ ห้มีการเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที�เกี�ยวข้องต่างๆ อาทิ ประชาสมัพันธ์ข่าวสารและความรู้  

ให้กบัพนกังานได้รับทราบอย่างทั�วถึง โดยมุง่เน้นข้อมลูด้านการปอ้งกนัโรคภยัไข้เจ็บตามฤดกูาลและความเจ็บปวดที�อาจเกิด 

จากการทํางานในสาํนกังาน อาทิ  โรคที�มาจากเครื�องใช้สาํนกังาน   โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู เป็นต้น  

 

ในขณะเดียวกนั บริษัทได้เข้าร่วมกบักรมแรงงานในการจดักิจกรรม “โครงการสขีาว” โดยบริษัทรณรงค์ให้สถานที�ทํางานเป็น 

สถานที�ปลอดยาเสพติด และจัดให้มีการตรวจเช็คสารเสพติดโดยเฉพาะพนกังานที�ปฏิบตัิงานในภาคสนาม อีกทั @งได้มีการ 

ประชาสมัพนัธ์และสื�อสารพนกังานให้เข้าใจและรับทราบถึงผลร้ายที�เกิดจากการใช้สารเสพติด  โดยบริษัทได้รับใบรับรอง 

“มาตรฐานการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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ความปลอดภยัในการปฏบิตัิงาน 
บริษัทมีการดําเนินงานป้องกนัความเสี�ยงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างต่อเนื�อง 

โดยมีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จะมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยมี 

การประชุมติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุเดือน เพื�อควบคมุความปลอดภยัและป้องกนัความเสี�ยงต่อการบาดเจ็บ 

และอบุตัิเหตอุนัจะเกิดขึ @นกบัพนกังานและผู้ปฏิบตัิงาน  พร้อมทั @งเพิ�มพนูทกัษะความรู้ความสามารถให้กบัพนกังานในการใช้ 

อปุกรณ์ด้านความปลอดภยัและเครื�องมือป้องกนัอบุตัิภยัอย่างสมํ�าเสมอ ตลอดจนจดัให้มีการฝึกซ้อมรับมือต่อสถานการณ์ 

ฉกุเฉินตามข้อกําหนดทางกฎหมายและความจําเป็นในแตล่ะพื @นที� เป็นประจําทกุปี อาทิ   

� การจดัการซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ ปีละ � ครั @ง   

� การจดักิจกรรมการอบรมความรู้ด้านการดบัเพลงิเบื @องต้น  

� การจดักิจกรรมให้ความรู้พนกังานด้านการขบัขี�อยา่งปลอดภยั เป็นต้น 

� การตรวจประเมินจดุเสี�ยงในสถานที�ทํางาน 
 

ที�สําคญัในปีนี @ บริษัทได้สง่พนกังานขบัรถขนส่งสินค้า จํานวน 11 คน  เข้าร่วมโครงการขบัขี�อย่างปลอดภยั HINO SMART 

DRIVER  โดยเป็นการอบรมแบบฝึกปฏิบตัิขบัขี�จริง ใช้เวลาในการอบรม 3 วนั 2 คืน 
 

 จาํนวนอบุตัเิหตใุนสถานประกอบการ (ราย) 

� อบุตัเิหตไุม่ถงึข ั=นหยดุงาน 0 

� อบุตัเิหตถุงึข ั=นหยดุงาน 1 

� อบุตัเิหตถุงึข ั=นเสยีชีวติ 0 

� จาํนวนอบุตัเิหตทุ ั=งหมด 1 

ข้อมลูสิ @นสดุ ณ วนัที� �� ธนัวาคม rl58 
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การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนกัในคุณค่าทรัพยากรมนษุย์และประสงค์ที�จะให้พนกังานมีความภาคภมูิใจในองค์กร โดยสร้างบรรยากาศการ 
ทํางานอย่างมีสว่นร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั พนกังานจะได้รับการพฒันาสง่เสริมให้มีความรู้ 
ความสามารถอยา่งทั�วถึงและตอ่เนื�องเพื�อการสร้างคณุคา่และดํารงความเป็นเลศิในธุรกิจ 

หลกัการดงักลา่วได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจนในจรรยาบรรณธุรกิจวา่ด้วยการปฏิบตัิตอ่พนกังาน โดยจะปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคน

ด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ�ศรี และสทิธิมนษุยชน รวมทั @งพนกังานทกุคนต้องไมก่ระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมดิหรือ

คกุคามไมว่า่จะเป็นทางวาจา หรือการกระทําตอ่ผู้ อื�นบนพื @นฐานของเชื @อชาติ เพศ ศาสนา อาย ุ ความพิการทางร่างกายและ 

จิตใจ รวมถึงยงัให้ความสาํคญักบัการให้โอกาสอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรมกบัพนกังานทกุคนในทกุระดบั โดยเฉพาะใน 

ประเด็นการจ่ายคา่ตอบแทนและการเลื�อนตาํแหนง่หน้าที�  บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัตลาดแรงงาน คณุสมบตั ิ 

ประสบการณ์ คณุวฒุิ ความรู้ความสามารถ และทกัษะเป็นสาํคญัโดยไมม่ีการแบง่เพศ ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์มีหน้าที�รับผิดชอบ 

ชี @แจงให้พนกังานทราบถึงหน้าที�ในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และเป็นผู้มอบหนงัสอื “จรรยาบรรณ (ฉบบัพนกังาน)” ให้แก ่

พนกังานเข้าใหมท่กุคน รวมทั @งเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทด้วย 

นอกจากนี @ บริษัทยงัได้กําหนดแนวปฏิบตัิในการจดัจ้างแรงงานทั @งพนกังานและคูค้่าทางธุรกิจ โดยการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

แรงงานอยา่งเคร่งครัด ทั @งในเรื�องการจ้างงานเดก็ หรือการบงัคบัใช้แรงงาน รวมทั @งการจดัให้มีระบบการทํางานที�มุง่เน้นความ 

ปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที�ทํางานให้เหมาะสม ซึ�งในปี 2558 ที�ผา่นมาไมม่กีารรายงานหรือการร้องเรียนเกี�ยวกบัการฝ่า 

ฝืนในเรื�องสทิธิมนษุยชน 

ทั @งนี @ จรรยาบรรณธุรกิจ วา่ด้วยการปฏิบตัิตอ่พนกังานของบริษัท มีดงันี @ 

1. ให้ผลตอบแทนที�เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นธรรม 

2. ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคีวามปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังาน 

3. การแต่งตั @งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนกังาน ต้องกระทําด้วยความสจุริตใจและตั @งอยู่บน

พื @นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

4. ให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอย่างเท่าเทียมและ

สมํ�าเสมอ เหมาะสมตามความจําเป็นของตําแหนง่งานแตล่ะระดบั 

5. ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ�งตั @งอยู่บนพื @นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังานจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเท่า 

เทียมและเสมอภาค รวมถึงการร้องทกุข์เกี�ยวกบัการทํางาน ซึ�งจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจงัและแก้ไขเพื�อให้เกิด 

ประโยชน์สงูสดุแก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั 

7. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นนํ @าหนึ�งใจเดียวกันในระหว่างผู้ ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ และการ 

ประสานงานในทางที�ชอบตอ่งานและตอ่บริษัท 
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8. เคารพในสทิธิของพนกังานอื�นที�อยูใ่นองค์กรเดียวกนั ไมว่ิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะที�ก่อให้เกิดความเสยีหาย และไมนํ่า

ผลงานของผู้ อื�นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

การมีสว่นร่วมทางการเมืองอย่างรบัผิดชอบ 
บริษัทมีนโยบายเกี�ยวกบัการมีสว่นร่วมทางการเมืองอยา่งรับผิดชอบ โดยได้ระบไุว้ในจรรยาบรรรณธุรกิจวา่ด้วยการใช้สทิธิทาง 

การเมือง โดยสนบัสนุนให้พนกังานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนญูและตามกฎหมาย รวมทั @ง 

ห้ามมิให้พนกังานใช้ทรัพย์สนิหรือทรัพยากรของบริษัทไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื�อประโยชน์ทางการเมืองของพรรค 

ใดพรรคหนึ�งหรือกลุม่ใดกลุม่หนึ�ง 

การสื�อสารและใหข้อ้มูล 
บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การรายงานข้อมลูขา่วสารขององค์กรไปยงักลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย รวมถึงเปิดรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุม่ตา่งๆ เพื�อปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานให้ดีขึ @น  นอกจากงานสื�อสารภายในกบัพนกังาน 

งานสื�อสารโดยตรงกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ ผา่นทางเว็บไซต์ สื�อสิ�งพิมพ์ และกิจกรรมตา่งๆ แล้ว บริษัทยงัให้

ความสาํคญัในเรื�องการสื�อสารกบัผู้บริโภคด้วย ทั @งนี @ เพื�อเสริมสร้างความเข้าใจและพฒันาหาวิธีที�จะตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าหรือผู้บริโภคได้ด้วยคณุภาพและความพงึพอใจ 

 

สรา้งสรรคป์ระสบการณ์ที�ดีใหแ้กลู่กคา้ 
บริษัทมีความเชื�อมั�นว่าประสบการณ์ที�ดีของลกูค้าที�มีต่อผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท  ถือเป็นรากฐานอนัสําคญัในการที� 
บริษัทจะเติบโตและพฒันาอย่างยั�งยืนภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที�ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงู บริษัททําการตรวจสอบทกุ 
ขั @นตอนของคณุภาพผลิตภณัฑ์เพื�อให้มั�นใจว่าผลติภณัฑ์มีมาตรฐานที�สงูและถกูสขุลกัษณะ ตั @งแตก่ารตรวจสอบขั @นตอนการ 
ผลติ กระบวนการขนสง่ กระบวนการจดัเก็บจนถึงการขายและสง่มอบให้กบัลกูค้า บริษัทมีมาตรการคดัเลือกบริษัทคู่ค้าอยา่ง 
เข้มงวดและมีการตรวจสอบคณุภาพอย่างต่อเนื�อง โดยจดัให้มีกระบวนการและเครื�องมือการทํางานที�มีมาตรฐานสงูและมี 
ระบบการควบคมุดแูลและการตรวจสอบที�ถกูต้องควบคูก่บัการให้ความรู้แก่พนกังานซึ�งจะทําให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ  

โดยในปี 2558 บริษัทมุง่เน้นการปฏิบตัิการที�เป็นเลศิซึ�งเป็นหนึ�งในคา่นิยม (DNA) ของบริษัท โดยการทําความเข้าใจและให้ 

ความรู้กบัคูค้่าที�เป็นร้านค้าและผู้บริโภค ดงันี @ 

บริษัทมุง่มั�นในการพฒันาและสง่มอบการบริการและผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า 

บริษัทจึงได้พฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานในสว่นงานขายซึ�งเป็นผู้มีประสบการณ์ความเชี�ยวชาญและ 

ความชํานาญในด้านการขายให้มีความพร้อมทั @งด้านทกัษะความสามารถ ควบคูก่บัความตั @งใจของทีมพนกังานขายในการสง่ 
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มอบการบริการที�ดีสูล่กูค้า โดยบริษัทจดัให้มีการวดัผลความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และทกัษะที�เกี�ยวกบัการขายทั @งในภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื�องทกุไตรมาส  

                                          

โครงการการสร้างพนัธมิตรที�ดีระหว่างร้านค้าและบริษัท (Trade Partnership Program) ซึ�งดําเนินการโดยฝ่ายขายร่วมกับ 
ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพื�อสนบัสนนุพนัธมิตรทางการค้า โดยการให้ความรู้และคําแนะนําด้าน 
ก า ร บ ริ ห า ร ร้ า น ค้ า แ บ บ ส มัย ใ ห ม่  อ า ทิ  ก า ร เ รี ย ง สิ น ค้ า ใ น รู ป แ บ บ ที� ดึ ง ดูด ใ จ ผู้ บ ริ โภ ค ทั @ง รู ป แ บ บ ชั @น เ รี ย ง 
ที�สวยงามและง่ายตอ่การจบัจ่ายของผู้บริโภค  การนํานวตักรรมสนิค้าใหม่ๆ  ตามความต้องการของผู้บริโภคเข้าจดัจําหนา่ยยงั 
ร้านค้าพนัธมิตร  การนํานวตักรรมการสง่เสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ เพื�อตอบแทนร้านค้าและผู้บริโภค การแนะนําความรู้ 
ด้านผลิตภณัฑ์ในเชิงลกึกบัร้านค้าพนัธมิตร  พร้อมแคมเปญวดัผลยอดขายจากการแนะนําผลติภณัฑ์ตอ่จากร้านค้าพนัธมิตร 
สูผู่้บริโภค สง่ผลให้ร้านค้าพนัธมิตรที�ร่วมโครงการมียอดขายเติบโตและมีความสมัพนัธ์ที�ดีกบับริษัทแบบยั�งยืน 

บริษัทมีพนัธสญัญาที�จะสง่มอบผลติภณัฑ์และบริการที�ดีที�สดุให้กบัลกูค้า ด้วยจิตสาํนกึที�รับผิดชอบตอ่สงัคมไมว่า่จะเป็นด้าน 

คณุภาพ ด้านความปลอดภยั หรือด้านการสื�อสารข้อมลูจากองค์กรสูป่ระชาชน  

บริษัทเน้นพฒันาและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพ ราคายตุิธรรม คุ้มคา่ และมีผลติภณัฑ์หลากหลายเพื�อตอบสนองความ
ต้องการและไลฟ์สไตล์ที�แตกตา่งกนัของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

บริษัทจะมีการกําหนดนโยบายเป้าหมายด้านการตลาดรวมถึงแผนการตลาดที�ชดัเจนและมีความสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ 
ขององค์กรโดยรวม โดยในการดําเนินงานด้านการตลาดจะประกอบด้วยการวิจยัตลาด การโฆษณา การสง่เสริมการขาย การ 
สร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้า เป็นต้น  รวมถึงการกําหนดราคาที�ต้องเป็นไปตามนโยบายและแผนการตลาดที�กําหนดไว้ใน 
แตล่ะปี  

ในการดําเนินงานด้านการตลาดและการจดัจําหนา่ยในปีที�ผา่นมา บริษัทได้จดักิจกรรมทางการตลาดที�หลากหลาย เพื�อสื�อสาร 
กบักลุม่ลกูค้าเปา้หมายตามแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์  อาทิ กิจกรรม  “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ซึ�งนบัเป็น 
ก้าวสําคญัของพีเจ้น ในบทบาทการทํางานเพื�อสงัคม การรณรงค์ สนบัสนนุ และสง่เสริมการเลี @ยงลกูด้วยนมแม่ โดยการรวม 
พลงัคณุแมใ่ห้นมทั�วประเทศ  มาแสดงพลงัร่วมสร้างสถิติ การให้นมแมจ่ากอกพร้อมกนั กบัสถิติแรก 410 คูแ่มล่กู ที�เข้าร่วมใน 
กิจกรรมดงักลา่ว และได้บนัทกึสถิติอนัยิ�งใหญ่นี @ไว้ใน Thailand Book of Record อีกด้วย 
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กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ณ. อาคารเฉลมิพระบารมี ซอยศนูย์วจิยั 

การให้ความรู้คณุแม่มือใหม่เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนการเลี @ยงลกูด้วยนมแม่ โดยร่วมกับแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ ในการจดังาน
สมันาเชิงปฏิบตัการ เพื�อให้ความรู้ความเข้าใจและเทคนิคในการเลี @ยงลกูด้วยนมแมอ่ยา่งถกูต้อง ที�โรงพยาบาลทั @งในกรุงเทพฯ
และตา่งจงัหวดั 

                
 

หรือ การสื�อสารของผลติภณัฑ์สาํลภีายใต้ตราผลติภณัฑ์วีแคร์ (V-Care) โดย   คณุณิชา – ณฏัณิชา  ดงัวธันาวณิชย์ นกัแสดง 
และ Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ์วีแคร์ ภายใต้ แคมเปญใหม่ “สําลีวีแคร์...จุดเริ�มต้นของผิวสวย”  โดยมีการจัด 
กิจกรรมการสมันาเชิงปฏิบตัิเพื�อให้ความรู้และเทคนิคการแต่งหน้าที�ถูกต้องเพื�อสขุภาพผิวที�ดีโดยผู้ เชี�ยวชาญทางด้านการ
แตง่หน้าและดแูลผิวหน้าชั @นนํา 
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พฒันาความสมัพนัธท์ี�ย ั �งยนืกบัพนัธมิตร 

ในขณะที�บริษัทมกีารเติบโตทางธุรกิจนั @น บริษัทได้พฒันาความสมัพนัธ์และสร้างเครือขา่ยพนัธมติรเพิ�มขึ @นอยา่งตอ่เนื�องไมว่า่ 

จะเป็นหุ้นสว่นพนัธมติรทางธุรกิจ คูค้่า ผู้ผลติ ผู้ให้บริการ หนว่ยงานรัฐบาล/เอกชน ชมุชน เป็นต้น ดงันั @น บริษัทจะต้องพฒันา 

ความสมัพนัธ์เหลา่นี @โดยคาํนงึถึงผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกนัเพื�อความยั�งยืนของทกุฝ่าย 

ข้อพิสูจน์ที�ยืนยันถึงความสํา เ ร็จในการร่วมมือกันกับพันธมิตรของบริษัทได้ปรากฏให้เ ห็นในธุรกิจของบริษัท 

ตลอดมา อาทิการเจริญเติบโตทางธุรกิจของผู้ผลติในการพฒันาคณุภาพในการผลติสินค้าให้แก่ผู้บริโภค บริษัทผู้ รับเหมาที�มี 

ความชํานาญเฉพาะด้านการปฏิบตัิการ บริษัทที�ปรึกษา  เป็นต้น  ดงันั @น การเลือกสรรพนัธมิตของบริษัทถือเป็นปัจจยัสําคญั 

ตอ่การพฒันาอย่างยั�งยืน บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการมีพนัธมิตรที�มีชื�อเสียงที�ดี มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  

มีความเป็นมืออาชีพ และคํานงึถึงสวสัดิภาพของพนกังานโดยการบริหารงานของพนัธมิตรมีความสอดคล้องและได้มาตรฐาน 

การรับรองเช่นเดียวกบัมาตรฐานของบริษัท บริษัทมุ่งมั�นในการพฒันาและเติบโตไปพร้อมกนักบัพนัธมิตรโดยเรียนรู้ข้อดีและ 

จดุแข็งของกนัและกนัเพื�อสร้างสรรค์สิ�งดีให้เกิดผลเชิงบวกยิ�งขึ @นในอนาคตที�ยั�งยืน 

ในปี 2558  ที�ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดประชุมคู่ค้าทางธุรกิจขึ @นเป็นครั @งแรก 

โดยจัดขึ @นเมื�อวนัที� 22 มิถุนายน 2558 โดยมีคู่ค้าหลกัให้ความร่วมมือตอบ 

รับเข้าร่วมประชมุทั @งหมด 19 บริษัท  จํานวน 31 คน  โดยการจดัประชมุในครั @ง 

นี @บริษัทได้ทําการสื�อสารเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงขั @นตอนในการทํางานที� 

สําคญัและเพิ�มมาตรฐานในการตรวจสอบด้านคณุภาพสินค้า รวมถึงการขอ 

ความร่วมมือในการยกระดบัความสามารถในการทํางานของกลุ่มคู่ค้าเพื�อ 

คณุภาพของสนิค้าที�ดีขึ @น และการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและผู้บริโภค 

การประชุมในครั @งนี @บริษัทยงัได้ชี @แจงและทําความเข้าใจเรื�อง “จรรยาบรรณ- 

ทางธุรกิจสาํหรับคูค้่า” ของบริษัท อีกด้วย 

นอกจากนั @นแล้วในปีนี @พนัธมิตรทางธุรกิจที�เป็นธุรกิจร่วมค้าได้มีการเติบโตทาง 

ธุรกิจ และได้รับรางวลั/มาตรฐานการรับรองตา่งๆ  เพิ�มขึ @น อาทิ  บริษัท โยชิโน 

มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จํากดั หรือ YMP  ได้มีการลงทนุเพิ�มเครื�องจกัรมลูค่า 144 ล้านเยน นําเข้ามาจากประเทศญี�ปุ่ นเพื�อ 

รองรับการผลิตให้กับลูกค้า, บริษัท พีเจ้น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ PIT ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่น 

ระดบัประเทศ จากกระทรวงแรงงาน  โดยในปีนี @ถือว่าเป็นการได้รับรางวลัต่อเนื�องติดต่อกนัเป็นปีที� 14  รวมทั @งยงัได้รับการ 

รับรองจากกรมศลุกากรว่าเป็นผู้สง่ออกที�มีความน่าเชื�อถือได้ ในระบบรักษาความปลอดภยั จนถึงมือลกูค้าปลายทาง (AEO 

Certificate : Authorized Export Operator), และบริษัท ไทยพีเจ้น จํากัด หรือ TP ได้รับการรับรอง ISO 50001 Energy 
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Management System เพิ�มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานอื�นๆ ที�ได้รับมาก่อนหน้านี @แล้ว เช่น มาตรฐาน มอก. ในประเทศไทย 

และมาตรฐาน JIS (Japan Industrial Standard) เป็นต้น 

มุ่งลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
แม้บริษัทดําเนินธุรกิจในฐานะผู้ แทนจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั @งอุปโภคและ 

บริโภค แต่ด้วยความมุ่งมั�นของบริษัทที�จะพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์ที�ดีที�ลด 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมควบคู่ ไปด้วย  โดยในปีที�ผ่านมา บริษัทร่วมกับ 

พนัธมิตรคู่ค้า ในการจัดทําโครงการต่างๆ ในการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมดงันี @ 

คือ 

• โครงการ “การหมนุเวียนกลอ่งคาร์ตนั”  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการลดภาวะโลก 

ร้อนและลดปริมาณขยะอันเกิดจากการใช้กระดาษ ซึ�งในปัจจุบันบริษัทได้ 

จดัทําโครงการนี @ร่วมกบับริษัทคู่ค้า โดยการนํากลอ่งคาร์ตนัที�บรรจสุินค้าประเภทจกุนมและขวดนมกลบัมาใช้หมนุเวียน 

ในการจดัสง่สนิค้า 

• โครงการ “Cost Saving Initiative” โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนกังานคิดและค้นหาแนวทางในการลดต้นทุน โดยเฉพาะ 

ผลกระทบเชิงลบด้านกระบวนการการทํางาน ซึ�งในปี 2558 บริษัทได้บรรลผุลสาํเร็จในการลดต้นทนุด้านตา่งๆ อาทิ ด้าน 

การประกอบสินค้า  ด้านการขนสง่  ด้านการใช้พลงังานไฟฟา้  ด้านการลดใช้เอกสาร  เป็นต้น ทําให้สามารถลดต้นทนุ 

สิ @นเปลอืงด้านตา่งๆ  ได้เป็นจํานวนเงินมาก ซึ�งผลสาํเร็จดงักลา่วเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งพนกังานด้วยกนั และระหวา่ง 

พนกังานกบัพนัธมิตรคูค้่า 

นอกจากนี @ บริษัทร่วมกบับริษัทคู่ค้าในการหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง อาทิ การจดัเส้นทาง 

การขนส่งแบบแบ่งเขตตามเส้นทางการเดินรถ  การส่งสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าแทนการส่งสินค้าตามสาขาต่างๆ ทั�ว 

ประเทศ  เป็นต้น  บริษัทยงัได้จดัทําจรรยาบรรณธุรกิจสาํหรับบริษัทคูค้่า  เพื�ออธิบายถึงความคาดหวงัที�บริษัทมีตอ่บริษัทคูค้่า 

ทั @งในเรื�องของความซื�อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ หลกัปฏิบตัิสําหรับผู้ ใช้แรงงาน สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน และ 

การจดัการสิ�งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความช่วยเหลือ สง่เสริม และสนบัสนนุให้บริษัทคูค้่าดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รวมถึง 

ติดตามและประเมินการนํา “จรรยาบรรณธุรกิจสาํหรับบริษัทคูค้่า” ไปปฏิบตัิให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ได้ในที�สดุ 
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หลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี (Good Corporate Governance) 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี ซึ�งเป็นปัจจยัที�สําคญัอย่างยิ�งในการทําให้บริษัทบรรลเุป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั�งยืนใน
ระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท และได้ทําการสื�อสารกบัพนกังานในทกุระดบัเพื�อใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ ทั @งนี @ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีทกุปีเพื�อให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพการเปลี�ยนแปลงซึ�งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาด ทางด้าน
สิ�งแวดล้อม และกฎหมายที�เกี�ยวข้องทั @งในและตา่งประเทศ 

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผา่นทางเว๊บไซต์ของบริษัท เพื�อสร้างความเข้าใจและใช้
เป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบตัิงานที�ดีของพนกังานทกุระดบั รวมถึงเพื�อเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสีย นกั
ลงทุน และผู้สนใจอื�นๆ และเพื�อเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษัทจะทําการทบทวนและสื�อสารถึงแนวทางและหลกัการปฏิบตัิที�เกี�ยวกับหลกัการกํากบักิจการที�ดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจให้กบัพนกังานและกําหนดให้พนกังานทกุคนลงนามรับทราบ สาํหรับพนกังานใหมจ่ะลงนามรับทราบในแนวทางปฏิบตัิ
ในการปฐมนิเทศก่อนการเริ�มงาน  ทั @งนี @ บริษัท จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน 

ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  แบง่ตาม l หมวดหลกั โดยมีรายละเอียดที�สําคญั ดงันี @คือ สทิธิ
ของผู้ ถือหุ้น  การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ทั @งนี @ รายละเอียดเกี�ยวกบักิจกรรมด้านการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท ได้แสดงไว้ในสว่น
ของหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของรายงานประจําปี 2558 

นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �น 

นอกจากการดําเนินธุรกิจเพื�อให้บริษัทมีผลประกอบการที�ดี ด้วยคณุภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการที�ดีระดบัสากล มีจิตสาํนกึ
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื�อการเติบโต และการพัฒนาอย่างยั�งยืนในอนาคต ทันต่อการเปลี�ยนแปลงทั @งทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมแล้ว  คณะกรรมการบริษัทยงัคงยึดมั�น และให้ความสําคญัในการยกระดบัด้านความโปร่งใสขององค์กร
โดยได้มีการกําหนดนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�น (Anti-Corruption Policy)  เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุ
คนมีส่วนร่วมกันในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม และประเทศชาติ  บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศนโยบายและ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตโดยความร่วมมือ
กับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Council : CAC) เรียบร้อยแล้ว และมีเปา้หมายในการรับพิจารณารับรองอยา่งเป็นทางการในอนัดบัตอ่ไป 
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ผลการดาํเนินการพฒันาอย่างย ั �งยนื ปี 2558 

ผลการดาํเนินงานดา้นการเงนิ 

 2558 2557 2556 

งบการเงนิ (ลา้นบาท)  
รายได้รวม  682.38 714.10 732.77 
กําไรขั @นต้น  353.50 352.50 309.04 
กําไรก่อนดอกเบี @ย ภาษีเงินได้ และคา่เสื�อมราคา   89.30     74.61   75.35 
กําไรสทุธิ    74.74   57.74   59.05 

ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานประกอบด้วยเงินเดือน 131.82 139.19 107.22 
คา่แรง คา่พฒันาและผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ  
เงินปันผล    36.00   24.00   24.00 
ต้นทนุทางการเงิน     2.54    2.32    1.59 
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลที�จ่ายให้รัฐบาล    0.25    0.97    3.70 
 

ความสามารถในการทาํกาํไร (รอ้ยละ) 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม       10.07    8.47  8.15 
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น   14.73  12.95  14.33 
 

ขอ้มูลต่อหุน้ (บาท) 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น     0.56    0.48   0.49 

  

บริษัทมีผลประกอบการที�ดีอยา่งต่อเนื�องมาโดยตลอด ในปี ���� ที�ผ่านมานี� บริษัทมีผลงานโดดเด่นดา้นผลกาํไร โดยมี
กาํไรสุทธิเพิ�มขึ� นจาก �*.*+ ลา้นบาท ในปี ���* เป็น *+.*+ ลา้นบาท ในปี ���� หรือกาํไรสุทธิต่อหุน้เพิ�มขึ� นจาก
อตัรา ..+� บาท ในปี ���* เป็น ..�0 บาทในปี ���� อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัคงมีนโยบายมุ่งเน้นและใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันาบุคลากรตลอดปีอยา่งสมํ �าเสมอ  เพื�อใหเ้กิดการเติบโตอยา่งยั �งยนื โดยจะเห็นไดว้่าค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกบั
ผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานรวมถึงค่าใชจ้่ายและการจดักิจกรรมในการฝึกอบรมต่างๆ เพื�อเพิ�มศกัยภาพของ
พนักงานในองคก์รมีแนวโน้มการเพิ�มสูงขึ� นอยา่งต่อเนื�อง 
 

  



รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน 2558 
 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) หน้า 27 จาก 27 
 

แผนการดาํเนินการพฒันาอย่างย ั �งยนืปี 2559 
ในปี 2559 บริษัทยงัคงขบัเคลื�อนแผนการดําเนินการพฒันาอย่างยั�งยืนสู่การปฏิบตัิที�เป็นจริงมากขึ @น โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือ

ระหวา่งบุคลากรภายในองค์กรกบัผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายในการสร้างคณุคา่ร่วมและสร้างความรับผิดชอบสู่สงัคม โดยมีแผนการ

ดําเนินการพฒันาอย่างยั�งยืน ดงันี @ 

 



 


