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สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 บริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทน 
จัดจ�าหน่ายมาเป็นระยะเวลากว่า	37	ปี	เรามุง่ส่งมอบความสุขให้กบัลกูค้าผ่านสินค้าอปุโภคบรโิภคและบรกิารต่างๆ	
ของบริษัทฯ	 ด้วยการสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยอ�านวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ 
ของคนไทย	โดยเฉพาะคุณแม่และลูกน้อย	ซึ่งเป็นศูนย์กลางความรักของทุกคนในครอบครัว	ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยและพัฒนาการของทารก	 นอกจากผลิตภัณฑ์แม่และเด็กทางบริษัทฯ 
ได้มีการท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให ้
กว้างขึน้	ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้มุง่เน้นขยายธรุกจิจดัจ�าหน่ายไปยงักลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขง	หรอื	CLMV	
โดยเริ่มจากการท�าการตลาดผลิตภัณฑ์พีเจ้นอย่างเป็นทางการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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นางสาวสุวรรณา โชคดอีนันต์
  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

	 ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานคณะอนุกรรมการ
สร้างคุณค่าร่วมในสังคม	 (Creating	 Shared	 Value	 Sub-committee)	 
การขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรยั่งยืนเป็นความท้าทายยิ่ง	ท่ามกลางความผันผวน
ของปัจจัยภายนอกที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน	 ทั้งภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	
การเปลี่ยนแปลงของสังคม	 สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	 ด้วยรูปแบบของ
ธุรกิจที่เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย	 ผู้ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตที่ส�าคัญคือ	
บุคลากร	 ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร	 จึงเป็นหัวใจส�าคัญ	 บริษัทฯ	 ตระหนัก 
เป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของเรื่องดังกล่าว	 จึงได้จัดให้มีการส่งเสริม	 พัฒนา
ความรู้และทักษะของพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่
เป็นเลิศ	เพื่อเป็นแรงผลักดันแผนกลยุทธ์บริษัทฯ	ไปสู่ผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่
ตัง้ไว้	ด้วยการเป็นองค์กรทีมี่ผลก�าไรโดดเด่นและได้รบัความไว้วางใจจากผูบ้รโิภค	 
คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ
	 ปี	2560	บรษิทัฯ	ได้จดัท�ารายงานความยัง่ยนืตามกรอบของ	Global	
Reporting	Initiatives	หรอื	GRI	เพือ่รายงานการด�าเนินงานด้านความยั่งยนืให้
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ	 สังคม/ชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	 และผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้วยการเปิดเผยข้อมลูการก�ากบัดแูลกิจการ	การบรหิารจดัการ	ผลการด�าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม/ชมุชน	และสิง่แวดล้อมทีส่ะท้อนภาพทัง้ทางบวกและทางลบ	
ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ	
	 ในนามของมุ่งพัฒนาขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 ตลอดจน
หน่วยงานก�ากับดูแลและผู ้ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 รวมถึงร่วมเป็นแรงผลักดันและส่งเสริมให้บริษัทฯ	 
ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ	 และมีผลการด�าเนินงานเติบโตต่อเนื่องอย่างเช่น 
ทกุวนันี	้จากนีไ้ปบรษิทัฯ	จะยงัคงยดึมัน่ตามวสิยัทศัน์	“มุง่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 
ในด้านสินค้าและบริการภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบใน
การด�าเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า”	และมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรยั่งยืนต่อไป
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รู้จัก MPI มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล

พันธกิจ :

วิสัยทัศน์ :

มุ่ง
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ	 ภายใต้คุณธรรม	 จริยธรรม	 และความ 
รับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 นักลงทุน	 และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

Green

Yellow

เป็นองค์กรที่มี
ผลกำ�ไรโดดเด่น และได้
รับคว�มไว้ว�งใจจ�ก
ผู้บริโภค คู่ค้� และ

นักลงทุน

เป็นองค์กรที่จะ
ให้คว�มสำ�คัญกับ

บุคล�กร เน้นก�รพัฒน�
ทักษะ องค์คว�มรู้ 
และคุณภ�พชีวิต
ของพนักง�น

เป็นองค์กรที่ให้
คว�มสัมพันธ์ที่ดี
กับคู่ค้� และเติบโต

ควบคู่กันไปใน
ระยะย�ว

เป็นองค์กรที่เน้นย้ำ�
จริยธรรม คุณธรรม
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

และรับผิดชอบ
ต่อสังคม

เป็นองค์กรที่ได้รับ
ก�รยอมรับในคว�ม
เป็นมืออ�ชีพด้�น 

ก�รตล�ดและ 
ก�รจัดจำ�หน่�ย

สินค้�

มุ่ง
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2560 2559 2558

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม

881.3
816.4

830.0
722.9

742.2
682.4

ต้นทุนการด�าเนินงาน
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
เงนิบรจิาคเพ่ือสนบัสนนุชุมชนและสงัคม
เงินที่จ่ายให้แก่ภาครัฐ	(ภาษี)

673.3
126.9

0.8
1.5

592.1
115.6

0.1
1.6

552.9
120.5

0.1
0.3

เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน

28.2
2.0

21.6
2.8

36.0
2.5

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�าไรสุทธิ

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

ชาย

ชาย

82.1

78.5

161

3

57

82.2

77.8

141

3

55

77.3

74.7

138

2

64

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: คน

มูลค่�ท�งเศรษฐกิจที่สร้�งขึ้น 

มูลค่�เชิงเศรษฐกิจที่กระจ�ยสู่สังคม

เงินที่ชำ�ระคืนให้กับเจ้�ของเงินทุน

มูลค่�เชิงเศรษฐกิจ

ก�รจ้�งง�น

ผู้บริห�ร

พนักง�น

หญิง

หญิง

3

98

3

86

4

68

ข้อมูลก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจและสังคม
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ก่อตั้ง	บจก.	มุ่งพัฒนา	มาร์เกตติ้ง	 เมื่อ
วันที่	 29	 มกราคม	 2524	 โดยคุณสุเมธ	
เลอสุมติรกุล	ทุนจดทะเบยีน	10	ล้านบาท	
เพือ่ประกอบธรุกจิน�าเข้าและจดัจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ

ได้รบัสิทธใินการผลิต	การใช้	การจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์	 การใช้เครื่องหมายการค้า	 
“พีเจ้น”	 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	 
พีเจ้นเป็นโรงงานผลิต	 จ�าหน่าย	 น�าเข้า
และส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทารก 
และเด็ก	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับมารดา 
และผู้หญิง	 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพใน 
ครัวเรือน	 และอุปกรณ์การแพทย์ที่ม ี
ชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น	

ร่วมกบั	พเีจ้น	คอร์ป	ก่อต้ัง	บจก.	ไทยพีเจ้น	
ประกอบธรุกจิโรงงานผลติจกุนมซลิโิคน	
ขวดนม	 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับเด็ก
ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น

ร่วมกับ	 โยชิโน	 โคเคียวโช	ก่อตั้ง	 บจก.	
โยชโิน	มุง่พฒันา	(ประเทศไทย)	ประกอบ
ธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติก	 ชิ้นส่วน	 ส่วนประกอบและ
อะไหล่ที่เป็นพลาสติก	 เช่น	 หัวฉีดน�้า	 
หัวปั๊ม	ขวดแชมพู	เป็นต้น

ร่วมกับ	พีเจ้น	คอร์ป	ก่อตั้ง	บจก.	พีเจ้น	
อนิดสัทรส์ี	(ประเทศไทย)	ประกอบธรุกจิ
ผลิตผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวของทารก
และผู้ใหญ่	 ผ้าทากันยุง	 แผ่นซับน�้านม	
น�้ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม

แปรสภาพเป ็นบริษัทมหาชน	 และ 
เปลี่ยนชื่อเป็น	บมจ.	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์ 
แนชชั่นแนล	 และเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

การเปิดช่องทางจ�าหน่ายผ่านออนไลน	์
www.moong-shop.com	 และ 
ช่องทางการจ�าหน่ายผ่าน	Foodservice	
(อุตสาหกรรมอาหารและจัดเลี้ยง	 หรือ	
Catering	 service	 ได้แก่	 ร้านอาหาร	
โรงแรม	 และโรงอาหารในโรงเรียน	 
โรงพยาบาล	เป็นต้น)	

การจั ดจ� าหน ่ ายผ ลิตภัณฑ ์พี เ จ ้ น 
อย่างเป็นทางการในประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

2524

2531

2533

2537

2560

2539

2551

เหตุก�รณ์สำ�คัญ
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สำ�นักง�นใหญ่   เลขที่	2/97-104	ชั้น	18-19		อาคารทศพลแลนด์	4	ซอยบางนา-ตราด	25
	 	 		 ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260
คลังสินค้�		 	 เลขที่	444/11	หมู่	7	ต�าบลบางปลา	อ�าเภอบางพลี		สมุทรปราการ	10540
ทุนจดทะเบียน	 	 170,254,253	 บาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว	 166,092,744		 บาท	
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้	 	 หุ้นละ	1.00			 บาท

สัดส่วนก�รถือหุ้น 
บมจ. มุ่งพัฒน� อินเตอร์แนชชั่นแนล 

ณ วันที่ 29 ธันว�คม 2560

สัดส่วนก�รถือหุ้น 
บจก. ไทยพีเจ้น

บมจ.
มุ่งพัฒน�
อินเตอร์

แนชชั่นแนล

47% 
พีเจ้น

คอร์ปอเรชั่น

53% ผู้ถือหุ้น
ร�ยย่อย

30.25%

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

69.75%

ข้อมูลทั่วไป
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	 บรษิทั	มุง่พฒันา	มาร์เกตติง้	จ�ากดั	ก่อตัง้ขึน้ด้วยทนุเริม่ต้นจ�านวน	10	ล้านบาท	โดยคณุสเุมธ	เลอสมุติรกลุ	
ด้วยความคิดที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวคุณภาพที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้	 คุณสุเมธ 
เร่ิมธรุกจิน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายเครือ่งใช้ในครวัแบรนด์	Gerlach	ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีม่ชีือ่เสยีงจากประเทศโปแลนด์	
จากความส�าเร็จในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า	ปี	 	2531	บริษัทฯ	จึงได้รับความไว้วางใจจาก	พีเจ้น	คอร์ป	 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น	โดยบริษัทฯ	ได้รับสิทธิในการผลิต	การจ�าหน่าย	รวมถึง
การใช้เครื่องหมายการค้า	“พีเจ้น”	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	ซึ่งนับเป็นก้าวส�าคัญของบริษัทฯ
	 ปี	2533	บริษัทฯ	ได้ร่วมทุนกับ	พีเจ้น	คอร์ป	จัดตั้งบริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	
20	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	42	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว	บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัดเป็นโรงงานผลิต
จุกนมซิลิโคน	ขวดนม	และผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับเด็กที่ได้มาตรฐาน	คุณภาพระดับ	Food	grade	ซึ่งมีความ
ปลอดภยั	ไร้สารพษิทีเ่ป็นอันตรายต่อเดก็ทารก	ผลติภณัฑ์พเีจ้นจงึได้รบัการยอมรบัในคุณภาพและมยีอดขายเติบโต
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	
	 จากนั้นในปี	2537	บริษัทฯ	ได้ร่วมทุนกับบริษัท	โยชิโน	โคเคียวโช	(ประเทศญี่ปุ่น)	และบริษัท	โนมูระ	
จิมูโช	อิ๊งค์	(ประเทศญี่ปุ่น)	จัดตั้งบริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	125	ล้านบาท
และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	35	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	เพื่อประกอบธุรกิจผลิต	น�าเข้าและส่งออกสินค้า
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	ชิ้นส่วน	ส่วนประกอบ	และอะไหล่พลาสติก	เช่น	หัวฉีดน�้า	หัวปั๊ม	ขวดแชมพู	เป็นต้น	
และปี	2539	บริษัทฯ	ร่วมกับพีเจ้น	คอร์ป	จัดตั้งบริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	
120	 ล้านบาท	 และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 10	 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผ้าเช็ด 
ท�าความสะอาดผิวส�าหรับทารกและผู้ใหญ่	ผ้าทากันยุง	แผ่นซับน�้านม	และน�้ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม	

  ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

 กลุ่มธุรกิจภ�ยใต้ตร�สินค้�ของบริษัท	 (Ownbrand)	 ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�้าภายใต้แบรนด์ฟ๊อกกี	้
(Foggy)	และสไมล์วี	 (SmileV)	และวีแคร์	 (V-care)	ผลิตภัณฑ์ส�าลี	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวส�าหรับผู้ใหญ่	และ
แปรงสีฟัน	
 กลุม่ธรุกจิตวัแทนจดัจำ�หน่�ย	(Distributor	business)	ด้วยความเช่ียวชาญในการวางกลยทุธ์การตลาด
และบรหิารแบรนด์สนิค้าให้เป็นทีรู่จั้กและสามารถรกัษาฐานลกูค้ากลุม่เป้าหมายได้	บรษิทัฯ	จงึได้รบัความไว้วางใจ
จากเจ้าของแบรนด์สินค้าในการท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่
ครอบคลุมทัว่ประเทศ	ทัง้รา้นค้าสมยัใหม	่(Modern	trade)	ร้านคา้แบบดัง้เดมิ	(Traditional	trade)	รถขายเงนิสด	
(Cash	 van)	 และช่องทางการจ�าหน่ายอ่ืน	 ได้แก่	 ธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม	 (Foodservice)	 เช่น	 
ร้านอาหาร	โรงแรม	และพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์	(E-commerce)	
 กลุ่มธุรกิจร่วมค้� (Joint	 venture	 business)	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ	 
เพื่อผลิตสินค้า	 จัดจ�าหน่ายและบริหารแบรนด์สินค้าดังกล่าวในประเทศไทย	 จ�านวน	 3	 บริษัท	 ได้แก่	 
บริษัท	 ไทยพีเจ้น	 จ�ากัด	 บริษัท	 โยชิโน	 มุ ่งพัฒนา	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 และบริษัท	 พีเจ้น	 อินดัสทรีส ์
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ	47.0,	6.0	และ	2.5	ตามล�าดับ	

คว�มเป็นม�
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ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำ�หน่�ย

กลุ่มสินค้�สำ�หรับแม่และเด็ก 
(Baby & mom)

กลุ่มสินค้�ของใช้ประจำ�วัน
และของใช้ในครัวเรือน 
(Personal care & household)

กลุ่มสินค้�อ�ห�รและเครื่องดื่ม 
(Food & beverage)

กลุ่มสินค้�สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 
(Senior)

		พเีจ้น	(Pigeon)	ผลติภณัฑ์คณุภาพสงูประเทศญีปุ่น่ส�าหรับแม่และ
	 เด็กทารกที่มีอายุระหว่าง	0-3	ปี
 	Splash	about	ชุดว่ายน�้าและอุปกรณ์ว่ายน�้าส�าหรับทารกและ
	 เด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ
 	ไออุ่น	เซรั่มอัญชัน	ส�าหรับเด็ก	และบาล์มบัวหิมะ

		วีแคร์	(V-Care)	ผ้าเชด็ท�าความสะอาด	ส�าลีแผ่น	ส�าลก้ีาน	ส�าลก้ีอน
		จอร์แดน	(Jordan)	ผลิตภัณฑ์ดแูลสขุภาพช่องปาก	แปรงสฟัีน	
	 และไหมขดัฟัน
		เอลลิแอร์	(Elleair)	ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่	และผ้าท�าความ
	 สะอาดผิว
		Midori	ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามยั
		Tree	herb	ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร
		Kingpac	ผลิตภัณฑ์ถงุขยะ	ถุงซปิ	และถุงหหูิว้
		ม๊อซซีก่าร์ด	แผ่นแปะและสเปรย์ป้องกนัยุง
		ม๊อซซ์	ครมีผสมสารสกัดจากธรรมชาติ	ลดผืน่คัน	รอยแผลเป็น	
	 ลมพษิ	สิวผด	บวมแดง	และรอยคล�า้
		ทรเีฮิร์บ	ยาสีฟันสมุนไพร
		โพลาร์	สเปรย์	น�า้หอมปรบัอากาศกลิน่ยคูาลปิตสั
		แพลนเต้	แชมพปิูดผมขาวเร่งด่วน	ภายใน	5	นาที
		ฟ๊อกก้ี	กระบอกฉดีน�า้ส�าหรบับรรจนุ�า้หรือน�า้ยา
		สไมล์วี	กระบอกฉีดน�า้เอนกประสงค์
		ดอกเตอร์เทมป์	แผ่นคลูเจลช่วยระบายความร้อน	ลดไข้	แก้ปวดศรษีะ
	บาร์บาซอล	ครีมโกนหนวด

		Herbaland	ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นแพคตินส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก
		ไอยรา	ยาน�้าแก้ไอมะแว้ง
		บิก๊ฟุต	ลูกอมรสบ๊วยและรสซาวพาวเดอร์	โลลีป๊่อปขนมส�าหรับเดก็
		แคล-อพัส์-ช๊อคโก้	ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซยีมชนดิเมด็เคีย้ว	รสโกโก้
		ฮิมาลายา	ซอลท์	เลมอน	แคนดี้	ลูกอมมินท์
		ไวต้า-ซี	มัลติฟรุต	กัมมี่	ผสมวิตามินซี	
		Forest	ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้	สูตรจากประเทศอังกฤษ

	Mumu	ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าหรับผู้ใหญ่



สัดส่วนยอดข�ยจำ�แนก
ต�มกลุ่มสินค้� ปี 2559

สัดส่วนยอดข�ยจำ�แนก
ต�มกลุ่มสินค้� ปี 2560

Baby	&	Mom
Personal	Care	&	Household
Food	&	Beverage
Senior

Baby	&	Mom
Personal	Care	&	Household
Food	&	Beverage
Senior

81%
16%

2%
1%

79%

2%
1%

18%
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สัดส่วนร�ยได้จำ�แนกต�มกลุ่มสินค้� ปี 2559-2560 



* 

*** * 

* * * 

* 

* 

* * 

* 
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ก�รผลิตและก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ระหว่�งปี 2551-2560

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2553

2552

2551

* ยกเลิกการจัดจำาหน่ายแล้ว
** Peachy จำาหน่ายเฉพาะในประเทศกัมพูชา
*** B Care เปลี่ยนชื่อเป็น  V Care 
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การกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 บริษัทฯ	 มุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรม	 จริยธรรม	 และกรอบการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 หลังจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ได้ประกาศใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 (Corporate	 Governance	 Code:	 CG	 Code)	 
โดยมุง่หวงัให้บรษิทัจดทะเบยีนสามารถปรบัตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง	 รับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม	 รวมถึงสามารถรักษา 
การเติบโตและเป็นองค์กรธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนได้	 ซึ่งนั่นคือ	 เป้าหมายการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เช่นกัน	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้พิจารณาปรับปรุง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับ	CG	Code	และได้ประกาศใช้
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ฉบับปรับปรุง	ปี	2560	ตั้งแต่วันที่	10	สิงหาคม	
2560	 ซึ่งในปี	 2560	 ผลส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทย	 บริษัทฯ	 มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก	 โดยมี 
คะแนนเท่ากับ	87%	เพิ่มขึ้น	6%	จาก	81%	ในปี	2559
	 ด้วยบริษัทฯ	 ก�าหนดให้การสร้างคุณค่าร่วมในสังคมเป็นหนึ่งใน 
เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ปี	 2557	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได ้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	 (Creating	 Shared	 Valued	 
Sub-committee)	 	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ 
เพ่ือให้มีบทบาทน�าในการขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	 
สงัคม	ชมุชน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	ตลอดจนก�าหนดนโยบาย	ทศิทาง	และแนวทาง
ในการด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทฯ	 โดยด�าเนินการตาม 
แผนงานและงบประมาณทีไ่ด้รบัและสือ่สาร	รวมถงึส่งเสรมิให้พนกังาน	คูค้่า	และ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ทราบผ่านคณะท�างานสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	
(Creating	 Shared	 Value	Working	 Team)	 และผลักดันให้ได้มีส่วนร่วมใน 
การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและชุมชนร่วมกัน	
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	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	2	คน	ผู้บริหาร	1	คน	
และพนักงาน	 6	 คน	 รวมทั้งหมด	 9	 คน	 โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ	 
ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการขับเคลือ่นกจิกรรมด้านการสร้างคุณค่าให้กบัสงัคม 
เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม	ปี	2560	มีการประชุมรวม	4	ครั้ง

	 	 1.	คุณสุวรรณา	โชคดีอนันต์	 ประธานกรรมการ
	 	 2.	คุณภัทยา		เทวธีระรัตน์	 กรรมการ
	 	 3.	คุณเมธิน	เลอสุมิตรกุล	 กรรมการ
	 	 4.	คุณพรพิมล		สุวรรณขจิต	 กรรมการ
	 	 5.	คุณจิตรนาถ		บัวเจริญ	 กรรมการ
	 	 6.	คุณธีระพงษ์		สงเคราะห์	 กรรมการ
	 	 7.	คุณมะลิวรรณ		เทียมทัน	 กรรมการ
	 	 8.	คุณศันสินี		สุดบูชาศักดิ์	 กรรมการ
	 	 9.	คุณเพ็ญลักษณ์		จันทร์สุเทพ	 กรรมการ
 

คณะอนุกรรมก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคม  (Creating Shared Value Sub-committee)

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ

 1)  ก�าหนดนโยบายทศิทาง	และแนวทางในการด�าเนนิการสร้างคณุค่าร่วมในสังคม	(Creating	Shared	
Value	:	CSV)	ของบริษัทฯ
 2)	 ด�าเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ	 คู่ค้า	 และผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนรับรู้	 เข้าใจ	 และเกิดความ
ตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	(CSV)
 3) จัดท�างบประมาณ	 ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมใน 
สังคมของฝ่าย/แผนกต่างๆ	ในหน่วยงาน	พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 4)	 ด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	 ทั้งนี้	 อาจก�าหนดบุคคล	 หน่วยงาน	 หรือ 
มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการด�าเนินการแต่ละเรื่องก็ได้
 5)	 สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน	 ความรู้	 ความส�าเร็จ	 และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วม 
ในสังคม	(CSV)	ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอ
 6)	 ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด�าเนินงาน	 ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของ 
บริษัทฯ	ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง
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สังคมและชุมชน

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การมุ่งมั่นพัฒนา
สังคมและชุมชน

การสร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืน
การให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนภาคธุรกิจและสังคม

มุ่งพัฒนา...มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การกำากับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	 มุ่งเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ	
ปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน	โดยมีการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	
อย่างต่อเน่ือง	 พร้อมด�าเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม	ด้วยการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีและ
พฒันาบคุลากรให้ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	คณุธรรม	จรยิธรรม	และความรบัผดิชอบ
ในการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน	 พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการปฏิบัตการที่เป็นเลิศ	 เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของ 
บริษัทฯ	ทั้งคู่ค้า	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	พนักงาน	ตลอดจนสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	

เศร
ษฐ

กิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย

การมุ่งเน้นความปลอดภัย
ในสินค้าและการสร้าง
คามพอใจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้บริโภคในสังคม

การลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารการปฏิบัติการด้วย
ระบบมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง

การส่งเสริมนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่
ลดผลกระทบต่องแวดล้อม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การปฏิบัติการ
สู่ความเป็นเลิศ

พันธมิตร บุคลากร
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การมุ่งเน้นนวัตกรรม
และความยั่งยืนของ

ผลิตภัณฑ์

การสร้างสรรค์
ประสบการณ์ที่ดี

และพัฒนาความสัมพันธ์                                                
กับพันธมิตร

การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างต่อเนื่อง

การให้ความส�าคัญและ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การเคารพสิทธิมนุษชนและ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

การบริหารงานตาม
หลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี
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ประเด็นคว�มยั่งยืน

Materiality Matrix

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่างสม�่าเสมอ	 จึงท�าให้บริษัทฯ	 สามารถจัดล�าดับ 
ความส�าคัญด้านความยั่งยืนและก�าหนดทิศทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมได้	 โดยการพิจารณาแบ่งเป็น	 4	 มิติ	
ได้แก่	มิติเศรษฐกิจ	มิติสังคม/ชุมชน	มิติสิ่งแวดล้อม	และมิติผู้มีส่วนได้เสีย	โดยประเด็นที่คัดเลือกมานั้นสอดคล้อง
กับเป้าหมาย	 กลยุทธ์	 และการบริหารจัดการความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 ครอบคลุมผลกระทบทั้งภายในและ 
ภายนอกบริษัทฯ	 ส่วนการจัดระดับความส�าคัญของประเด็นความยั่งยืนจะพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบต่อ
การด�าเนินงานขององค์กร	ระดับความสนใจและผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

น้อ
ย 

   
   

   
สำา

คัญ
ต่อ

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย
   

   
   

  ม
าก

น้อย                            สำาคัญต่อบริษัทฯ                              มาก

		การก�ากับดูแลกิจการ
		การจัดการสินค้าหมดอายุ/ใช้แล้ว
		นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
	 รักษ์สิ่งแวดล้อม

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 ในการท�างาน
  การอนุรักษ์พลังงาน
  การให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนสังคม/
	 ชุมชน
  อัตราการเกิดลดลง/สังคมผู้สูงอายุ

		การสร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืน
		ความสัมพันธ์กับคู่ค้า/พันธมิตร
		ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
		การต่อต้านทุจริต/คอร์รัปชั่น
		สิทธิมนุษยชน
		การจัดหาเงิน

 การขนส่ง/ลอจิสติกส์
 การจดัหา/สร้างนวัตกรรม/พฒันาผลติภณัฑ์
 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 การปฏิบัติตามกฎหมาย	
 	กฎระเบยีบและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิ
 การบริหารจัดการความเสี่ยง
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1) ก�รสร้�ง
ผลกำ�ไรอย่�งย่ังยืน

	 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า/
	 พันธมิตร
	 การขยาย/เพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่าย
	 สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 ส่งเสริม/สนบัสนนุการพฒันานวตักรรม
	 ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพอใจและ
	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
	 มีการจัดท�า	Cost	Saving	Initiatives	
	 (CSIs)	

	 การเพิ่มคู่ค้า/สินค้าที่จัดจ�าหน่ายและ
	 เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านทาง
	 ออนไลน์
	 พฒันาผลติภณัฑ์เดมิ/ออกผลติภณัฑ์ใหม่
	 ที่มีคุณภาพหลากหลายเพื่อตอบสนอง
	 ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
	 สามารถลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายได้สงูกว่า
	 แผนงานที่ก�าหนด

ประเด็น
ที่มีคว�มสำ�คัญ แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�ร ผลก�รดำ�เนินง�น

2) ก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มเสี่ยง

3) ก�รพัฒน�
ศักยภ�พพนักง�น

	 การประเมินความเสีย่งและผลกระทบ
	 ต่อการด�าเนินธุรกิจ
	 การก�าหนดแนวทางและมาตรการใน
	 การป้องกันและลดผลกระทบที่อาจ
	 เกิดขึ้น

	 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร	เพื่อพัฒนา
	 องค์ความรู้และทักษะในงาน
	 จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเป็น
	 ตวัแทนพนกังานร่วมหารอืกับนายจ้าง

	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ควบคมุและตดิตามการบริหารความเสีย่ง
	 ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

	 พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและ
	 ภายนอกองค์กรตามแผนงานที่ก�าหนด
	 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขในที่ท�างาน
	 (Happy	workplace)
	 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
	 ระหว่างพนักงานด้วยกัน	และระหว่าง
	 พนักงานกับนายจ้าง

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	 มุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้ตาม 
ความเหมาะสม	และในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	Engagement	Analysis)	บริษัทฯ	ได้น�าข้อมูล
ที่ได้จากการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมาพิจารณาและปรับปรุงการด�าเนินงานเพ่ือให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง	
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ก�รวิเคร�ะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Analysis)

พนักง�น - Employee

คู่แข่ง - Competitor

ลกูค้� - Customer

สงัคม/ชุมชน - 
Community/Social

คู่ค้� - Business Partner

		ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร
	 ทีเ่หมาะสม
		ความมัน่คงและโอกาส

	 ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่
	 การงาน
		การพฒันาความรู้ความ

	 สามารถต่อเนือ่ง
		ได้รบัการปฏิบติัอย่าง

	 เท่าเทยีม	 และเป็นธรรม

		การแข่งขันที่เป็นธรรม
		การปฏิบัติตามกฎหมาย
	 กฎระเบียบ	และกฎเกณฑ์
	 ที่เกี่ยวข้อง

		สินค้าคุณภาพ	ปลอดภัย
	 และราคาเหมาะสม
		จัดส่งตามเวลาที่ก�าหนด
		ฉลากแสดงข้อมูล

	 ผลิตภัณฑ์และวิธีการ
	 ใช้งานถูกต้องชัดเจน
		บริการหลังการขายที่ดี

		การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
	 ต่างๆ	ของชุมชน
		ให้ความส�าคัญกับ
	 ข้อเสนอแนะและ
	 ความคิดเห็นของชุมชน
		มีกระบวนการดูแล
	 รับเรื่องร้องเรียน
	 อย่างเป็นธรรม

		ส่งเสรมิและเตบิโตไปด้วยกนั
		การปฏิบัติตามสัญญา/

	 ข้อตกลงทางการค้า
		ด�าเนินธุรกิจโปร่งใส	

	 ตามกรอบของกฎหมาย
	 คุณธรรม	และจริยธรรม

		การจัดปฐมนิเทศพนักงาน
		การประชุมประจ�าปี	และ

	 การให้ข้อมูล	ข่าวสารผ่าน
	 สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
	 องค์กร	
		ฝ่ายบริหารทรัพยากร

	 มนุษย์
		คณะกรรมการสวัสดิการ

		รายงานประจ�าปี
		รายงานการพัฒนาอย่าง

	 ยั่งยืน
		สมาคมการค้า

		ลกูค้าสมัพนัธ์	(Customer	
	 Services)
		Call	center
		กิจกรรมต่างๆ
		เว็บไซต์และสื่อสังคม

	 ออนไลน์
		การตอบข้อซกัถาม	รบัฟัง

	 ความคิดเหน็	ข้อเสนอแนะ
	 และข้อร้องเรียน
		การส�ารวจความพึงพอใจ

	 ลูกค้า

		เว็บไซต์และสื่อสังคม
	 ออนไลน์
		การจัดกิจกรรมร่วมกับ

	 ชุมชน
		การรับฟังข้อเสนอแนะ

	 และข้อร้องเรียน
		รายงานการพฒันาอย่าง

	 ยั่งยืน

		การประชมุหารือร่วมกัน
		การจัดประชุมคู่ค้า

	 ประจ�าปี
		การส�ารวจความ

	 พึงพอใจของคู่ค้า
		การรับฟังข้อเสนอแนะ

	 และข้อร้องเรียน

		ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
	 ต่างๆ	เหมาะสมและสอดคล้อง
	 กับสภาพเศรษฐกิจ
		จัดท�าคู่มือพนักงาน/คู่มือ

	 สวัสดิการ
		จดัท�าแผนฝึกอบรมพฒันาทกัษะ

	 พนกังานตามสายงานทีร่บัผดิชอบ
		การประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 แบบ	360º

		ด�าเนินธุรกิจในกรอบของ
	 กฎหมาย	จรรยาบรรณธุรกิจ
	 และจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับ
	 บริษัทคู่ค้า

		ส่งสินค้าที่มีคุณภาพตาม
	 ก�าหนดเวลา
		เปิดเผยข้อมลูสนิค้าและวธิกีาร

	 ใช้งานถูกต้อง	ชัดเจน
		รบัผดิชอบต่อสนิค้าและบรกิาร
		จัดกิจกรรมส่งเสริมและ

	 ให้ความรู้ลูกค้าสม�่าเสมอ

		ส่งเสริมและสนับสนุนการ
	 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน
		รับฟังและตอบสนองต่อ

	 ความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
	 อย่างเป็นธรรม

	 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
	 ธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจ
	 ส�าหรับบริษัทคู่ค้า
		ช�าระเงินตามมูลค่าและ

	 ก�าหนดเวลา
		การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง

	 เท่าเทียมและเป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย คว�มค�ดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ช่องท�งก�รมีส่วนร่วม ก�รตอบสนองของบริษัท
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ผูถ้อืหุน้/นักลงทุน - 
Shareholder/Investor

สถ�บันก�รเงิน/ 
เจ้�หนี้-Financial 
Institution/Creditor

หน่วยง�นกำ�กับดูแล -
Regulator 

สิ่งแวดล้อม - 
Environment

		บริษัทเจริญเติบโต	มั่นคง
	 และมีก�าไร
	 จ่ายเงินปันผลทุกปีใน

	 ระดับที่เหมาะสม
		ผลตอบแทนเหมาะสม
		การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
		บริหารจัดการความเสี่ยง
		เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง	

	 ครบถ้วน	และชัดเจน	

	 การปฏิบัติตามเงื่อนไข
	 และข้อตกลง
	 รายงานข้อมูลทางการเงิน

	 ถูกต้อง
	 จ่ายดอกเบี้ยและช�าระเงิน

	 ตามก�าหนดเวลา

	 การปฏบิตัติามกฎหมาย
	 กฎระเบยีบและประกาศ
	 ทีเ่กีย่วข้อง
	 มกีารบรหิารความเสีย่งและ

	 ควบคมุภายในทีเ่หมาะสม
	 มผีลประกอบการทีด่ี

	 เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยืน

	 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
	 ของบริษัทฯ	เป็นมิตรกับ
	 สิ่งแวดล้อม
	 สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

	 และบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์
	 สิ่งแวดล้อม

  การประชุมผู้ถือหุ้น
		กิจกรรมบริษัท

	 จดทะเบียนพบผู้ลงทุน	
	 (Opportunity	Day)
		กิจกรรมพบนักลงทุน	

	 (Company	Visit)
		การเปิดเผยข้อมูลผ่าน

	 ระบบ	SET	Portal	ของ
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
	 ประเทศไทย
		เว็บไซต์	สื่อสังคม

	 ออนไลน์	และสือ่สิง่พมิพ์
	 ต่างๆ
		นักลงทุนสัมพันธ์

	 การประชมุหารอืร่วมกัน
	 การเปิดเผยข้อมูล

	 ผลการด�าเนินงานและ
	 รายงานทางการเงนิต่างๆ
	 การรับฟังความคิดเห็น

	 และข้อเสนอแนะ

	 เว็บไซต์/อีเมล์
	 การประกาศใช้กฎหมาย	

	 กฎระเบียบ	และประกาศ
	 ทีเ่กีย่วข้อง
	 การประชมุหารอืร่วมกัน
	 การเข้าร่วมกจิกรรม	

	 สมัมนา	และหลักสูตร
	 ต่างๆ	

	 เว็บไซต์และสื่อสังคม
	 ออนไลน์
	 การรับฟังความคิดเห็น

	 และข้อเสนอแนะ
	 กิจกรรมส่งเสริมการ

	 อนุรักษ์พลังงานและ
	 สิ่งแวดล้อม

	 พนักงานมีส่วนร่วมในการ
	 อนุรักษ์พลังงานและ
	 ใช้ทรัพยากรในส�านักงาน
	 ส่งเสริมการพฒันานวตักรรม

	 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
	 ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

		สร้างผลก�าไรและจ่ายเงิน
	 ปันผลในอัตราที่เหมาะสม
		การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
		เปิดเผยข้อมูล	ถูกต้อง	

	 เพียงพอและทันเวลา

	 การปฏิบัติตามข้อตกลง
	 ทางการเงิน
	 การช�าระคืนเงนิกูแ้ละดอกเบีย้

	 ตามก�าหนดเวลา
	 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

	 ธุรกิจ

	 ตดิตามการเปิดรบัฟัง
	 ความคดิเห็นของหน่วยงาน
	 ก�ากับดแูล	
	 ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย

	 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	
	 รวมถงึแนวปฏิบัตท่ีิดี

ผู้มีส่วนได้เสีย คว�มค�ดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ช่องท�งก�รมีส่วนร่วม ก�รตอบสนองของบริษัท
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การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า 
	 ด้วยมุ่งหวังให้บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียใน
จรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้า	รวมถึงดูแลให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า 
มีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้การจัดซ้ือจัดหาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	 ตั้งแต่ 
การคัดเลือกและตรวจสอบการด�าเนินงานของคู่ค้า	 ประเมินศักยภาพ	 เจรจาต่อรอง	 จนถึงการตัดสินใจจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์/บริการ

	 ตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทฯ	จะคัดเลือกคู่ค้า	ที่มีสภาพธุรกิจที่ดีและมั่นคง	มีนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย	 สามารถผลิตและส่งมอบสินค้า/บริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด	
ราคาเหมาะสม	 (Fair	 price)	 ตรงตามก�าหนดเวลา	 รวมถึงต้องสามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้อย่างสม�่าเสมอ	 
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้จัดท�าทะเบียนประวัติคู่ค้า 
ทุกรายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง	 	 (Main	 business	 partners)	 ตรวจสอบและประเมินความเส่ียง	 ซึ่งจัดให้ม ี
การประเมินอย่างรอบด้านโดยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง	 ซึ่งรวมถึงการตรวจเยี่ยม	 (On	 site	 visit)	 ด้วย 
โดยพิจารณาจากก�าลังการผลิต	 การขนส่ง	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 และมาตรฐานอุตสาหกรรม	 จากนั้น 
จัดท�าสรุปผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท�างานร่วมกันต่อไป	 โดยรวมแล้วบริษัทฯ	 คาดหวัง 
ให้บริษัทคู่ค้าด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีการจัดการที่ดีด้าน	 ESG	 (Environmental,	 Social	 and	
Governance)	ครบทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 หากพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญของคู่ค้าหลักของบริษัทฯ	 จากมูลค่าการซื้อขายสินค้า/บริการแล้ว 
คู่ค้าหลักของบริษัทฯ	 คือ	 บริษัท	 ไทยพีเจ้น	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทฯ	 ผู้ผลิตสินค้าแม่และเด็กภายใต้แบรนด์พีเจ้น 
โดยปี	2560	ผลิตภัณฑ์พีเจ้นมีสัดส่วนยอดขายสูงที่สุดร้อยละ	78.9	ของยอดขายรวม	ซึ่งบริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	
เป็นการ่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับพีเจ้น	คอร์ป	(ประเทศญี่ปุ่น)	และด้วยบริษัทฯ	มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พีเจ้นจาก
ผู้ผลิตรายอื่นด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดังนั้น	คู่ค้าหลักของบริษัทฯ	แท้จริงแล้ว	คือ	พีเจ้น	คอร์ป	ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ผลิตสินค้าแม่และเด็กที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก	 ทั้งในภูมิภาคยุโรป	 อเมริกา	
แอฟริกา	 ตะวันออกกลาง	 และเอเชียแปซิฟิก	 ปัจจุบันพีเจ้น	 คอร์ป	 ผลิต	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับทารก 
และเด็ก	ผลิตภัณฑ์ส�าหรับมารดาและผู้หญิง	ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน	รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย	

Manufacturing

Product
Sourcing

Warehouse Retailers ConsumptionMarketing/
Sales

Logistic/
Distribution
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นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน 
	 ด้วยมุง่ด�าเนนิธรุกจิตามหลกัคุณธรรม	จรยิธรรม	และการมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม	บรษิทัฯ	จงึก�าหนด
ให้การพจิารณาเลอืกบริษทัคูค้่าต้องเป็นตามจรรยาบรรณธรุกจิส�าหรบับรษิทัคูค้่าและแนวปฏบิตักิารต่อต้านทจุริต
และคอร์รปัชัน่ของบริษทัฯ	โดยฝ่ายจดัซือ้จะแจ้งให้บรษัิทคู่ค้าลงนามรบัทราบก่อนท�าธรุกจิร่วมกนั	และในขัน้ตอน
การจัดซื้อจ้างต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	 เพื่อให้การสรรหาคู่ค้ามีความโปร่งใส	 สามารถ 
ตรวจสอบได้	 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากศักยภาพของคู่ค้า	ต้นทุน	คุณภาพ	ปริมาณ	การส่งมอบสินค้า/บริการ 
ที่ได้รับ	รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ	และเป็นไปตามกฎหมาย	

  ปฏิบัติตามกฎหมาย	มาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมและสิ่งแวดล้อม
 มีสภาพการด�าเนินธุรกิจที่ดีและมั่นคง
 ผลติและส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารทีด่มีคีณุภาพ	ราคาท่ีเหมาะสม	ส่งมอบสนิค้าและบรกิารตรงตามเวลาทีก่�าหนดไว้
 สามารถส่งมอบสนิค้าและบรกิารได้อย่างสม�า่เสมอและมคีวามยดืหยุน่ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
	 อุปสงค์และอุปทานได้
 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดงาน	Supplier	Conference	เป็นประจ�าทุกปี	เพื่อตอกย�้าแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 กับบริษัทคู่ค้าและเป็นช่องทางในการส่ือสาร	 รับฟังความคิดเห็น	 ข้อร้องเรียน	 และข้อเสนอแนะ 
จากคูค้่าและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	อาท	ิคลงัสนิค้า	และ	Customs	broker	เป็นต้น	รวมถงึหารอืแนวทางปรับปรงุ/แก้ไข
กระบวนการท�างานร่วมกันให้ดีขึ้นต่อไป

นโยบ�ยก�รคัดเลือกผู้ข�ยและผู้ให้บริก�ร
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การบริหารความเสี่ยง
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความส�าคัญของการบรหิารความเสีย่งและจัดให้มกีารบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร
อย่างต่อเนื่อง	 โดยก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ	 ทั้งโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้	และช่วยให้บริษัทฯ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	

  กระบวนก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง	 ประเมินและจัดล�าดับความเสี่ยง	 ตลอดจนก�าหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได	้ 
จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงทั้งระยะส้ัน	 ระยะกลาง	 และระยะยาว	 เพ่ือให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหาย 
น้อยลง	รวมถงึการตดิตามดแูลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจดัการความเสีย่งทีก่�าหนดไว้อย่างรดักมุ	
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต	หรือหากเกิดขึ้นก็สามารถฟื้นฟูการด�าเนินงานให้สามารถกลับคืน
สู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น	
	 นอกจากนี	้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งยงัต้องดแูลให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่ง	กลยทุธ์	และ
ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และรายงานให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อยทุกไตรมาส
	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จัดแบ่งความเสี่ยงหลักออกเป็น	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	 ความเสี่ยง 
จากการปฏิบัติการ	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	 และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนด
แนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงข้างต้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

ประเมิน
คว�มเสี่ยง

ระบุคว�มเสีย่ง

ควบคุมและ
ติดต�ม

ก�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง

ทบทวนและ
ร�ยง�น
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  คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ก�รเกิดของประช�กรลดน้อยถอยลง

	 อตัราการเกดิของประชากรในประเทศมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2556	เฉลีย่ร้อยละ	3.1	ต่อปี	
โดยลดลงจาก	818,901	คนต่อปีในปี	2555	เหลือเพียง	702,755		คนต่อปีในปี	2560	และคาดว่า	อัตราการเกิด
ของประชากรไทยยังมีแนวโน้มลดลง	 ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณการซ้ือสินค้าแม่และเด็กให้มีจ�านวนลดลงตามไปด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดน้อยลง	 
แต่ความต้องการใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการ
พัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ	 ด้าน	 สามารถตอบสนองความต้องการ
ของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพ	 ความปลอดภัยและให้ความส�าคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากขึ้น	 ส่งผลให้มี 
รายได้เพิ่มขึ้นมาชดเชยปริมาณการซื้อที่ลดลงจากการลดลงของอัตราการเกิดได้

  คว�มเสี่ยงจ�กก�รแข่งขันด้�นธุรกิจ

	 บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิด้านการจดัจ�าหน่ายและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสินค้าอปุโภคบรโิภคทีไ่ด้รบัการยอมรบั
ในด้านการบริหารจัดการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ	สนิค้าอปุโภคบริโภคทีบ่รษิทัฯ	เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสนิค้า
เครื่องใช้ประจ�าวัน	อาหาร	และเครื่องดื่ม	ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง	และมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่องทุกปี		ส่งผลให้การแข่งขันด้านการให้บริการจัดจ�าหน่ายหรือเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย	
	 บริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง	จึงได้พัฒนาขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 เพื่อตอบสนองต่อการเจริญ
เตบิโตของกลุม่ลกูค้าทีต้่องการขยายตลาดและเพ่ิมยอดการจ�าหน่ายสนิค้า	รวมถงึการรองรบัธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ทีม่แีผนขยายธรุกจิของตนไปยงัภมูภิาคอืน่เพิม่ข้ึน	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม	CLMV
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทฯ	 และกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น	 
ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย	เพื่อรองรับสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า	สร้างฐานลูกค้าให้มี
ความเหนียวแน่น	 สรรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 มีแผนงานด้านการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ	และการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนที่ก�าหนด	จัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัท	เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงวิธีการท�างาน	 สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอย่างดี	 สร้างเครื่อข่ายพันธมิตร
ด้าน	CRM	ให้มุ่งพัฒนาเป็นที่รู้จัก	และสร้างภาพลัษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ของตลาด	พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึน้	และเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	วางระบบ 
การท�างานของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

  คว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้บริก�รคลังสินค้�จ�กผู้ให้บริก�รภ�ยนอกเพียงร�ยเดียว

	 บริษัทฯ	ใช้บริการคลังสินค้าจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียวในการบริหารจัดการคลังสินค้าของ 
บรษิทัฯ	ท�าให้สามารถควบคมุต้นทนุการจดัเกบ็สนิค้าและค่าใช้จ่ายในการบรหิารคลังสินค้าได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	
อย่างไรกต็าม	หากผูใ้ห้บริการคลงัสนิค้าไม่สามารถบรหิารคลงัสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ	อาจส่งผลกระทบ
ต่อระยะเวลาในการรับสินค้าของลูกค้าได้	และท�าให้ต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังสูงเกินความจ�าเป็น	
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	 บริษัทฯ	จึงได้ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการคลังสินค้าอย่างใกล้ชิด	มีระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลการเคล่ือนไหวของสินค้าคงคลัง	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 สินค้าไม่สูญหาย	 มีการก�าหนด	 KPI	 วัดผล 
การท�างานของผู้ให้บริการคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลง	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้พิจารณาเปรียบเทียบการให้
บริการกับผู้ให้บริการคลังสินค้ารายอื่นด้วย	 ทั้งด้านต้นทุน	 ประสิทธิภาพ	 ตลอดจนคุณภาพของงานที่คาดหวัง	 
มีการสรรหาผู้ให้บริการคลังสินค้ารายอื่นควบคู่ไปด้วย	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากผู้ให้บริการรายเดิมไม่สามารถ
บริหารคลังสินค้าให้บริษัทฯ	ได้	หรือไม่มีประสิทธิภาพตามสัญญา	มีการก�าหนดกลยุทธ์/นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การบรหิารคลงัสนิค้าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	เพือ่ให้ผูใ้ห้บรกิารคลงัสนิค้าสามารถจดัท�าแผนงานด้านการบรหิาร
คลังสินค้าที่เหมาะสม	สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได้

  คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน

	 จากความผนัผวนของค่าเงนิบาททีแ่ข็งค่าข้ึนอย่างต่อเนือ่งในปี	2560	ส่งผลกระทบในเชงิบวกต่อต้นทนุ
การน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศของบริษัทฯ	 เพ่ือน�ามาจัดจ�าหน่ายในประเทศ	 ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบใน 
เชงิลบต่อส่วนแบ่งรายได้จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและรายได้เงนิปันผลจากเงนิลงทนุในบรษัิทอืน่	เนือ่งจากบรษัิท
ร่วมและบริษัทอื่นดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ	
บริษัทฯ	จึงได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินส�าคัญอย่างใกล้ชิด	อีกทั้งยังมีนโยบาย
ในการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น	โดยจะท�าสญัญาซือ้ขายอัตราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
หากพบว่า	 แนวโน้วค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการสื่อสารกับ 
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทฯ	เหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน	

  คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ

	 ในการประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	ท�าให้บริษัทฯ	 มีธุรกรรม
น�าเข้า-ส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ	 การยื่นขอใบอนุญาตขายสินค้าประเภทอาหารและยา	 การยื่นขอใบอนุญาต
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	ซึง่บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย	กฏเกณฑ์	ตลอดจน 
ระเบียบ	และวิธีปฏิบัติต่างๆ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	อย่างไรก็ดี	 มีการใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาออกใบอนุญาต	 รวมถึงการตีความเอกสารค�าขอและเอกสารประกอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่	 ท�าให้
การวางจ�าหน่ายสนิค้าล่าช้า	มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมขึน้	และไม่สามารถก�าหนดระยะเวลาการด�าเนนิงานแล้วเสรจ็ท่ีแน่นอนได้		
	 บริษัทฯ	 จึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้าว่าด้วย	 
การปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	บริษัทฯ	จะขอค�าแนะน�าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ	 เช่น	 เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร	 ผู้ช�านาญการด้านภาษีศุลกากร	 ผู้ช�านาญการด้านมาตรฐานอาหาร 
และยา	 ผู้ตรวจสอบภายใน	 และผู้สอบบัญชี	 เป็นต้น	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง 
ช�าระภาษคีรบถ้วน	โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	และก�ากบัดแูลไม่ให้ผู้บรหิารและพนกังานของบรษิทัฯ	กระท�า
การใดทีส่่อไปในทางทจุรติกบัเจ้าหน้าทีรั่ฐและเอกชนในหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องโดยเดด็ขาด
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ	ปฏิบัติตามจรรยาบรรธุรกิจ
และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด	 โดยไม่กระท�าการอันใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับ 
การทุจริตและคอร์รัปชั่น	 เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมของตนเอง	 ครอบครัว	 เพื่อน	 และคนรู้จัก	 ไม่ว่าจะ 
อยู่ในฐานะเป็นผู้รับ	ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชนที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย	
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	จะไม่ให้การสนับสนุนใดๆ	ต่อการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง	
และจะวางตวัเป็นกลาง	ไม่ฝักใฝ่พรรคหรอืกลุม่ทางการเมอืงใด	แต่กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานสามารถใช้สิทธิ
ในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองได้	โดยต้องกระท�านอกเวลาท�าการและไม่ใช่ในนามบริษัทฯ	

  ก�รรับเรื่องร้องเรียน

	 พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 หรือมีการด�าเนิน 
	 ธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
	 พบเห็นการกระท�าทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ	 ไม่ว่า 

	 ทางตรงหรือทางอ้อม	
	 พบเห็นการกระท�าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของ

	 บริษัทฯ	 หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
	 ของบริษัทฯ	จนท�าให้สงสัยได้ว่า	อาจจะเป็นช่องทางใน
	 การทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 พบเห็นการกระท�าที่ท�าให้บริษัทฯ	เสียผลประโยชน์	

	 กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
	 พบเห็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	ผิดศีลธรรม	และ

	 จรรยาบรรณธุรกิจ
	 การแจ้งข้อเสนอแนะ/ขอค�าแนะน�า

บรษิทัฯ	จดัให้มมีาตรการคุม้ครองบคุคลทีแ่จ้งเบาะแสและ
ข้อมูลการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้เป็นความลับ	 โดยจะ 
ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยจ�ากัด
เฉพาะผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	
 
ทั้งนี้	 ผู ้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
เร่ืองร้องเรียน	 มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล	 ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผู ้ร ้องเรียนและผู ้ให้ข้อมูลไว้เป็น 
ความลับ	 ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่
เก่ียวข้อง	 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมาย
ก�าหนด

1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานคณะกรรมการ
	 ตรวจสอบที่	ind.director@moongpattana.com	
2)	 แจ้งผ่านช่องทางอเีมล์ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	 
	 ที	่suwanna@moongpattana.com
3)	 แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที่
	 company.secretary@moongpattana.com

	 ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียน
	 เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ขอให้
	 ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการ
	 ตรวจสอบโดยตรง

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส	 คณะท�างานการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปช่ันจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง	 หรือ
อาจจะมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ด�าเนินการ	 และให้
รายงานผลการสืบสวนและความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบเป็นระยะ
 
ทั้งนี้	 หากการสืบสวนพบว่า	 มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ท่ีถูก 
กล่าวหาได้กระท�าการทุจรติและคอร์รปัชัน่จรงิ	บรษิทัฯ	จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตนเอง	 หากผู้ถูกกล่าว
หาได้กระท�าการทุจรติและคอร์รปัช่ันจรงิ	จะต้องได้รบัโทษ
ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานที่บริษัท
ได้ก�าหนดไว้	และหากการกระท�าทุจริตและคอร์รัปชั่น
ผิดกฎหมายนั้นผู้กระท�าผิดอาจจะต้อง
ได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

เรื่องที่รับแจ้ง

แนวปฏิบัติเก่ียวกับม�ตรก�รคุ้มครองและรักษ�คว�มลับ

ช่องท�งก�รรับแจ้ง 

แนวปฏิบัติก�รดำ�เนินก�รสืบสวนและบทลงโทษ
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มุ่งพัฒนาคน มุ่งพัฒนาองค์กร

	 ปี	2560	ต้องยอมรับว่าเป็นปีแห่งความุ่งมั่นในการ
พัฒนาหลายๆ	ด้านของมุ่งพัฒนา	ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัทฯ	 ที่สนับสนุนและให้
ความส�าคัญในการ	 “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์”	 อย่างต่อเนือ่ง	
ประกอบกบัลกัษณะธรุกจิของบรษัิทฯ	 เป็นตวัแทนจดัจ�าหน่าย
สินค้าและบริการ	 มุ่งเน้นการกระจายการส่งมอบสินค้าและ
บริการด้วยคณุภาพทีเ่ป็นเลศิ	ซ่ึงพลงัขบัเคลือ่นอนัส�าคญัในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	คือ	บุคคลากร	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมุ่ง
เน้นการเสริมสร้างความรู้	 ความสามารถและความเข้าใจใน
ธุรกิจให้กับพนักงานในรูปแบบที่หลากหลาย	อาทิเช่น	การจัด
หลักสูตรฝึกอบรมภายในบรษิทัฯ	โดยเชญิวทิยากรผูม้ทีกัษะใน
ด้านต่างๆเข้ามาให้ความรู	้แนะน�าวธิกีารใหม่ๆ	เพือ่เป็นแนวทาง
ในการน�ามาปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 นอกจากวิทยากรจากภายนอกแล้ว	 บริษัทฯ	 ได้เชิญพนักงานท้ังในระดับผู้บริหารและพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ	 ภายในบริษัทฯ	 มาเป็นวิทยากรเพื่อแชร์ความรู้	 ประสบการณ์ในการท�างาน	 โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ	 
ของปัญหาทีพ่บเจอระหว่างปฏบิตังิานน�ามาร่วมปรกึษาค้นหาวธิปีรับปรงุกระบวนการท�างานภายในองค์กรให้มคีวาม
เข็มแข็ง	 และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการตอบโจทย์เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	
นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในบริษัทหรือสถาบันชั้นน�าต่างๆ	 เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	 
รวมถึงการขยายโอกาสต่างๆในเชิงธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องหรือเป็นผลลัพท์ในเชิงการค้าร่วมกับบริษัทฯ	 หรือ	 
สถาบนัต่างๆ	ตามแต่โอกาสหรอืประเดน็อ่ืนๆ	ทีม่คีวามสนใจร่วมกนัในการเสรมิสร้างพนัธมติรทางการค้าในอนาคต
	 ทั้งนี้	 การให้ความรู ้แต่เพียงการจัดฝึกอบรมด้านเดียวอาจยังไม่เพียงพอ	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นว่า 
การจัดกจิกรรมเพือ่ให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมหรอืการประชมุประจ�าปี	ควรมกีารจดัท�าอย่างต่อเนือ่งเช่นเดียวกัน	ทัง้นี้
เพือ่เป็นการสือ่สารถงึผลประกอบการและแนวทางด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ทัง้ยงัเป็นการกระชับความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู ้บริหารและพนักงาน	 รวมถึงเพ่ือนพนักงานด้วยกันให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 มองเป้าหมายร่วมกัน	 
เหนืออ่ืนใดคือบริษัทฯ	 ต้องการให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและมีความเข้าใจในความหมาย	 MPI	 DNA 
เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งประเด็นที่บริษัทฯ	 สื่อสารในแต่ละปีจะน�ามาจาก	 DNA	 ของบริษัทฯ	 คือ	 OPEC	 (Operation	
Excellence,	 Partnership,	 Employee	 และ	 Customer	 Centric)	 โดยความหมายในแต่ละหัวข้อบริษัทฯ 
จะก�าหนดรปูแบบต่างๆ	ในการสือ่สารซึง่มคีวามหลากหลายขึน้อยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละปี	โดยหนึง่ในหวัข้อส�าคญั
ที่บริษัทฯ	ยังคงยึดมั่นมาอย่างต่อเนื่องคือ	OPERATION	EXCELLENCE	
	 ด้วยบริษัทฯ	เชื่อมั่นมาโดยตลอดในเรื่องการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการปูพื้นฐาน
ความรู้ในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน	 มีการสื่อสารทั้งระบบบนลงล่าง	 ล่างข้ึนบน	 และท้ายสุดคือ
การน�าระบบเทคโนโลยใีหม่ๆ	อันจะท�าให้การปฏิบัตงิานมคีวามรวดเรว็	ถกูต้องแม่นย�าเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นปัจจัยร่วมเพื่อผลักดันให้ผลการด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายก�าหนด	
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	 โดยในปี	2560	บริษัทฯ	เน้นการพัฒนาฝึกอบรม	ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้บริหารเป็นส�าคัญ	ด้วยบริษัทฯ	เล็งเห็นว่าภาวะความเป็นผู้น�าของพนักงานในระดับ
หัวหน้างานเเป็นตัวแปรส�าคัญในการพัฒนากระบวนการท�างาน	 การสื่อสาร	 การปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กร
ให้เกิดความเช่ือมโยงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ในขณะเดียวกนับริษัทฯ	 มีความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ต่างๆ	 ที่ได้สื่อสารและมอบหมายผ่านทางหัวหน้างาน	 ได้รับการ 
น�าไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในทีมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น	
	 ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบตารางเฉลี่ยชั่วโมงการอบรมในปี	 2559	 และ	 ปี	 2560	 เพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น	 
28	ชม./คน/ปี	และมีค่าใช้จ่ายการอบรม	6,335	บาท/คน/ปี	

	 ทั้งนี้	 จากตารางจะเห็นได้ว่า	 หลักสูตร
การฝึกอบรมภายในของบรษิทัฯ	ในปีนีเ้พิม่ขึน้จาก
ปีที่ผ่านมา	 ด้วยบริษัทฯ	 เล็งเห็นว่าการออกแบบ
หลักสูตร	 การตั้งโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	
และน�ามาเป็นหัวข้อในการอบรมมีส่วนช่วยให้
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น	 ฝึกทักษะ 
การคิดวิเคราะห์	 ทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์	
นอกจากนี	้ยงัมกีจิกรรรมส่งเสรมิภาวะความเป็นผูน้�า	
เพือ่ให้พนักงานฝึกการตัดสินใจและสามารถน�าทกัษะ
ดงักล่าวไปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างเหมาะสม	
 

2560 2559 หน่วย

หลักสูตรการอบรมภายนอก

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี

56

1,020,000

4,446

64

879,000

3,305

หลักสูตร

ล้านบาท

ชั่วโมง

ชั่วโมงต่อคน

หลักสูตร

บาท/คน/ปี

ก�รฝึกอบรมพนักง�น

จ�านวนพนักงาน

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน

หลักสูตรการอบรมภายใน

ค่าใช้จ่ายการอบรมต่อคน

161

28

11

6,335

141

23

9

6,234

คน

53% 33%
14%ผู้บริหารระดับกลาง

และหัวหน้างาน

จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยฝึกอบรมประจำ�ปี 2560
แยกกต�มระดับพนักง�น

ผูบ้ริหารระดับสูง

พนักงาน
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  KPI Alignment - Strategic Direction
 
	 เป็นหลักสูตรที่ทางผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	คือ	คุณสุวรรณา	โชคดีอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และแนวปฏิบัติให้พนักงานระดับหัวหน้างาน	 ได้มีความเข้าใจในวิธีการตั้งเป้าหมายและ
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

  Pre-Leadership

	 เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�าส�าหรับพนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อเสริมสร้าง	
พฒันาความรู้	ความเข้าใจในบทบาทของหวัหน้างาน	พฒันาทศันคตเิชงิบวกและเสรมิสร้างภาวะผูน้�าให้กับหวัหน้างาน	
พัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ	 ในการตั้งเป้าหมาย	การวางแผน	และพัฒนาทักษะในการบริหาร
ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

  Management Principle Workshop

	 เป็นหลักสูตรต่อเนื่องมาจาก	 Pre-Leadership	 โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม	 ให้พนักงานทบทวนและ 
ร่วมปรกึษาท�าความเข้าใจความหมายของ	Management	Principle	ซ่ึงแป็นเกณฑ์การวดัทกัษะความสามารถของ
พนกังานระดบัหัวหน้าขึน้ไปของบรษัิทฯ	เพือ่เน้นย�า้ให้พนกังานเหน็ความส�าคญัและสามารถน�าไปใช้ในการบรหิาร
จัดการทีมของตนเอง
	 อนึง่	นอกจากหลกัสตูรทีจ่ดัให้กบัพนกังานระดบัหวัหน้างานแล้ว	บรษิทัฯ	ได้จดัหลกัสตูรให้กบัพนกังาน
ในระดับอื่นๆ	 ด้วยเช่นกัน	 เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสในการเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ 
เพื่อเพ่ิมความรู้และประสบการณ์เพื่อสามารถน�าเทคนิคใหม่ๆ	ที่ได้รับมาต่อยอดในการพัฒนางานของตนเองได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	
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  Microsoft Excel – Intermediate / Advanced

	 หลกัสตูรนีไ้ด้กระแสตอบรบัจากพนกังานเป็นอย่างมาก	โดยมคีะแนนระดบัความพงึพอใจในหลักสตูรนี้
ถึง	 90%	 เนื่องด้วยเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานส�าหรับพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน	 ทั้งยังช่วยอัพเดทความรู้ใน 
ฟังก์ชั่นต่างๆ	ของระบบ	MS	Excel	ที่ปัจจุบันมีการปรับปรุงการใช้งานให้สะดวกและสามารถรองรับการท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

  Happy Money Happy Retirement

	 หลกัสตูรนีไ้ด้รบัเกยีรตจิากวทิยากรของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ทีเ่ข้ามาให้ความรูใ้นเรือ่งการ
บริหารจัดการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ	หลักสูตรนี้โดนใจพนักงานวัยท�างานเป็นอย่างมาก	เพราะส่วนหนึ่งขาดความรู้
ความเข้าใจ	ถงึความจ�าเป็นและความส�าคญัในการออมเงนิส�าหรบัชวีติหลงัเกษียณ	ทัง้นีร้วมถงึวัยคนท�างานรุน่ใหม่	
ได้เรียนรู้วิธีการออกเงินหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น

มุ่งพัฒนา มุ่งสานสัมพันธ์ ความผูกพันในองค์กร
	 “ความรัก	 ความผูกพันในองค์กร”	 เป็นกุญแจส�าคัญที่หลายๆ	 บริษัทหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น 
โดยวัดจากผลส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี	 หากแต่ผลส�ารวจความพึงพอใจที่มีคะแนนสูง	 วัดได้เพียงเชิงปริมาณ	
ไม่ได้สามารถเพิ่มผลผลิตภาพในองค์กรเท่าที่ควร	 หรือบางองค์กรกลับไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับ 
พนักงานได้	 การสร้างความผูกพันไม่ใช่แค่ความรู้สึกพึงพอใจ	 รู้สึกรัก	 หรือ	 อยากอยู่กับองค์กรให้นานที่สุด	 
แต่ยังหมายรวมถึงการสร้างความรู้สึกอยากร่วมเดินไปกับองค์กร	เสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน
	 มุ่งพัฒนาเรามีความเชื่อว่าการปลูกฝังความรัก	 ความผูกพัน	 สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 
หัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา	เริ่มจากสิ่งเล็กๆ	คือความใส่ใจ	คอยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	เห็นคุณค่าความส�าคัญ
ทั้งในเร่ืองหน้าที่ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ	กิจกรรมของบริษัทฯ	 พร้อมรับความ
เปลีย่นแปลงและก้าวเดนิไปพร้อมๆ	กนัดงัเช่น	ทกุครัง้ทีม่กีารประชมุ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	คณุสวุรรณา	โชคดอีนนัต์	 
มกัจะกล่าวอยู่บ่อยครั้งคือ	 “MPI	 ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเดินเคียงข้างไปกับพี่หรือไม่”	 นั้นแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารที่มีต่อชาวมุ่งพัฒนาได้อย่างชัดเจน	ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ	หากผู้บริหารสูงสุด
แสดงออกถึงสภาวะความเป็นผู้น�าชัดเจน	มีความมุ่งมั่น	เข้มแข็งผู้ตามก็พร้อมจะก้าวตามอย่างไม่ย่อท้อแน่นอน	
	 ในปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 มุ่งพัฒนายังคงมุ่งมั่นใส่ใจในสิ่งเล็กๆ	 เพื่อจุดประกายความรู้สึกของพนักงาน 
ด้วยการสรรสร้างสภาพแวดล้อมภายในส�านกังานให้รูส้กึเหมอืนอยูบ้่านทกุครัง้ทีม่าท�างาน	จดักจิกรรมสนัทนาการ
ต่างๆ	ในแบบฉบับ	MPI	เพื่อหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร	ทั้งนี้	กิจกรรมต่างๆ	ของบริษัทฯ	จะมี
คณะกรรมการสวัสดิการ	ซึ่งเป็นพนักงานที่ผ่านการเลือกตั้งมาเป็นตัวแทนในการจัดท�ากิจกรรมต่างๆ	ของบริษัทฯ	
ซึ่งนอกจากเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้	 เหนืออื่นใดคือการสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีที่ต้องการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 และเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	 รวมท้ังพัฒนา 
สภาพแวดล้อม	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 เพื่อจะได้เป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ 
ความส�าเร็จได้	โดยกิจกรรมส�าคัญต่างๆ	มีดังต่อไปนี้	
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  ง�นทำ�บุญบริษัท 

	 เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	บริษัทฯ	ได้นิมนต์พระพรหมมุนี	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารมาเจริญ
พระพุทธมนต์	และประกอบพิธทีางศาสนาเน่ืองในโอกาส	ขึน้บ้านหลงัใหม่พร้อมท�าบุญครบรอบปีที	่36	ของบรษัิทฯ	
นบัเป็นโอกาสดสี�าหรบัคณะผูบ้รหิารและพนกังานมุง่พฒันาฯ	ทุกคนทีไ่ด้เข้าร่วมรบัศลีรบัพรจากพระพรหมมนุ	ีในคร้ังนี	้

  ง�นสรงนำ้�พระและรดนำ้�ดำ�หัว

	 วัน	“มหาสงกรานต์”	หรือ	วันเริ่มต้นปีใหม่	ของชาวไทยทุกคน	เป็นเทศกาลที่ทางบริษัทฯ	จัดให้มีขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี	โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน	เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมในแต่ละปี	และในปีนี้	
บริษัทฯ	 ก�าหนดให้จัดข้ึนในวันที่	 4	 เมษายน	 2560	 ภายใต้ชื่องาน	 “ร่วมรดน�้าด�าหัว	 สืบสานประเพณีไทย”	 
โดยจัดพิธีสรงน�้าพระและรดน�้าขอพรจากผู้บริหารและผู้สูงอายุภายในบริษัทฯ	เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี
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  เจ้�ภ�พร่วมง�นบำ�เพ็ญกุศลถว�ยพระบรมศพ
  พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช รัชก�ลที่ 9 

โครงก�รจิตอ�ส�ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระร�ชท�น

	 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมุ่งพัฒนาฯ	 ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะใน 
การบ�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เพือ่น้อมร�าลกึถงึ
พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล	 โดยมี	 คุณสุเมธ	 เลอสุมิตรกุล	 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
คุณสุรีย์พร	 อนุวัตรอุดม	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	 และคุณสุวรรณา	 โชคดีอนันต์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
พร้อมด้วยคณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ร่วมในพิธี	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง 
ในวันเสาร์ที่	17	มิถุนายน	2560

	 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมุ่งพัฒนาฯ	 มีความประสงค์จะท�าสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและ 
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ	 จึงได้ติดต่อขอเข้าร่วม	 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน	 โดยน�ามาจัดท�าที่บริษัทฯ	 และเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมในการจัดท�าดอกไม้จันทน์	 เพื่อทูลเกล้าฯ	
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9
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  ก�รบริจ�คและเป็นผู้ให้ก�รสนับสนุน

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า	พีเจ้น	ให้กับมูลนิธิและโรงพยาบาล	ทั้งภายใน
กรุงเทพ	เขตปริมณฑลและโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน

  ง�นวันคริสม�สต์

	 ส่งมอบความสุข 
ส่งท้ายปีเก่า	 ให้พนักงาน 
ทกุๆ	คน	 ด้วยคุณลงุซานต้า 
มุ่ง...กิจกรรมสร้างสรรค์โดย
คณะกรรมการสวัสดิการ

  Make Fit Happen 

	 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการ 
สวัสดิการฯ	 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	 โดยกลุ่มกีฬา
ที่คัดเลือกมาแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	แบตมินตัน	
และ	 โยคะ	 โดยบริษัทฯ	 ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย	 
รวมถงึเชญิเพ่ือนพนกังานทีม่คีวามช�านาญในการเล่น
โยคะ	 มาเป็นผู้สอนในช่วงเย็นหลังเลิกงาน	 2	 วัน 
ต่อสัปดาห์	 ทั้งนี้	 นอกจากพนักงานจะมีสุขภาพที่ 
แข็งแรงแล้ว	 ยังสามารถช่วยลดอาการ	 Office	
Syndrome	 และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อนพนักงานด้วยกัน...

  ง�นวันเกิดพนักง�น

	 ส่งมอบความรกั	ความสขุ	ความสดใสให้
กับพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน...ทุกคนต้ังตารอ 
วันส�าคัญของตัวเองกันทุกๆ	เดือน
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ก�รสื่อส�รภ�ยในองค์กร

	 เมือ่กล่าวถงึรูปแบบการสือ่สารในปัจจบัุน	มกีารเปลีย่นแปลงแบบก้าวกระโดดอย่างเหน็ได้ชดั	โดยเฉพาะ
การน�าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยให้การส่ือสารมีความสะดวก	 รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
บรษัิทฯ	ตระหนกัและให้ความส�าคัญในเรือ่งการสือ่สารเป็นส�าคัญ	เนือ่งด้วยการส่ือสารเป็นตัวแปรและตัวเชือ่มโยง
ในการบรหิารจัดการภายในองค์กรฯ	หากบรษัิทฯ	ละเลยเพยีงแค่ส่ง	E-mail	ประกาศ	หรือออกประกาศตามระเบยีบ
ทั่วๆ	ไป	โดยปราศจากการใส่ใจในการติดตามผลและความต่อเนื่องอย่างสม�่าเสมอพนักงานจะไม่ให้ความไว้วางใจ
และไม่เห็นเป็นกิจส�าคัญได้	
	 ดังนั้น	 รูปแบบในการสื่อสารของมุ่งพัฒนาจึงจัดท�าออกมาหลายหลายมิติที่ส�าคัญต้องไม่ซับซ้อน	 
เข้าถึงพนักงานได้สะดวกและรวดเร็วเป็นส�าคัญ	โดยในปี	2560	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายใน	
ให้เกิดความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ด้วยเช่นกัน	อาทิ	เช่น
 
   การเปิด	Facebook	ของบริษัทฯ	smile@moongpattana.com	โดยในช่องทางนี้เปิดไว้ส�าหรับแจ้ง
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ	ภายในองค์กรเท่านั้น	

  การเปิดไลน์กลุ ่มระหว่างพนักงานและ 
ฝ่ายบุคคล	HR@moongpattana	โดยได้ทดลองเริ่มใช้
เมื่อปลายปี	2560	ที่ผ่านมา	ซึ่งพนักงานสามารถสแกน	
QR	Code	เพือ่เข้ามาเป็นสมาชกิจากพวงกุญแจ	มุง่พฒันา	
ซึง่จะม	ีQR	Code	อยูด้่านหลงั	ช่องทางนีม้คีวามสะดวก	
รวดเร็วและเข้าถงึพนกังานได้ทกุๆ	คน	บรษิทัฯ	สามารถ
แจ้งข่าวสารต่างๆ	 ได้ทันเหตุการณ์	 ในทางกลับกัน
พนกังานสามารถสอบถามแนวปฏบิตั	ิระเบยีบต่างๆ	หรอื
สิทธิประโยชน์	 สวัสดิการต่างๆ	 รวมถึง	 ประกาศอื่นใด
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม	
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	 นอกจากที่กล่าวข้างต้น	 บริษัทฯ	 มีการจัด
ประชมุ	Corporate	Meeting	และ	Sales	Conference	
เพือ่น�าเสนอผลประกอบการล่าสดุ	กลยทุธ์และเป้าหมาย
ในการด�าเนินธุรกิจให้พนักงานรับทราบปีละ	 2	 ครั้ง	
นอกจากนีย้งัรวมถงึการจดักจิกรรมอืน่ในคราวเดยีวกัน
อาท	ิเช่น	การจดักจิกรรมการสร้างทมี	(Team	Building)	
การจัดอบรมให้ความรู้ทั้งแบบเฉพาะทางหรือหลักสูตร
เชิงสร้างสรรค์	 กระตุ้นและโน้มน้าวใจ	 และรวมถึง 
การจัดท�าแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องของ	
Code	of	Conduct,	Corporate	Governance	และ	
Anti-Corruption	เป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 ด้วยบริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพ	ความปลอดภัย	และคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน	
จึงได้จัดท�านโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนด้วยความปลอดภัยเพราะถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง 
ของบริษัทฯ	 โดยการจัดหาเคร่ืองมือ	 อุปกรณ์	 สถานที่	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพงาน	รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในขณะท�างาน	แนะน�าและแจ้งให้
ทราบถึงสาเหตุและวิธีการป้องกัน	
	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	จะดแูลให้มกีารยกระดบัและพฒันาสภาพแวดล้อมภายในบริษทัฯ	ให้มคีวามปลอดภยั	
ถกูสขุลกัษณะ	รวมถงึสนบัสนนุให้มกีารทบทวนและจดักจิกรรมความปลอดภยัต่างๆ	เพือ่ปลกูจิตส�านกึของพนกังาน
ให้ปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นกิจวัตร	 
ไม่ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	ซึ่งอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่าง 
เท่าเทยีมกนั	จงึได้ก�าหนดไว้ทัง้ในจรรยาบรรณธรุกจิและจรรยาบรรณธรุกิจส�าหรบับริษทัคูค้่า	โดยก�าหนดให้บริษทัฯ	
ปฏบิตัต่ิอพนกังานและผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั	ไม่เลอืกปฏบัิติไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของเชือ้ชาติ	สัญชาติ	
ศาสนา	 ภาษา	 สีผิว	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	 สภาพร่างกาย	 หรือสถานะทางสังคม	 การดูแลพนักงานของบริษัทฯ	 
เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน	การพิจารณาผลตอบแทน	การแต่งตั้ง	การโยกย้าย	ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 ยังดูแลไม่ให้การด�าเนินธุรกิจใดๆ	 ของบริษัทฯ	 เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ 
การละเมดิสทิธมินุษยชน	ด้วยการดแูลให้บรษิทัคูค้่าปฏบิตัติามกฎหมายและหลักสิทธมินษุยชนทัง้ในระดับประเทศ
และระดับสากลอย่างเคร่งครัด	โดยเฉพาะเรื่องของการจ้างแรงงานเด็กหรือการบังคับใช้แรงงาน	ทั้งนี้	 ในปี	2560 
ไม่มีรายงานหรือการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	และบริษัทคู่ค้าแต่อย่างใด
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ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
	 ด้วยบรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านการตลาดและจดัจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคจงึต้องค�านงึ
ถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ	ดังนั้น	จึงต้องให้ความส�าคัญตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้า	ได้แก่	บริษัทเจ้าของ
สินค้า	บริษัทผู้ผลิต	บริษัทผู้น�าเข้าสินค้า	บริษัทผู้รับจ้างผลิต	และบริษัทผู้รับจ้างประกอบสินค้า	จนถึงการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 การใช้งานและการเก็บรักษาที่ถูกต้อง	 ไม่กล่าวอ้างเกินจริงอันอาจท�าให้ผู้บริโภคเกิด 
ความเข้าใจผิดได้

ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�ของบริษัทฯ (Ownbrand) 

ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ก�รแสดงข้อมูลกำ�กับผลิตภัณฑ์

อ�ยุผลิตภัณฑ์ (Shelf Life)

คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับผู้บริโภคผ่านทางผลิตภัณฑ์	 ด้วยการ
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์อยูเ่สมอ	รวมถงึสรรหานวตักรรมใหม่	
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	ปลอดภัยและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้

บรษิทัฯ	จดัให้มกีารแสดงข้อมลูบนฉลากผลิตภณัฑ์หรอืบรรจภุณัฑ์
เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคุ้มครอง
ผูบ้รโิภค	(สคบ.)	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง	รวมถงึแสดง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ	 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

การก�าหนดอายุผลิตภัณฑ์จะก�าหนดโดยบริษัทผู้ผลิต	 ซึ่งบริษัทฯ	
จะจดัเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัอายผุลติภณัฑ์แต่ละตัวในระบบคลงัสนิค้า	
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบอายุและเก็บคืนผลิตภัณฑ์ออกจากชั้น
สินค้าได้ตามก�าหนดเวลา	ทั้งนี้	การเรียกเก็บผลิตภัณฑ์จะด�าเนิน
การตั้งแต่สินค้าใกล้วันหมดอายุ	 เพ่ือส่งคืนให้โรงงานผู้ผลิต/
บริษัทฯ	น�าไปท�าลายต่อไป

บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ	
ปลอดภัย	มีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์	และ
มกีารรบัประกันสนิค้า	หากสนิค้าช�ารดุ	เสยีหายหรอืไม่ได้มาตรฐาน
อันเนื่องมาจากการขนส่งหรือเหตุอ่ืนใด	 สามารถแจ้งมาท่ี	 
Call	Center	โทร	02	020	8989
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กระบวนก�รช่วยเหลือและจัดก�รปัญห�จ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์

	 บริษัทฯ	จัดให้มีหน่วยงานดูแลตอบข้อซักถามและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสินค้าของบริษัทฯ	
รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 ที่	 Call	 Center	 โทร.	 02	 020	 8989	 วันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา	8.00-17.00	น.	(เว้นวันหยุดบริษัทฯ)		

Call Center
รับฟังคว�มคิดเห็น 

เรื่องร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะ

ตอบกลับและชี้แจง
เบื้องต้นภ�ยใน 
1 วันนับแต่ได้รับ
เรื่องจ�กลูกค้�

ลูกค้�ต้องก�ร
ให้มีตรวจสอบ
ก�รเพิ่มเติม

แจ้งผลก�ร
ตรวจสอบให้ลูกค้�
ทร�บและดำ�เนิน

ก�รแก้ไข

ลูกค้�พอใจ
กับก�รชี้แจง

ลูกค้�ส่งสินค้�
ให้บริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้รับ
สินค้�และส่งให้
โรงง�นผู้ผลิต

ตรวจสอบ

มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ 
	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากสินค้าไม่ปลอดภัยจึงได้ดูแลให้มีการจัดซื้อ
จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ	 อาทิ	 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO	9001	มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	GMP	มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	มาตรฐาน
การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	 ISO	 13485	 เป็นต้น	 และเพ่ือให้มั่นใจว่า	 บริษัทคู่ค้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทั้ง 
ด้านแรงงาน	 สุขภาพ	 ความปลอดภัย	 และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้ฝ่ายจัดซื้อเข้าตรวจ
ประเมินบริษัทคู ่ค้าหลักอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และจัดท�าประวัติการจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 
จัดซื้อสินค้าในครั้งต่อไป	
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นโยบายข้อมูลส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย 

การส่งเสริมและสร้างคุณค่าร่วมในสังคม 

	 บริษัทฯ	 ถือว่าข้อมูลใดที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ	 เป็นข้อมูลส�าคัญซึ่งจะถือเป็นความลับและต้องดูแล
ให้มีความปลอดภัย	 จึงได้ก�าหนดมาตราการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการใช้
ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะไม่เผยแพร่	 จ�าหน่าย	 จ่าย	 แจก	 ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ให้ไว้กับบริษัทฯ	 
แก่บุคคลภายนอกอื่น	

	 ส�าหรับกิจกรรมในปี	 2560	 ตามมติในที่ประชุม	 ทางคณะอนุกรรมการฯ	 ได้อนุมัติให้สานต่อโครงการ 
เพิ่มเติมส�าหรับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู	โดยล�าดับความส�าคัญ	ความจ�าเป็นในการจัดท�าตามแผนการด�าเนินการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก�าหนดเพื่อเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางความรู้	 ส่งเสริมอาชีพต่างๆ	 แล้วขยายออกสู่
ชุมชน	 เพื่อแสดงให้ชุมชนเห็นเป็นตัวอย่าง	 รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมเด็กนักเรียนให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อใน 
ระดับที่สูงขึ้น	โดยแยกเป็นหัวข้อหลักๆ	ในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี	ซึ่งประกอบไปด้วย

	 เข้าสูปี่ที	่3	แล้วส�าหรบัการจดัท�าโครงการ	“มุง่พฒันา ท�าด ีสร้างอนาคตชมุชน”	ของคณะอนกุรรมการ
สร้างคุณค่าร่วมในสังคมอย่างย่ังยืนของมุ่งพัฒนา	 โดยบริษัทฯได้ริเริ่มจัดท�ามาตั้งแต่ปี	 2559	 ซึ่งจุดเริ่มต้นของ
โครงการคอืการเชญิชวนพนกังานเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรม	โดยให้เสนอชมุชนทีพ่นกังานพกัอาศยั	พร้อมอธบิาย
เหตผุลและปัญหาทีต้่องการให้บรษัิทฯ	เข้าไปช่วยเหลอืหรอืปรบัปรงุสภาพแวดล้อมให้มคีวามสะอาด	ความสะดวก 
ถูกสุขลักษณะหรือเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนส่งเสิรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว	 ด้วยบริษัทฯ	 มุ่งมั่น 
ทีจ่ะส่งมอบความสขุตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานคอื	ครอบครัวและขยายไปหาผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	อาทิเช่น	สถาบันครอบครวั	
สถานการศึกษา	โรงพยาบาลและชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง	
	 โดยในปี	2559	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อน�ารายได้มาสมทบกองทุนของโครงการฯ	
ในการปรับปรุงห้องสมุดเดิมของโรงเรียนให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู ้ของชุมชน	 และได้สร้างอ่างแปรงฟัน 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ	มีสุขอนามัยทางช่องปากที่ดี	และมีสถานที่ส�าหรับแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะ	ส่งผลให้โรงเรียน
ได้การยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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มุ่งมั่นพัฒน�และส่งเสริมก�รเรียนรู้

   มอบทุนก�รศึกษ� เป็นโครงการที่น�าเสนอให้กับโรงเรียน	 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที ่
เรียนดี	 แต่ขาดทุนทรัพย์	 โดยในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู	 และ	 
ได้เข้าศกึษาต่อทีโ่รงเรยีนนากระรอกจ�านวน	7	คน	ซึง่โรงเรยีนดงักล่าวเป็นโรงเรยีนของรฐับาลทีจ่ดัต้ังส�าหรับนกัเรยีน
ที่มีฐานะยากจนได้เรยีนฟร	ี จนถึงระดบัมธัยมศกึษาปีที	่ 3	 ดงันัน้	 ในปีนีย้งัไม่ได้มกีารมอบทนุให้กับนกัเรยีน	 แต่ทาง 
คณะอนกุรรมการฯ	 อนุมัติให้เด็กนักเรียนสามารถของบประมาณส�าหรับค่าอุปกรณ์เล่าเรียนตามความจ�าเป็นและ
เหมาะสม	 โดยท�าเรื่องอนุมัติผ่านทางโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูส่งมาที่	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
ของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

   โครงก�ร “พีส่อนน้อง” ด้วยบรษิทัฯ	อนมุตับิรจิาคเรือ่งคอมพิเตอร์ตัง้โต๊ะ	จ�านวน	3	เครือ่งเพือ่เป็น 
อปุกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัน้องๆ	ณ	โรงเรยีนบ้านหนองหวัหม	ู	ทางคณะท�างานฯ	จงึได้	น�าเสนอกจิกรรมเสรมิ	
ด้วยการเข้าไปสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้น	อาทิเช่น	การใช้โปรแกรม	MS	Word	และ	Painting	เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	 ซ่ึงได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากน้องๆ	 เนื่องจากเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู	้ 
ทั้งยังเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่นักเรียนทุกๆ	คนต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อเป็นความรู้ในการน�าไปใช้ในการเรียนต่อไป
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เสริมสร้�งโรงเรียนให้เป็นศูนย์กล�งคว�มรู้

สร้�งส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้นฐ�น

  ก�รทำ�ผ้�มัดย้อม	เป็นกจิกรรมทีต่่อยอดมาจากวตัถุประสงค์ของคณะอนกุรรมการฯ	ทีต้่องการสร้าง
ให้โรงเรยีนเป็นศูนย์กลางการเรียนรูเ้พือ่ขยายออกไปสูช่มุชน	ในการส่งเสรมิอาชพีเพือ่สร้างรายได้เพิม่เตมิจากอาชพี
ปัจจุบัน	 นอกจากนี้	 ทางคณะครู	 จะน�าการท�าผ้ามัดย้อมไปต่อยอดด้วยการให้น้องๆ	 ร่วมกันท�าเสื้อผ้ามัดย้อม 
เพื่อน�าไปสวมใส่ในทุกๆ	วันศุกร์ของเวลาเรียน	

  สร้�งห้องนำ�้ให้กบัโรงเรียน การสร้างห้องน�้า	
ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ�านวน	 185,000	 บาท	 
ซึง่งบประมาณเดมิทีม่อียูอ่าจไม่เพยีงพอ	คณะอนกุรรมการฯ	
จงึได้มมีตใิห้จดักจิกรรมเพือ่ระดมเงนิทุน	ภายใต้ชือ่กิจกรรมว่า 
“เงนิงอกเงย”	โดยการเชญิชวนพนกังานมุง่พฒันาฯ	เข้าร่วม
กิจกรรมภายในระยะเวลา	 5	 เดือน	 ต้ังแต่เดือนมิถุนายน-
ตุลาคม	2560	ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับเงินทุนทีมละ	2,000	บาท
เพื่อน�าไปต่อยอดและบริหารการขาย	 สามารถน�าสินค้า 
มือสอง	 หรือ	 สินค้าราคาถูกมาจัดจ�าหน่ายให้กับเพื่อนๆ	
พนักงาน	นอกจากนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ	ได้จัดท�าเสื้อยืด
ลายภาพวาดของคุณพิมพ์มาดา	 บริรักษ์ศุภกร	 นักร้องและ
นักแสดงชื่อดัง	เพื่อให้แต่ละทีมน�าไปจัดจ�าหน่ายด้วย
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   วนัส่งมอบ ห้องนำ�้	ให้กบัโรงเรียนบ้านหนองหวัหม	ู“CSV	DAY”	3	พฤศจิกายน	2560

  กจิกรรม “ชวนน้องทำ�กระทง”  โดยในวนัส่งมอบห้องน�า้	ตรงกบัวนัลอยกระทง	บรษิทัฯ	ได้จดักจิกรรม	
“ชวนน้องท�ากระทง”	เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างพนกังานและน้องๆ	โรงเรียนหนองหัวหมู	
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มุ่งส่งเสริมก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

	 ด้วยการตระหนักถึงความส�าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ซึ่ง	 “พีเจ้น”	 ได้ให้ความส�าคัญมาตลอด 
ระยะเวลากว่า	 60	 ปี	 ในประเทศญ่ีปุ่น	 และยังคงด�าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้การสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่ในประเทศไทย	 โดยถือเป็นภาคเอกชนรายแรกที่รณรงค์	 และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง 
ผ่านกจิกรรมทางการตลาดมากมาย	ทีช่่วยสร้างแรงบันดาลใจ	ส่งต่อก�าลงัใจให้คณุแม่	สามารถให้นมลกูได้ด้วยตนเอง	
ทางบริษัทฯ	จึงได้ริเริ่มโครงการ	Thailand	Breastfeeding	Day	By	Pigeon “อุ่นรักจากอกแม่ ร่วมสร้างสถิติ
แห่งความภาคภูมิใจ”	กับสถิติ	การให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	บันทึกใน	Thailand	
Records	โดยพีเจ้นจัดกจิกรรมต่อเนือ่งเป็นปีท	ี3	แล้ว	คุณแม่คุณลกูทีร่่วมงานและท�าสถติจะได้รบัประกาศนยีบตัร
แห่งความภาคภมูใิจจากพีเจ้น	เป็นอกีหนึง่โครงการทีต่อกย�า้ความเป็นผูเ้ชีย่วชาญ	เป็นผูน้�าในการรณรงค์สนบัสนนุ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยที่พีเจ้นขอเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยขับเคล่ือนสังคมไทย	 เพื่อให้คุณแม่ใน
ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากอ้อมอก	สร้างความสัมพันธ์สายใยรักระหว่างแม่สู่ลูก	
ทั้งยังให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง	และมีความสุข	
	 ในปีที่ผ่านมากับความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่	ในการจัดงาน	Thailand	Breastfeeding	Day	By	Pigeon	
“อุ่นรักจากอกแม่ ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ”	 ซึ่งปีนี้จัดกิจกรรมและสร้างสถิติพร้อมกัน	 ครั้งท่ี	 3	 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	โดยครั้งนี้	มีคุณแม่และลูกน้อยร่วมสร้างสถิติมากถึง	1,018	แม่ลูก	ซึ่งถือเป็นการสร้าง 
สถิติใหม่ที่มากกว่าครั้งที่	2	ในปี	2559	ถึง	222	แม่ลูก	และในจ�านวนคุณแม่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้	เป็นคุณแม่ที่ได้
เคยมาร่วมท�าสถิติกับพีเจ้นในปีก่อน	มากถึง	296	แม่ลูก	ถือว่างานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่	ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร	และต่างจังหวัดเป็นอย่างมาก	

ณ โรงแรมรามาการ์เดน
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	 กจิกรรมนีน้อกจากเป็นการรณรงค์การเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างจรงิจงัของพเีจ้นแล้ว	ยงัจดุประกาย	และ
เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัคณุพ่อคณุแม่ทกุท่านทีม่าร่วมงานรวมไปถงึครอบครัวให้มคีวามเข้าใจและเหน็ถึงความส�าคัญ
ของการเลีย้งลกูด้วยน�า้นมแม่มากยิง่ข้ึน	เพราะสิง่ล�า้ค่าทีส่ดุส�าหรบัลกูมอียูแ่ล้วในตัวคณุแม่ทกุคน	นัน่คอื	น�า้นมแม่	
พีเจ้น	 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อคุณค่านี้ให้ยาวนานที่สุด	 พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งต่อก�าลังใจ	 และ 
สร้างประสบกาณ์ที่ดีจากคุณแม่ต้นแบบของพีเจ้น	 ไปยังคุณแม่ทุกท่านที่มาในงาน	 รวมถึงคุณแม่ต้ังครรภ์ท่ีมี 
ความตั้งใจที่จะประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วย		ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยภาพความรัก	
ความอบอุ่น	 และความประทับใจ	 ที่แต่ละครอบครัวน�ามาแบ่งปันความสุขร่วมกัน	 พีเจ้น	 ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของความรักที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้

ภาพความประทับใจ ของความรกัความอบอุน่จากแม่สู่ลูกน้อย
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 “มุ่งพัฒนา” สร้างความยั่งยืนได้อย่างไร

ร่วมสร้�งก�รเติบโตของชุมชนอย่�งยั่งยืน 

สร้างคนคุณภาพให้ “ชุมชน” ให้ “โรงเรียนอยู่กับ
ชุมชน” ให้ “เมล็ดพันธ์อันงดงาม

ร่วมเป็นอนาคตของมุ่ง”

	 ด้วยเป็นที่ทราบกันแล้วว่าพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	 
กลุ่มสินค้าหลักเป็นสินค้าแม่และเด็กภายใต้ตราผลิตภัณฑ์	 พีเจ้น	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจจาก 
แบรนด์สินค้าชั้นน�าให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ	 อีกหลากหลายผลิตภัณฑ์	 รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ 
ในการเพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ	 ความเข้มแข็ง	 ตอกย�้าความ
แข็งแกร่งในธรุกจิในการเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายของบรษัิทฯ	ให้มากยิง่ข้ึน	โดยตวัแปรส�าคญัในการขับเคลือ่นธรุกิจ
ทีบ่รษิทัฯให้ความส�าคญัมาเป็นล�าดบัแรกคือ	บุคคลากร	เนือ่งด้วยพนกังานเป็นแรงขบัเคล่ือนในการด�าเนนิธรุกิจให้
บรรลุผลส�าเร็จโดยการกระจายสินค้าเข้าไปในทุกช่องทางการจัดจ�าหน่าย	
	 พร้อมนี้บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 ด้วยสภาพสังคม	 เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู ่ในช่วง 
เปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น	ความคิด	ค่านิยม	ความเชื่อ	สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	ที่
ส�าคัญคือกระแสหรือเทรนของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น	 ส่งผลท�าให ้
ช่องทางการสรรหาบุคคลากรคนรุ่นใหม่ทางด้านการขายลดน้อยลง	 ด้วยบริษัทฯ	 เล็งเห็นว่าการที่มีคนรุ่นใหม่ 
เข้ามาร่วมงานในองค์กรมากขึ้นจะเป็นการช่วยเพิ่มมิติวิธีการท�างานใหม่ๆ	ที่หลากหลายมากขึ้น		
	 ดังนั้น	โครงการ	“มุ่งพัฒนา	ท�าดี	สร้างอนาคตชุมชน”	จึงเป็นโครงการระยะยาวที่บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน	สู่ครอบครัว	ชุมชนและสังคม	โดยการสนับสนุนทั้งในด้านทุนการศึกษา	ปรับปรุง
สาธารณูปโภคต่างๆ	 ให้ได้ตามมาตรฐาน	 รวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ	 ผ่านทางกิจกรรมให้ความรู	้ ร่วมแชร์
ประสบการณ์การท�างานในมุมมองที่เด็กๆ	ไม่เคยทราบ	เพื่อเปิดมุมมองแนวคิดใหม่ๆ	ให้กับเด็กๆ	และเยาวชนให้
เร่ิมตระหนักเห็นความส�าคัญของการศึกษาที่ไม่ได้เน้นเฉพาะในระดับอุดมศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว	 นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้น้องๆ	เข้ามาทดลองศึกษาดงูานของบรษัิทในอนาคต	หากผลการเรยีนหรอืคณุสมบตัต่ิางๆ	อยูใ่นเกณฑ์
ตามที่บริษัทฯ	ก�าหนด
	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นและคาดหวังที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธ์เหล่านี้เติบโตได้อย่างแข็งแรงและเข้มแข็ง 
และหวังว่าเมล็ดพันธ์ที่ดีเหล่านี้จะกลายมาเป็นก�าลังส�าคัญให้กับครอบครัวและชุมชนในอนคต	 รวมถึงบริษัท 
อาจได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ	มาเป็นส่วนหนึ่งของมุ่งพัฒนาได้อย่างแน่นอน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
	 บรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชช่ันแนล	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้จดัท�ารายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ประจ�าปี	 2560	 ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่	 4	 นับแต่แยกการ
รายงานออกจากรายงานประจ�าปีในปี	2557	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่รายงานผลการ
ด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของบรษิทัฯ	ระหว่างวนัที	่1	มกราคม-31	ธนัวาคม	2560	
ขอบเขตเนื้อหาของรายงานฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมา	
ด้วยเป็นรากฐานส�าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ	ในการจัดจ�าหน่ายและ
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า	โดยการพัฒนาทักษะ	องค์ความรู้	และคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน	นอกจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กรแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ส่งต่อคุณค่าสู่
สังคมผ่านโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู	และโครงการ “มุ่งพัฒนา ท�าดี สร้างอนาคต
ชมุชน”	เพือ่ส่งเสรมิให้โรงเรยีนเป็นศนูย์กลางการเรยีนรู	้สร้างโอกาสทางการศกึษา	 
และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน	
	 ทั้ ง น้ี	 การพิจารณาเลือกประเด็นด ้านความยั่งยืนนั้น	 บริษัทฯ	 
เลือกด�าเนินการในประเด็นที่สอดคล้องกับธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียหลัก	 ได้แก	่
พนักงาน	 ลูกค้า	 และคูค้่าก่อน	 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทฯ	 
ให้เติบโต	 แข็งแรง	 และสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 รวมถึงส่งมอบคุณค่าให้แก่ชุมชน 
สงัคม	และสิง่แวดล้อมได้

ก�รติดต่อ/สอบถ�ม :
บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2/97-104	ซอยบางนา-ตราด	25	ถนนบางนา-ตราด	
แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์ : 	0	2020	8999 
โทรส�ร : 0	2020	8990-93
e-mail :	company.secretary@moongpattana.com
 
ก�รขอรับร�ยง�นในรูปเอกส�รและไฟล์อิเลคทรอนิกส์ www.moongpattana.com
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-1

G4-6

G4-10

G4-8

Provide a statement from the most senior decision-maker of the 
organization (such as CEO, chair, or equivalent senior position) 
about the relevance of sustainability to the organization and 
the organization’s strategy for addressing sustainability.

Report the number of countries where the organization operates, 
and names of countries where either the organization has 
significant operations or that are specifically relevant to the 
sustainability topics covered in the report.

a. Report the total number of employees by employment 
 contract and gender.
b. Report the total number of permanent employees by 
 employment type and gender.
c. Report the total workforce by employees and supervised
 workers and by gender.
d. Report the total workforce by region and gender.
e. Report whether a substantial portion of the organization’s
 work is performed by workers who are legally recognized 
 as self-employed, or by individuals other than employees 
 or supervised workers, including employees and supervised 
 employees of contractors.
f.  Report any significant variations in employment

Report the markets served (including geographic breakdown, 
sectors served, and types of customers and beneficiaries).

22

262

26-308-11

41-4322-24

7-8

197

19

26-30

-

9-11

97-103

cover

-                 -

-                 -

-                 -

-                 -

5                -

5                -

5                -

20                -

Disclosure Requirements
Page

SD   AR
STRATEGY AND ANALYSIS 

ORGANIZATIONAL  PROFILE

G4-2

G4-5

G4-7

G4-9

G4-11

G4-13

G4-4

G4-12

G4-3

Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.

Report the location of the organization’s headquarters.

Report the nature of ownership and legal form.

Report the scale of the organization, including:

Report the percentage of total employees covered by 
collective bargaining agreements.

Report any significant changes during the reporting period 
regarding the organization’s size, structure, ownership, or its 
supply chain,

Report the primary brands, products, and services.

Describe the organization’s supply chain.

Report the name of the organization.
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-14

G4-16

Report whether and how the precautionary approach or 
principle is addressed by the organization.

List memberships of associations (such as industry  
associations) and national or international advocacy  
organizations in which the organization:

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-  -

15-16      -

15-16      -

15-16      -

18-19      -

-              97-103

- -

Disclosure Requirements
Page

SD   AR
ORGANIZATIONAL  PROFILE

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-15

G4-17

G4-19

G4-21

G4-23

G4-24

G4-20

G4-22

G4-18

List externally developed economic, environmental and social 
charters, principles, or other initiatives to which the organization 
subscribes or which it endorses.

a. List all entities included in the organization’s consolidated 
 financial statements or equivalent documents.
b. Report whether any entity included in the organization’s 
 consolidated financial statements or equivalent 
 documents is not covered by the report

List all the material Aspects identified in the process for 
defining report content.

For each material Aspect, report the Aspect Boundary 
outside the organization

Report significant changes from previous reporting periods 
in the Scope and Aspect Boundaries.

Provide a list of stakeholder groups engaged by the 
organization.

For each material Aspect, report the Aspect Boundary 
within the organization

Report the effect of any restatements of information provided 
in previous reports, and the reasons for such restatements.

a. Explain the process for defining the report content and 
 the Aspect Boundaries.
b. Explain how the organization has implemented the 
 Reporting Principles for Defining Report Content.
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-25 Report the basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage.

Disclosure Requirements
Page

SD   AR
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORT PROFILE

G4-26

G4-29

G4-31

G4-33

G4-27

G4-28

G4-30

G4-32

Report the organization’s approach to stakeholder engage-
ment, including frequency of engagement by type and 
by stakeholder group, and an indication of whether any 
of the engagement was undertaken specifically as part of 
the report preparation process.

Date of most recent previous report (if any).

Provide the contact point for questions regarding the
report or its contents.

a. Report the organization’s policy and current practice 
 with regard to seeking external assurance for the report.
b. If not included in the assurance report accompanying 
 the sustainability report, report the scope and basis of 
 any external assurance provided.
c. Report the relationship between the organization and 
 the assurance providers.
d. Report whether the highest governance body or 
 senior executives are involved in seeking assurance for 
 the organization’s sustainability report.

Report key topics and concerns that have been raised 
through stakeholder engagement, and how the organization 
has responded to those key topics and concerns, including 
through its reporting. Report the stakeholder groups that 
raised each of the key topics and concerns.

Reporting period (such as fiscal or calendar year) 
for information provided.

Reporting cycle (such as annual, biennial).

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has 
 chosen.
b. Report the GRI Content Index for the chosen option 
 (see tables below).
c. Report the reference to the External Assurance Report,
 if the report has been externally assured. GRI recommends
 the use of external assurance but it is not a requirement 
 to be ‘in accordance’ with the Guidelines.

17                -

18-19             -

18-19             -

44                -

44                -

Annual

-                  -

-                  -

-                  -
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-34

G4-43

G4-36

G4-38

G4-40

G4-42

Report the governance structure of the organization, 
including committees of the highest governance body. 
Identify any committees responsible for decision-making 
on economic, environmental and social impacts. 

Report the measures taken to develop and enhance 
the highest governance body’s collective knowledge of 
economic, environmental and social topics.

Report whether the organization has appointed an 
executive-level position or positions with responsibility for 
economic, environmental and social topics, and whether 
post holders report directly to the highest governance body.

Report the composition of the highest governance body 
and its committees

Report the nomination and selection processes for the highest  
governance body and its committees, and the criteria 
used for nominating and selecting highest governance 
body members

Report the highest governance body’s and senior executives’ 
roles in the development, approval, and updating of the 
organization’s purpose, value or mission statements, 
strategies, policies, and goals related to economic, 
environmental and social impacts.

Disclosure Requirements
Page

SD   AR
GOVERNANCE

G4-35

G4-37

G4-39

G4-41

Report the process for delegating authority for economic, 
environmental and social topics from the highest governance 
body to senior executives and other employees

Report processes for consultation between stakeholders  
and the highest governance body on economic,  
environmental and social topics. If consultation is delegated,  
describe to whom and any feedback processes to the highest  
governance body.

Report whether the Chair of the highest governance body is 
also an executive officer (and, if so, his or her function within 
the organization’s management and the reasons for this  
arrangement).

Report processes for the highest governance body to ensure 
conflicts of interest are avoided and managed. Report whether 
conflicts of interest are disclosed to stakeholders,

13 52

13               -

14               -

13               -

13            52-58

13            82-83

4               73

-                -

-                -

-             79-80
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-45

G4-47

G4-49

a. Report the highest governance body’s role in the 
 identification and management of economic, 
 environmental and social impacts, risks, and opportunities. 
 Include the highest governance body’s role in the 
 implementation of due diligence processes.
b. Report whether stakeholder consultation is used to 
 support the highest governance body’s identification 
 and management of economic, environmental and 
 social impacts, risks, and opportunities.

Report the frequency of the highest governance body’s 
review of economic, environmental and social impacts, 
risks, and opportunities.

Report the process for communicating critical concerns to 
the highest governance body.

Disclosure Requirements
Page

SD   AR
GOVERNANCE

G4-44

G4-46

G4-48

G4-50

a. Report the processes for evaluation of the highest 
 governance body’s performance with respect to governance
 of economic, environmental and social topics. Report
 whether such evaluation is independent or not, and its 
 frequency. Report whether such evaluation is a self-assessment.
b. Report actions taken in response to evaluation of the highest
 governance body’s performance with respect to 
 governance of economic, environmental and social 
 topics, including, as a minimum, changes in membership 
 and organizational practice.

Report the highest governance body’s role in reviewing the 
effectiveness of the organization’s risk management processes 
for economic, environmental and social topics.

Report the highest committee or position that formally reviews 
and approves the organization’s sustainability report and 
ensures that all material Aspects are covered.

Report the nature and total number of critical concerns that 
were communicated to the highest governance body and the 
mechanism(s) used to address and resolve them.

G4-51

a. Report the remuneration policies for the highest 
 governance body and senior executives
b. Report how performance criteria in the remuneration
 policy relate to the highest governance body’s and senior 
 executives’ economic, environmental and social 
 objectives.

-                   -

-                   -

-                   -

-                   -

-                   -

-                   -

-                    -

-                  77

-                  73

-                  73

-                  76
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-53

G4-55

G4-56

G4-58

G4-DMA

G4-EC2

Report how stakeholders’ views are sought and taken into 
account regarding remuneration, including the results of 
votes on remuneration policies and proposals, if applicable.

Report the ratio of percentage increase in annual total 
compensation for the organization’s highest-paid individual in 
each country of significant operations to the median percentage 
increase in annual total compensation for all employees 
(excluding the highest-paid individual) in the same country.

Describe the organization’s values, principles, standards 
and norms of behavior such as codes of conduct and 
codes of ethics.

Report the internal and external mechanisms for reporting 
concerns about unethical or unlawful behavior, and matters 
related to organizational integrity, such as escalation through 
line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

Generic Disclosures on Management Approach

Financial implications and other risks and 
opportunities for the organization’s activities 
due to climate change

Disclosure Requirements
Page

SD   AR
GOVERNANCE

ETHICS AND INTEGRITY

CATEGORY : ECONOMIC
ASPECT : ECONOMIC PERFORMANCE

G4-EC1

G4-52

G4-54

G4-57

Report the process for determining remuneration. 
Report whether remuneration consultants are involved in 
determining remuneration and whether they are independent 
of management. Report any other relationships which the 
remuneration consultants have with the organization.

Report the ratio of the annual total compensation for the 
organization’s highest-paid individual in each country of 
significant operations to the median annual total compensation 
for all employees (excluding the highest-paid individual) 
in the same country.

Report the internal and external mechanisms for seeking 
advice on ethical and lawful behavior, and matters related 
to organizational integrity, such as helplines or advice lines.

Direct economic value generated and distributed

-                   -

-                   -

-                   -

-                   -

-                   -

4                  -

2                  -

5                  -

25               83

25               83
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-EC4

G4-DMA

G4-EC6

G4-DMA

G4-EC8

G4-DMA

Financial assistance received from government

Generic Disclosures on Management Approach

Proportion of senior management hired from 
the local community at significant locations of 
operation

Generic Disclosures on Management Approach

Significant indirect economic impacts, including 
the extent of impacts

Generic Disclosures on Management Approach

Disclosure Requirements
Page

SD   AR

CATEGORY : ECONOMIC
ASPECT : ECONOMIC PERFORMANCE

ASPECT : MARKET PRESENCE

ASPECT : INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-EC5

G4-EC7

G4-EC9

G4-EC3
Coverage of the organization’s defined benefit 
plan obligations

Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage at significant 
locations of operation

Development and impact of infrastructure 
investments and services supported

Proportion of spending on local suppliers at 
significant locations of operation

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

CATEGORY : ENVIRONMENTAL
ASPECT : MATERIALS

G4-EN1
Report the total weight or volume of materials
that are used to produce and package the 
organization’s primary products and services 
during the reporting period. 

G4-EN2
Report the percentage of recycled input 
materials used to manufacture the organization’s 
primary products and services.

4                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

16                 -

4                  -
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G4-DMA

G4-EN4

G4-EN6

G4-EN8

G4-EN10

G4-DMA

G4-EN12

G4-EN14

ASPECT : WATER

Generic Disclosures on Management Approach

Energy consumption outside of the organization

Reduction of energy consumption

Total water withdrawal by source

Percentage and total volume of water recycled and reused

Generic Disclosures on Management Approach

Description of significant impacts of activities, products, 
and services on  biodiversity in protected areas and areas 
of high biodiversity value outside protected areas

Total number of IUCN Red list species and national 
conservation list species with habitats in areas affected 
by operations, by level of extinction risk

ASPECT : ENERGY

ASPECT : BIODIVERSITY

G4-EN3

G4-EN5

G4-EN7

G4-DMA

G4-EN9

G4-EN11

G4-EN13

Energy consumption within the organization

Energy intensity

Reductions in energy requirements of products and services

Generic Disclosures on Management Approach

Water sources significantly affected by withdrawal of water

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, 
protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas

Habitats protected or restored

GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-DMA

G4-EN16

G4-EN18

Generic Disclosures on Management Approach

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 2)

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

Disclosure Requirements
Page

SD   AR

CATEGORY : ENVIRONMENTAL

ASPECT : EMISSION

G4-EN15

G4-EN17

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope 1)

Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 3)

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-EN20

G4-EN22

G4-EN24

G4-DMA

G4-EN26

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

Total water discharge by quality and destination

Total number and volume of significant spills

Generic Disclosures on Management Approach

Identity, size, protected status, and biodiversity value of 
water bodies and related habitats significantly affected by 
the organization’s discharges of water and runoff

Disclosure Requirements
Page

SD   AR

CATEGORY : ENVIRONMENTAL

ASPECT : EFFLUENTS AND WASTE

ASPECT : EMISSION

ASPECT : PRODUCTS AND SERVICES

ASPECT : COMPLIANCE

G4-EN19

G4-DMA

G4-EN23

G4-EN27

G4-EN29

G4-EN28

G4-DMA

G4-EN25

G4-EN21

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

Generic Disclosures on Management Approach

Total weight of waste by type and disposal method

Extent of impact mitigation of environmental impacts 
of products and services

Monetary value of significant fines and total number 
of non-monetary sanctions for non-compliance with 
environmental laws and regulations

Percentage of products sold and their packaging 
materials that are reclaimed by Category

Generic Disclosures on Management Approach

Weight of transported, imported, exported, or treated 
waste deemed hazardous under the terms of the Basel 
convention2 annex i, ii, iii, and viii, and percentage of 
transported waste shipped internationally

NOX, SOX, and other significant air emissions

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT : TRANSPORT

G4-EN30
Significant environmental impacts of transporting 
products and other goods and materials for the 
organization’s operations, and transporting 
members of the Workforce

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-DMA

G4-EN31

G4-EN34

G4-DMA

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

Total environmental protection expenditures and 
investments by type

Number of grievances about environmental impacts 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

Generic Disclosures on Management Approach

Generic Disclosures on Management Approach

Disclosure Requirements
Page

SD   AR

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

CATEGORY : SOCIAL

ASPECT : EMPLOYMENT
SUB-CATEGORY:LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT : LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

ASPECT : OVERALL
G4-DMA

ASPECT : SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

ASPECT : ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-EN32

G4-LA1

G4-LA3

G4-LA2

G4-DMA

G4-LA4
Minimum notice periods regarding operational 
changes, including whether these are specified 
in collective agreements

Generic Disclosures on Management Approach

Percentage of new suppliers that were screened 
using environmental criteria

Total number and rates of new employee hires and 
employee turnover by age group, gender and region

Return to work and retention rates after parental 
leave, by gender

Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees, by 
significant locations of operation

Generic Disclosures on Management Approach

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-LA5

G4-LA9

G4-DMA

G4-LA11

G4-LA7

Percentage of total workforce represented in formal joint 
management–worker health and safety committees that help
monitor and advise on occupational health and safety programs

Average hours of training per year per employee by gender, 
and by employee category

Generic Disclosures on Management Approach

Percentage of employees receiving regular performance 
and career development reviews, by gender and by 
employee category

Workers with high incidence or high risk of diseases 
related to their occupation

Disclosure Requirements
Page

SD   AR

CATEGORY : SOCIAL

ASPECT : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA

G4-LA6

ASPECT : TRAINING AND EDUCATION

G4-LA8

G4-DMA

ASPECT : DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

G4-LA10

G4-LA12

Generic Disclosures on Management Approach

Health and safety topics covered in formal agreements 
with trade unions

Generic Disclosures on Management Approach

Programs for skills management and lifelong learning that 
support the continued employability of employees and 
assist them in managing career endings

Composition of governance bodies and breakdown of employees 
per employee category according to gender, age group, 
minority group membership, and other indicators of diversity

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, 
lost days, and absenteeism, and total number of work-related 
fatalities, by region and by gender

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT : EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

G4-LA13
Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men by employee category, by significant 
locations of operation

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

27                -

-             63-65
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-DMA

ASPECT : SUPPLIER ASSESMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-HR2

Generic Disclosures on Management Approach

Disclosure Requirements
Page

SD   AR

CATEGORY : SOCIAL

ASPECT : INVESTMENT

G4-HR1

G4-DMA

G4-LA15

G4-DMA

G4-DMA

G4-HR2

G4-LA14

G4-LA16

G4-HR1

ASPECT : LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

ASPECT:INVESTMENT

Total number and percentage of significant 
investment agreements and contracts that 
include human rights clauses or that underwent 
human rights screening

Total hours of employee training on human rights 
policies or procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, 
including the percentage of employees trained

Generic Disclosures on Management Approach

Significant actual and potential negative impacts 
for labor practices in the supply chain and 
actions taken

Generic Disclosures on Management Approach

Generic Disclosures on Management Approach

Total hours of employee training on human rights 
policies or procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, 
including the percentage of employees trained

Percentage of new suppliers that were screened 
using labor practices criteria

Number of grievances about labor practices 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

Total number and percentage of significant 
investment agreements and contracts that 
include human rights clauses or that underwent 
human rights screening

SUBCATEGORY : HUMAN RIGHTS

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -
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ASPECT : NON-DISCRIMINATION

G4-HR3

G4-DMA

G4-HR6

G4-DMA

G4-HR5

G4-DMA

G4-HR4

ASPECT : FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

ASPECT:FORCED OR COMPULSORY LABOR

G4-DMA

Total number of incidents of discrimination and 
corrective actions taken

Generic Disclosures on Management Approach

Operations and suppliers identified as having significant risk 
for incidents of forced or compulsory labor, and measures 
to contribute to the elimination of all forms of forced or 
compulsory labor

Generic Disclosures on Management Approach

Operations and suppliers identified as having significant 
risk for incidents of child labor, and measures taken to 
contribute to the effective abolition of child labor

Generic Disclosures on Management Approach

Generic Disclosures on Management Approach

Operations and suppliers identified in which the right to 
exercise freedom of association and collective bargaining 
may be violated or at significant risk, and measures taken 
to support these rights

ASPECT : CHILD LABOR

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT : SECURITY PRACTICES

GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure Disclosure Requirements
Page

SD   AR

CATEGORY : SOCIAL

G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the 
organization’s human rights policies or procedures 
that are relevant to operations

ASPECT : INDIGENOUS RIGHTS

G4-DMA

G4-HR8

Generic Disclosures on Management Approach

Total number of incidents of violations involving 
rights of indigenous peoples and actions taken

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure Disclosure Requirements
Page

SD   AR

CATEGORY : SOCIAL

ASPECT : ASSESSMENT

G4-HR9

G4-HR11

ASPECT : SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

ASPECT : HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA

G4-HR10

G4-HR12

Total a and percentage of operations that 
have been subject to human rights reviews or 
impact assessments

Significant actual and potential negative
human rights impacts in the supply chain and 
actions taken

Generic Disclosures on Management Approach

Percentage of new suppliers that were screened 
using human rights criteria

Number of grievances about human rights 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms

Generic Disclosures on Management Approach

Generic Disclosures on Management Approach

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO2

G4-DMA

G4-SO4

Generic Disclosures on Management Approach

SUBCATEGORY : SOCIETY

ASPECT : LOCAL COMMUNITIES

ASPECT : ANTI-CORRUPTION

G4-SO1

G4-SO3

G4-SO5

Percentage of operations with implemented local 
community engagement, impact assessments, 
and development programs

Total number and percentage of operations 
assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities

Generic Disclosures on Management Approach

Communication and training on anti-corruption policies 
and procedures

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

33                -

-                  -
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G4-SO6

G4-DMA

G4-SO8

ASPECT : COMPLIANCE

ASPECT : PUBLIC POLICY

ASPECT : ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO7

Generic Disclosures on Management Approach

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, 
anti-trust, and monopoly practices and their outcomes

Total value of political contributions by country 
and recipient/beneficiary 

Generic Disclosures on Management Approach

Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions for 
non-compliance with laws and regulations

Generic Disclosures on Management Approach

G4-DMA

G4-SO10

Generic Disclosures on Management Approach

Significant actual and potential negative impacts on 
society in the supply chain and actions taken

ASPECT : SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened 
using criteria for impacts on society

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT : GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-SO11
Number of grievances about impacts on society filed, 
addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms

G4-DMA

SUBCATEGORY : PRODUCT RESPONSIBILITY

Generic Disclosures on Management Approach

ASPECT : CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

G4-PR1
Percentage of significant product and service 
categories for which health and safety impacts 
are assessed for improvement

GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure Disclosure Requirements
Page

SD   AR

SUBCATEGORY : SOCIETY

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -
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GRI Content Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-PR5

G4-PR3

G4-PR7

ASPECT : PRODUCT AND SERVICE LABELING

SUBCATEGORY : PRODUCT RESPONSIBILITY

Generic Disclosures on Management Approach

Generic Disclosures on Management Approach

Generic Disclosures on Management Approach

Generic Disclosures on Management Approach

Results of surveys measuring customer satisfaction

Type of product and service information required 
by the organization’s procedures for product and 
service information and labeling, and percentage of 
significant product and service categories subject to 
such information requirements

Total number of incidents of non-compliance with 
regulations and voluntary codes concerning marketing 
communications, including advertising, promotion, and 
sponsorship, by type of outcomes

Disclosure Requirements
Page

SD   AR

G4-PR6

G4-PR8

G4-PR9

G4-PR2

G4-DMA

G4-PR4

ASPECT : MARKETING COMMUNICATIONS

ASPECT : CUSTOMER PRIVACY

ASPECT : COMPLIANCE

ASPECT : CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

Sale of banned or disputed products

Total number of substantiated complaints 
regarding breaches of customer privacy and
losses of customer data

Monetary value of significant fines for non-compliance 
with laws and regulations concerning the provision and 
use of products and services 

Total number of incidents of non-compliance with 
regulations and voluntary codes concerning the 
health and safety impacts of products and services 
during their life cycle, by type of outcomes

Generic Disclosures on Management Approach

Total number of incidents of non-compliance with 
regulations and voluntary codes concerning product and 
service information and labeling, by type of outcomes

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -

-                  -




