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สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 “มุง่พฒันา” ขบัเคล่ือนธุรกิจด้วยความมุง่ม่ันในการสง่มอบคณุค่าใหกั้บผูมี้สว่นได้เสยี  

เราด�าเนินธุรกิจมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ีช่วยเสริมสร้างคุณค่าเพื่อสร้างความเป็นอยู่

และคุณภาพชีวิตท่ีดี เริ่มจากภายในองค์กร การสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงานของบริษัท 

ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการ

สรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ชุมชน ใหค้วามส�าคัญในเรื่องสิง่แวดล้อม และสงัคมท่ีมีคณุภาพ ให้เติบโต 

ไปด้วยกันอยา่งยั่งยืน 

 การขบัเคล่ือนธุรกิจสูอ่งค์กรยัง่ยนืเปน็สิง่ท่ีส�าคัญและมคีวามจ�าเปน็อยา่งยิง่ท่ามกลาง

ความท้าทายในสภาวะท่ีมีความผันผวนของปัจจัยภายนอก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น  

ท้ังภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน  การเปล่ียนแปลงด้านสงัคม  

และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีการเปล่ียนตาม Generation รวมถึงการแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้

สอดคล้องกับยุค Digital Disruption ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น ทางบริษัท

ต้องเตรียมความพรอ้มทกุด้านเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัและเกิดการพัฒนาอยา่ง

ต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการด�าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนท่ีได้ก�าหนดแนวทางระยะกลางและ 

ระยะยาวไว้อย่างชัดเจน โดยในปี 2562 ได้มีการด�าเนินการตามแนวปฎิบัติและเพิ่มการ

สื่อสารไปยงัพนกังานใหเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความส�าคัญอยา่งต่อเนื่อง สง่ผลใหบ้รษัิทได้รบั 

คัดเลือกจากสถาบนัไทยพฒันใ์หเ้ปน็ 1 ใน 100 หลักทรพัยจ์ดทะเบยีนท่ีมกีารด�าเนนิงานโดดเด่น  

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจ�าปี 2562  

 บรษัิทได้เร่ิมน�ากรอบการปฏิบติัด้านความยัง่ยนืเขา้มาในกระบวนการก�าหนดกลยุทธ์

องค์กร เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซ่ึงประกอบด้วย (1) บุคลากร  

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (2) สังคม การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ให้ทุกคน ด้วยการคัดสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสูง เพื่อยกระดับ 

การใช้ชีวิตประจ�าวันของทุกคนในครอบครัว และ (3) เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นเป็น

สว่นหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม/ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีสว่นได้เสีย 

 เรายังคงมุง่ม่ันท่ีใหค้วามส�าคัญในการสรา้งค่านยิมรว่มของพนกังานและการใหค้วามรู้  

ความเขา้ใจด้านความยั่งยนื ตามแนวทางปฏิบัติ โดยเริม่จากภายในองค์กร คือพนกังานทุกคน

ของบริษัท เพื่อส่งต่อสู่สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ แนวนโยบาย 

“มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งม่ันเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกคน” ท่ีเป็นรากฐานแห่ง

ความยั่งยืนอยา่งแท้จริง

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)2



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

รู้จัก MOONG มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล

“มุ่ง	พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ	ภายใต้คุณธรรม	จริยธรรม	และความรับผิดชอบใน

การด�าเนินธุรกิจ	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	นักลงทุน	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า”

• วสัิยทศัน์

•  พนัธกิจ

เป็นองค์กรท่ีมีผลก�าไรโดดเด่น	และได้รบัความไว้วางใจจากผู้บรโิภค	คูค้่า	และนักลงทุน

เป็นองค์กรที่จะให้ความส�าคัญกับบุคลากร	 เน้นการพัฒนาทักษะ	 องค์ความรู้	 และ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน

เป็นองค์กรที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า	และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว

เป็นองค์กรท่ีเน้นย�า้จรยิธรรม	คณุธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และรบัผิดชอบต่อสงัคม

เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัด
จ�าหน่ายสินค้า

มุ่ง
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2562 2561 2560
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น (หน่วย:ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,009.9 954.4 881.3

รายได้รวม 854.8 794.5 816.5

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่กระจายสู่สังคม (หน่วย:ล้านบาท)

ต้นทุนการด�าเนินงาน 656.4 603.5 673.3

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 153.8 141.1 126.9

เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนชุมชนและสังคม 0.7 0.6 0.8

เงินท่ีจ่ายให้แก่ภาครัฐ (ภาษี) 7.8 8.8 1.5

เงินที่ช�าระคืนให้กับเจ้าของเงินทุน (หน่วย:ล้านบาท)

เงินปันผล 43.8 29.9 28.2

ต้นทุนทางการเงิน 0.4 1.3 2.0

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (หน่วย:ล้านบาท)

ก�าไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคา 110.0 149.3 92.3

ก�าไรสุทธิ 88.4 129.1 78.5

การจ้างงาน (หน่วย:คน)

จ�านวนพนักงานท้ังหมด 165 158 161

ผู้บริหาร
ชาย 2 2 3

หญิง 4 3 3

พนักงาน
ชาย 66 60 57

หญิง 93 93 98

• ข้อมลูการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกิจและสังคม
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•  พฒันาการท่ีส�าคญั 

2524 2539

2531 2551

2533

2560

2537

ก่อต้ัง บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เกตต้ิง เมื่ อวันท่ี  
29 มกราคม 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล  

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจน�าเข้า

และจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวท่ีมีคุณภาพ

รว่มกับ พีเจ้น คอร์ป ก่อต้ัง บจก. พีเจ้น อินดัสทรีส์ 

(ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจผลิตผ้าเช็ดท�าความ

สะอาดผวิของทารกและผู้ใหญ ่ผ้าทากันยุง แผน่ซับ 

น�านม น�ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม

ได้รบัสทิธใินการผลิต การใช ้การจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์  

การใช้เครื่องหมายการค้า “พเีจ้น” แต่เพียงผู้เดียว

ในประเทศไทย พีเจ้นเป็นโรงงานผลิต จ�าหน่าย  

น�าเขา้และสง่ออกผลิตภัณฑ์เก่ียวกับทารกและเด็ก  

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ 

ดูแลสุขภาพในครัวเรือน และอุปกรณ์การแพทย์ 

ท่ีมีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนชื่อเป็น 

บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล และเข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

รว่มกับ พเีจ้น คอรป์ ก่อต้ัง บจก. ไทยพเีจ้น ประกอบ

ธุรกิจโรงงานผลิตจุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑ์

พลาสติกส�าหรับเด็กภายใต้ตราสนิค้าพีเจ้น

การเปิดช่องทางจ� าหน่ ายผ่ านออนไลน์  –  

www.moong-shop.com และชอ่งทางการจ�าหนา่ย

ผา่น Foodservice (อุตสาหกรรมอาหารและจัดเล้ียง 

หรอื Catering service ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม 

และโรงอาหารในโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น) 

การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นอย่างเป็นทางการ

ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ร่วมกับ โยชิโน โคเคียวโช ก่อต้ัง บจก. โยชิโน  

มุง่พฒันา (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจผลิตสนิค้า

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิน้สว่น สว่นประกอบ

และอะไหล่ท่ีเป็นพลาสติก เช่น หัวฉีดน�า หัวปั๊ ม  

ขวดแชมพ ูเป็นต้น
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•  ข้อมูลทัว่ไป

ส�านักงานใหญ่    เลขท่ี 2/97 – 104 ชั้น 18 – 19  อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ 

     ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

คลังสินค้า    เลขท่ี 444/11-12 หมู ่7 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี  สมุทรปราการ 10540

ทุนจดทะเบียน    222,650,523 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว  168,639,633  บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้   หุ้นละ 1.00   บาท

สัดส่วนการถือหุ้น   กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ ่10 รายแรก 73.92%

     กลุ่มผู้ถือหุ้นรายยอ่ย  26.08% 

ผูถ้อืหุน้
รายย่อย

26.08%

พีเจ้น
คอร์ปอเรชัน่

53%

บมจ.
มุง่พัฒนา
อินเตอร์

แนชช่ันแนล
47%

สดัส่วนการถือหุน้
บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชช่ันแนล

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

สดัส่วนการถอืหุน้
บจ. ไทยพีเจ้น

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
73.92%
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

 บริษัท มุง่พัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท มุง่พัฒนา มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด ก่อต้ังขึ้นในปี 2524 

และเร่ิมด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวท่ีมีคุณภาพ ในปี 2531 บริษัท ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ 

และการจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์

ส�าหรับแมแ่ละเด็กอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น 

 ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการตลาดโดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่าย

ให้เป็นท่ีรู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่ องผ่านกิจกรรม

ทางการตลาดท่ีบริษัทได้ก�าหนดไว้ รวมถึงมีความช�านาญในด้านการจัดจ�าหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศไทยท้ังร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) 

หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) และหน่วยขาย Pre-order รวมถึงช่องทางการจัดจ�าหน่ายอ่ืนๆ อาทิ Food Service และ 

E-commerce เป็นต้น

 บรษัิทมคีวามช�านาญในการบรหิารตราสินค้าและการมีชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยท่ีครอบคลมุท่ัวท้ังประเทศไทย ท�าให้

บรษัิทได้มกีารขยายธุรกิจด้านการจัดจ�าหนา่ยโดยได้รบัการแต่งต้ังใหเ้ปน็ตัวแทนจ�าหนา่ยใหกั้บสนิค้าอ่ืนๆ ท่ีต้องการท�าการตลาด 

ในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัท มีจ�านวนสินค้าท่ีจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโต

อยา่งต่อเนื่อง 

บริษัทประกอบธุรกิจใน	3	กลุ่มธุรกิจหลัก	ได้แก่	

1)		กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท	(Own	brand)	ได้แก่	

1.1 วีแคร์ (Vcare) ผลิตภัณฑ์ส�าลี ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวส�าหรับผู้ใหญ ่แปรงสีฟัน และสบูโ่ฟมอาบน�า

1.2 ฟ๊อกก้ี (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�า

1.3 สไมล์วี (Smile V) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�า

1.4 มิลค์มี (Milk Me) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด

2)	 กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจ�าหน่าย	(Distributor	business)	

 สินค้าอุปโภคบรโิภค โดยเนน้ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์แมแ่ละเด็ก 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใชป้ระจ�าวัน 

และของใช้ในครัวเรือน 3) กลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม และ 4) กลุ่มสินค้าผู้สูงวัย

3)	 กลุ่มธุรกิจร่วมค้า	(Joint	venture	business)	

 นอกจากการด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทยังมีกิจการร่วมค้า 

รวมท้ังสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเจ้น จ�ากัด (TP) บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (PIT) และ บริษัท โยชิโน  
มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ�ากัด (YMP) โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ท่ีร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามล�าดับ  

ในการรว่มลงทนุดังกล่าวบรษัิทได้รบัประโยชนจ์ากการได้สทิธเิปน็ตัวแทนจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีแต่ละบรษัิทรว่มค้าแต่เพยีงผู้เดียว 

ในประเทศไทย รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
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บริษัทมุ่งเน้นการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์	4	กลุ่มหลัก	ดังนี้

กลุ่มสินค้าส�าหรับแม่และเด็ก 
(Baby and mom)

• พีเจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นส�าหรับแมแ่ละเด็กทารก

ท่ีมีอายุระหว่าง 0-3 ปี 

• ไออุ่น เซรั่มอัญชัน ส�าหรับเด็ก และบาล์มบัวหิมะ

• Softex แผน่รองซับส�าหรับเด็ก

• Splash About ชุดว่ายน�าและอุปกรณ์ว่ายน�าส�าหรับทารกและเด็กเล็กจาก

ประเทศอังกฤษ

กลุ่มสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(Food and beverage)

• มิ้ลค์มี (Milk Me) นมอัดเม็ด

• บิ๊กฟุต ลูกอมรสบ๊วยและรสซาวพาวเดอร์ โลล่ีป๊อปขนมส�าหรับเด็ก

• ฮิมาลายา ซอลท์ เลมอน แคนด้ี ลูกอมมินท์

• Forest ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ สูตรจากประเทศอังกฤษ

กลุ่มสินค้าส�าหรับผู้สูงอายุ 
(Senior)

• Mumu ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าหรับผู้ใหญ่

• Softex แผน่รองซับส�าหรับผู้ใหญ่

กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน 
(Personal care & household)

• วีแคร์ (V care) ส�าลี ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวแบบเปียกส�าหรับผู้ใหญ ่

แปรงสีฟัน และสบูโ่ฟมอาบน�า

• จอร์แดน (Jordan) ผลิตภัณฑ์ดูแลสขุภาพชอ่งปาก แปรงสีฟนั และไหมขดัฟัน

• Tree herb ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร

• Hero ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิป และถุงหูหิ้ว

• แพลนเต้ แชมพูปิดผมขาวเรง่ด่วน ภายใน 5 นาที

• ฟ๊อกก้ี (Foggy) กระบอกฉีดน�า

• สไมล์วี (Smile V) กระบอกฉีดน�า

• Spa Clean ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด

ในปี	2562	บรษัิทมีผู้ผลติและเจ้าของตราสนิค้าได้ให้ความไว้วางใจบริษัทในการเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายสนิค้า	ได้แก่

Spa Clean ผลิตภัณฑ์น้�ายาท�าความสะอาด

Softex แผ่นรองซับส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

	 •	 กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท	(Own	Brand)

	 1.	 ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล	ตราสินค้า	วีแคร์	(V	care)

  ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ ท่ีทางบริษัทพัฒนาตราสินค้า บริหารจัดการด้านการตลาด 

และการจัดจ�าหนา่ยครอบคลุมความต้องการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองคนรุน่ใหม ่มีดังต่อไปนี้ 

	 •	 กลุ่มส�าลี

	 •	 กลุ่มผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก	

	 •	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาบน�้า		 	 	 •					กลุ่มแปรงสีฟัน

	 •	 กลยุทธ์การแข่งขัน

 บริษัทมุง่เน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์ (V care) ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกรง่เป็นท่ีรู้จัก ด้วยสินค้าท่ี
มนีวัตกรรมพฒันามาจากความใสใ่จในทุกรายละเอียดของการใชง้านในทกุกลุ่มสนิค้า มจุีดขายและความโดดเด่นเมื่อเทียบกับ 
กลุ่มสินค้าเดียวกันในท้องตลาด ไมเ่พียงแต่เปน็สนิค้าคณุภาพสงูแต่ยงัสง่เสรมิความเปน็อยูแ่ละไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคยุคใหม ่ 
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจการตัดสินใจซื้อสินค้าส�าหรับตนเองและของครอบครัว 
เป็นหลัก ไมว่่าจะเป็นกลุ่มส�าลี ผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก แปรงสีฟัน และสบูโ่ฟมอาบน�า	

	 •	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 บริษัทจัดจ�าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ท้ังหมดผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ 
โดยผา่นชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยหลัก ได้แก่ ชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยแบบสมัยใหม ่(Modern Trade) ชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ย
แบบด้ังเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกท่ัวไปท่ีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและช่องทางอ่ืนๆ  
ท่ีก�าลังมกีารเติบโตดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ในปจัจุบัน ได้แก่ ชอ่งทางการจัด
จ�าหนา่ยผา่นรา้นตัวแทนจ�าหนา่ยเฉพาะ (Specialty Shop) บวิต้ีสโตร ์โรงพยาบาล สถานเสรมิความงาม สถานดแูลผู้สงูอายุ รวมถึง
การสง่ออกและการจัดจ�าหนา่ยทางพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์(e-commerce) เปน็ของบรษัิท โดยใชช้ื่อว่า www.moong-shop.com  
ซึ่งเป็นชอ่งทางท่ีผู้บริโภคสมัยใหมใ่ห้ความนิยม เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา

ส�าลีส�าหรับทารก ส�าลีส�าหรับผู้หญิง

สูตรเย็นสดชื่น สูตรแอนต้ีแบคทีเรียล สูตรน�าบริสุทธิ์ 99%

สบูโ่ฟมอาบน�า แปรงสีฟันส�าหรับเด็ก แปรงสีฟันส�าหรับผู้ใหญ่
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	 2.	 ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว	ได้แก่	กระบอกฉีดน�้าฟ็อกกี้	และสไมล์วี	

  ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนท่ีบริษัทจัดจ�าหน่ายได้แก่ กระบอกฉีดน�าฟ็อกก้ี (Foggy) และกระบอกฉีดน�า 

สไมล์วี (Smile V) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหนา่ยฟ็อกก้ี โดยได้จดเครื่องหมายการค้า ฟ็อกก้ี และ สไมล์วี เป็นของบริษัท 

และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยท่ีให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดน�า แบรนด์ฟ็อกก้ีเป็นท่ียอมรับมากว่า  

30 ปีในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีด ท่ีได้ผา่นการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน

	 •	 กลยุทธ์การแข่งขัน

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�า บริษัทวางต�าแหน่งแบรนด์ฟ็อกก้ี ในระดับพรีเม่ียม มีสินค้าหลากหลายรุ่น  

ท่ีเหมาะท้ังอุตสาหกรรมหนกัและการใชง้านท่ัวไป โดย ฟ็อกก้ี ดิวต้ี เนน้จับกลุม่ตลาดท่ีต้องการสินค้าคณุภาพดี มีความทนทานสงู  
เชน่ธุรกิจซักรีด ล้างรถ และ ฟ็อกก้ี มัลติ เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ท�าสวนเป็นต้น 

 ในส่วนของแบรนด์สไมล์วี ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�านั้น บริษัทมุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าท่ัวไป  
เน้นราคาย่อมเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินค้าอย่างท่ัวถึง โดยในปีท่ีผ่านมาได้ออกสินค้าใหม่เช่นกัน โดยเน้น

กระบอกท่ีมีลวดลายใหม ่สดใส เพื่อชว่ยกระตุ้นยอดขายให้กลุ่มสินค้าในภาพรวม

	 •	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 บริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าท่ีครอบคลุมอยู ่

ท่ัวประเทศ รวมถึงชอ่งทางอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ

กระบอกฉีดน�าฟ็อกก้ี กระบอกฉีดน�าสไมล์วี

กระบอกฉีดน�าสไมล์วี ลายใหม่
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

	 3.	 ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด	มิลค์มี	(Milk	Me)

  เพื่อด�าเนินการตามทิศทางการเติบโตของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการขยายสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเน้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้าของ

บริษัท ได้แก่ มิลค์มี (Milk Me) เพื่อสง่เสริมสุขภาพส�าหรับเด็ก และบุคคลท่ัวไป ด้วยผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดท่ีเต็มไปด้วยคุณค่า

ทางโภชนาการ ผลิตจากนมโคแท้ 100% จากประเทศนิวซีแลนด์ ให้รสชาติอรอ่ย และสุขภาพดีต่อผู้บริโภค

	 •	 กลยุทธ์การแข่งขัน

 เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ บริษัทได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ

ส�าหรับเด็กวัยเรียนและแจกสินค้าตัวอย่างท่ีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและท่ีร้านค้าชั้นน�า เพ่ือให้เกิดการทดลองในกลุ่ม 

ผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอยา่งดีจากเด็ก และผู้ปกครอง รวมถึงคู่ค้าท่ีจัดจ�าหนา่ย

	 •	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางท้ังแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายแบบด้ังเดิม (General Trade) ซ่ึงประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกท่ัวไป รวมถึงการส่งออกและการจัดจ�าหน่ายทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com

	 •	 กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจ�าหน่าย	(Distributor	business)

	 4.	 ผลิตภัณฑ์พีเจ้น

  ผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจาก 
ผู้เชี่ยวชาญมีปรัชญาการท�างานภายใต้แนวคิด Philosophy of LOVE ท้ังนี้เนื่องจากแบรนด์พีเจ้นให้ความส�าคัญกับความรัก 
อันบริสุทธิข์องแมกั่บลกู และมคีวามมุง่ม่ันท่ีจะเปน็ตัวชว่ยให้แมส่ามารถสง่มอบความรกัใหกั้บลกูนอ้ยผา่นการใชง้านผลิตภัณฑ์
ส�าหรับทารก ท่ีมีคุณภาพสูง มีความพิถีพิถัน ใสใ่จในทุกรายละเอียด เพื่อการเล้ียงดูลูกน้อยท่ีราบรื่น และมีความสุขท่ีสุด

  ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พเีจ้นท่ีจัดจ�าหนา่ยในประเทศไทย แบง่ออกเปน็ 8 กลุ่มสนิค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ส�าหรับป้อนนม (Feeding Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาด (Baby Wipes) กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการ 
ให้นมมารดา (Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม (Weaning & Accessories) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและดูแลผิว  
(Toiletries & Skincare) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด (Pacifier & Teether) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 
เครื่องใชเ้ด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ซึ่งถือว่ามคีวามครอบคลุมทกุความต้องการของคณุแม ่อีกท้ังยงั
ตอบโจทย์พัฒนาการในทุกชว่งวัยของลูกน้อย
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  นอกจากน้ียงัสามารถเพิม่ชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์เบบีไ้วพส ์โดยการวางจ�าหนา่ยในรา้นสะดวกซ้ือ 

7 Eleven, Family Mart, Mini Big C และอ่ืนๆ มากกว่า 16,000 ร้านค้า ชว่ยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

พีเจ้นเบบี้ไวพส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในปีท่ีผา่นมาตลาดเบบี้ไวพส์เติบโตขึ้น14%  โดยพีเจ้นเบบี้ไวพส์เติบโตขึ้นถึง 69%

	 •	 กลยุทธ์การแข่งขัน

 แบรนด์พีเจ้นอยู่ในต�าแหน่งผู้น�าตลาด ส�าหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมาอย่างยาวนาน จึงใช้กลยุทธ์ของผู้น�าคือ

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้กับตลาด โดยค�านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจส�าคัญ พีเจ้นจึงสามารถเป็นแบรนด์ท่ีเติบโต

ได้อยา่งดี แมจ้ะอยูใ่นสถานการณท่ี์อัตราเด็กเกิดใหมใ่นแต่ละปีลดน้อยลง ท้ังนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ  ท่ีชว่ยเพิ่มมูลค่าและสรา้ง 
การเติบโตท่ียั่งยืน

 นอกจากนี้ พีเจ้นยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความโดดเด่นและสร้างการเติบโตในปี 2562 มากมาย ได้แก่ ชุดของขวัญ

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวกลุ่มซากุระ ซึ่งประกอบด้วยสบู่โฟมซากุระท่ีตอบโจทย์คุณแม่แรกคลอดท่ีมีความกังวลในการอาบ

น�าคร้ังแรกให้กับลูกน้อย ด้วยสูตรท่ีอ่อนโยนผสมซากุระสกัด ช่วยบ�ารุงผิว ท่ีมาพร้อมกับขวดปั๊ มท่ีออกแบบมาให้กดได้ง่าย

ด้วยมือเดียว ช่วยคลายความกังวลของคุณแม่ และท�าให้การอาบน�าทารกแรกคลอดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง 

และผลิตภัณฑ์โลชั่นน�านมผสมซากุระสกัด ท่ีอ่อนโยนและซึมซาบเร็ว

	 •	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 การจัดจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความครอบคลุมท้ัง ช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, การ

ออกบูธกิจกรรมและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์, การส่งออกไปยังประเทศลาว และช่องทางใหม่ท่ีมีความส�าคัญในยุคนี้คือช่องทาง 

E-Commerce ผา่น www.moongshop.com  ท่ีทางบริษัทได้จัดท�าขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

	 •	 กิจกรรมทางการตลาด	CRM

 นอกจากการสื่อสารทางการตลาด และการท�ากิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว กิจกรรม CRM (Customer Relationship 
Management) เปน็อีกหน่ึงกลยุุทธ์ท่ีบรษัิทใหค้วามส�าคัญและสรา้งความสมัพนัธ์เชงิลึกกับผูบ้ริโภคมาอยา่งต่อเนื่อง โดยมกีาร
จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อ “Pigeon Little Moments Club” (พีเจ้น ลิตเต้ิล โมเมน้ท์ คลับ) ความผูกพันท่ีเกิดจากความรกัความ
เข้าใจอยา่งแท้จริง เพื่อสร้างความผูกพัน ความมั่นใจ ความนา่เชื่อถือ ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสมาชิกคลับ และความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้าพีเจ้น ซึ่งจ�านวนสมาชิกคลับได้เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสมาชิกแบบองค์รวม เชน่ การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
อยา่งถูกต้องผา่นทุกชอ่งทางท้ังออนไลน์ Call Center การให้ค�าปรึกษาในการดูแลลูกน้อย การดูแลตัวเองโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ท้ังความรู้ในรูปแบบของบทความ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้คุณพอ่คุณแมไ่ด้ลงมือปฎิบัติจริงด้วยความ
รูแ้ละความเข้าใจอยา่งถกูต้อง เปน็กิจกรรมท่ีจัดต่อเนื่องท้ังป ีท้ังในชอ่งทางโรงพยาบาล กิจกรรมใหค้วามรูค้ณุแมต้ั่งครรภ์การ
เล้ียงลูกด้วยนมแม ่รวมถึงพัฒนาการต่างๆของลูกน้อยในแต่ละชว่งวัย ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้ารว่มกิจกรรมจ�านวน กว่า 
3,900 ครอบครัว ท้ังนี้สมาชิก Pigeon Little Moments Club ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีตอบโจทย์ความต้องการกับรูป
แบบการชีวิตปัจจุบัน สร้างสังคมคุณภาพท่ีอบอุ่นในสังคมออนไลน์ เข้าถึงการใช้ชีวิตส�าหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น 
ท�าการสื่อสารการตลาดผา่นทุกชอ่งทางสื่อดิจิตอล ท้ัง Facebook Fanpage Instagram Line@ Website และ Youtube ซึ่ง
สมาชกิสามารถรว่มกิจกรรมต่างๆท่ีทางคลับจัดขึ้นตลอดท้ังป ีเพื่อตอกย�าความเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ และความเขา้ใจคณุพอ่คุณแม่
อยา่งแท้จริง ท่ีพีเจ้นต้องการสง่ต่อความรัก ผา่นทุกการดูแลเพื่อให้การดูแลลูกน้อยเป็นเรื่องง่าย และมีความสุขอยา่งสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความผูกพันธ์ ระหว่างแบรนด์และลูกค้าอยา่งยั่งยืน

	 •	 สัดส่วนการขายจ�าแนกตามกลุ่มสินค้า

79%

77%

สัดส่วนการขายจ�าแนก
ตามกลุม่สินค้า ปี 2561

สัดส่วนการขายจ�าแนก
ตามกลุม่สินค้า ปี 2562

17%

19%

5% 1%

1%
1%

•   Baby and Mom
•   Personal Care
•   Senior
•   Food and Beverage

•   Baby and Mom
•   Personal Care
•   Senior
•   Food and Beverage
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มุ่งพัฒนา...มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Framework)
 บริษัทมุ่งเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและ 

ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องพร้อม

ด�าเนินกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตส�านึกท่ีดีและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คณุธรรม จรยิธรรม และความรบัผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือน�าไปสูก่ารเปน็ 

องค์กรท่ียั่งยืน พร้อมขับเคล่ือนธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีการปฏิบัติการ 

ท่ีเป็นเลิศ เติบโตอยา่งต่อเนื่องไปด้วยกันกับผูม้สีว่นได้เสยีของบรษัิท ท้ังคู่ค้า ลกูค้า ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน พนกังาน ตลอดจนสงัคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างย่ังยื่น ด้วยความมุ่งม่ันเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกครอบครัว เราคัดสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดส�าหรับ 
ทุกชว่งวัยให้กับคนท่ีคุณรักและหว่งใย โดยมีกรอบปฏิบัติด้านความยั่งยืน ดังนี้

People
พัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพชวีติของพนกังาน
•  Employee engagement
•  Work Life Balance
•  Compensation & Benefits
•  Learning Development
•  Good governance organization
•  Human right

Economic
& 

Environment
มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่ง

ของเศรษฐกิจหมุนเวียน
•  Product sourcing
•  Process efficiency
•  Waste management
•  Eco friendly

Society
การสร้างคุณภาพชีวิต

ที่ดีให้ทุกคน
•  Health & wellness product
•  Innovation & sustainable product
•  Customer centric & insight
•  Social development
•  Brand loyalty
•  Community engagement
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

  นอกจากนี้ ภายใต้กรอบการพัฒนาอยา่งยั่นยืนนั้น 

บริษัทยังให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการก�าหนดเป้าหมาย 

และนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ันยืนใน

กรอบสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environment, Social  

and Governance :ESG) ดังนี้

	 •	 ด้านสิ่งแวดล้อม	(Environment)
 • การด�าเนินนโยบายอนุรักษ์ และการลดการใช้ทรัพยากร และการลดของเสีย

	 •	 ด้านสังคม	(Social)
 • การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอยา่งเป็นธรรม

 • การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน

 • การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอยา่งสม�าเสมอ

 • การด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสังคม และสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ

	 •	 ด้านธรรมาภิบาล	(Governance)
 • การด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 • การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

 • การบริหารความเสี่ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 • การรักษาความปลอดภัยและความเป็นสว่นตัวของข้อมูลลูกค้า

 ตามกรอบการพัฒนาดังกล่าว บริษัทยังคงให้ความส�าคัญโดยผนวกการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนเข้าในโครงสร้าง

การบริหารดังนี้

	 •	 โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และกรอบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีสอดคล้องกับหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)  ของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้ โดยมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสามารถรักษาการเติบโตและเป็นองค์กร

ธุรกิจท่ีมั่นคงและยั่งยืนได้ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการและผูบ้รหิารยงัยดึม่ันและใหค้วามส�าคัญกับการมีบทบาทและหนา้ท่ีตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อสร้างความย่ังยืนในดูแลก�ากับกิจการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้รับการรับรอง

การต่ออายุโครงการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

 บรษัิทก�าหนดใหก้ารสร้างคณุค่ารว่มในสงัคมเปน็หนึง่ในเป้าหมายการด�าเนนิธุรกิจของบรษัิท ในป ี2557 คณะกรรมการ

บรษัิทแต่งต้ังคณะอนกุรรมการสรา้งคณุค่ารว่มในสังคม (Creating Shared Valued Sub-committee)  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ

และผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้มีบทบาทน�าในการขับเคล่ือนการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท สังคม ชุมชน และ 

ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ตลอดจนก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัท 

โดยด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับและสื่อสารรวมถึงสง่เสริมให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท

ทราบผา่นคณะท�างานสร้างคุณค่ารว่มในสังคม (Creating Shared Value Working Team) และผลักดันให้ได้มีสว่นรว่มในการ

สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและชุมชนรว่มกัน
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โครงสร้างการบรหิารจดัการ

Board

Company		Secretary

Chief	Executive	Officer

Sales	Director

Executive	Committee

Audit	Committee

Internal	Audit

Finance	Director

Senior	Accounting	Director

Human	Resource	Director

Remuneration
Sub-committee

Risk	Management
Sub-committee

Joint	Chief	Executive	
Officer

Welfare
Committee

Creating	Shared	Value
Sub-committee

Creating	Shared	Value
Working	Team

Executive	Vice	President	
Operation	&	Commercial

Business	Development	&	
Marketing	Director
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

	 •	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	(Creating	Shared	Value	Sub-committee)	

 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่ารว่มในสังคมประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 2 คน ผู้บริหาร 2 คน และพนักงาน 

4 คน รวมท้ังหมด 8 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อท�าหน้าท่ีในการขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรม ปี 2562 มีการประชุม

รวม 4 ครั้ง

 รายชื่อคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่ารว่มในสังคม มีดังนี้

 1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์   ประธานกรรมการ

 2. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล  กรรมการ

 3. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล    กรรมการ

 4. นางพรพิมล  สุวรรณขจิต   กรรมการ

 5. นางจิตรนาถ  บัวเจริญ    กรรมการ

 6. นายธีระพงษ์  สงเคราะห์   กรรมการ

 7. นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน(1)   กรรมการ

 8. คุณมะลิวรรณ เทียมทัน(2)   กรรมการ
  หมายเหตุ:  (1) ลาออกต้ังแต่ 11 ธันวาคม 2562

    (2) ลาออกต้ังแต่ 1 มีนาคม 2562

บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ

1) ก�าหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการด�าเนินการสร้างคุณค่ารว่มในสังคม (Creating Shared Value : CSV) 

ของบริษัท

2) ด�าเนนิการสื่อสารใหพ้นกังานทกุระดับ คู่ค้า และผูท่ี้เก่ียวข้องทุกคนรบัรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนกัในการสร้าง

คุณค่ารว่มในสังคม (CSV)

3) จัดท�างบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย / 

แผนกต่างๆ ในหนว่ยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ

4) ด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ท้ังนี้ อาจก�าหนดบุคคล หน่วยงาน หรือมอบหมายให้ 

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการด�าเนินการแต่ละเรื่องก็ได้

5) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียน ความรู้ ความส�าเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) 

ระหว่างหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอกอยา่งสม�าเสมอ

6) ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด�าเนินงาน ด้านการสร้างคุณค่ารว่มในสังคมของบริษัทต่อประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารอยา่งต่อเนื่อง
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 โดยในแต่ละปีบริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ 

การด�าเนินการเพื่อตอบสนองผู้มสีว่นได้เสยี สงัคม/ชุมชน เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม ซ่ึงแบง่ออกเป็น 4 หวัขอ้หลักคือ การก�ากับ

ดแูลกิจการอยา่งยั่งยนื การดแูลทรพัยากรบุคคล ลกูค้าเปน็ศนูยก์ลาง และการเพ่ิมคณุค่าทางสงัคม สรา้งการยอมรบัจากชุมชน

ท่ีบริษัทให้ความส�าคัญและก�าหนดเป็นมาตรฐานในการด�าเนินการมาอยา่งต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	

 1. การก�ากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ นโยบาย 

และแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีบริษัทได้ประกาศเจตนารมน์เข้าเป็น 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (CAC) ท้ังน้ี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ถือหุ้น  
นกัลงทนุ ผูม้สีว่นได้เสยี และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝา่ยว่า บรษัิทใหค้วามส�าคัญกับการด�าเนนิธุรกิจอยา่งมคีณุธรรม จรยิธรรม และมุง่

สรา้งคณุค่ากิจการอยา่งยั่งยืน สามารถแขง่ขันและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สังคมและสิง่แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้  
โดยค�านึงถึงประโยชน์และความต้องการของผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย ดังมีประเด็นท่ีบริษัทได้แยกเป็นมิติดังนี้

	 •		 ประเด็นความยั่งยืน	(Materiality)

 บริษัทจัดใหม้กีารสื่อสารกับผู้มีสว่นได้เสียหลักอยา่งสม�าเสมอ จึงท�าใหบ้รษัิทสามารถจัดล�าดับความส�าคัญด้านความยัง่ยนื 

และก�าหนดทิศทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมได้ โดยการพิจารณาแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม/ชุมชน  

มติิสิง่แวดล้อม และมิติผูม้สีว่นได้เสยี โดยประเด็นท่ีคัดเลือกมานัน้สอดคล้องกับเปา้หมาย กลยุทธ ์และการบรหิารจัดการความยัง่ยนื 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมผลกระทบท้ังภายในและภายนอกบริษัท ส่วนการจัดระดับความส�าคัญของประเด็นความยั่งยืน 
จะพจิารณาจากโอกาสและผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กร ระดับความสนใจและผลกระทบท่ีมีต่อผูม้สีว่นได้เสยี

Materiality Matrix

• การก�ากับดูแลกิจการ

• การจัดการสินค้าหมดอายุ/ใช้แล้ว

• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

 รักษ์สิ่งแวดล้อม

• การสร้างผลก�าไรอยา่งยั่งยืน

• ความสัมพันธ์กับคู่ค้า/พันธมิตร

• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

• การต่อต้านทุจริต/คอร์รัปชั่น

• สิทธิมนุษยชน

• การจัดหาเงิน

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ในการท�างาน

• การอนุรักษ์พลังงาน

• การให้ความชว่ยเหลือ/สนับสนุนสังคม/ชุมชน

• อัตราการเกิดลดลง/สังคมผู้สูงอายุ

• การขนสง่/ลอจิสติกส์

• การจัดหา/พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

• การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

 และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

น้อ
ย

มา
ก

ส�าคัญต่อบริษัทน้อย มาก
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

ประเด็น
ที่มีความส�าคัญ

แนวทางในการบริหารจัดการ ผลการด�าเนินงาน

1.1.การสร้าง
ผลก�าไรอย่างยั่งยืน

• การสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกับคูค้่า/พนัธมติร

• การขยาย/เพิม่ชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยสินค้า

ใหเ้ข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

• ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ท่ีสรา้งความพอใจและตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า

• มกีารจัดท�า Cost Saving Initiatives (CSIs) 

• การเพิ่มคู่ค้า/สินค้าท่ีจัดจ�าหน่ายและเพิ่ม

ชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยผา่นทางออนไลน์

• พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม/ออกผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่

มีคุณภาพหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน

• สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้สูงกว่า

แผนงานท่ีก�าหนด

1.2.การบริหาร
จัดการความเส่ียง

• การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อ

การด�าเนินธุรกิจ

• การก�าหนดแนวทางและมาตรการในการ

ป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

• คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งควบคุม

และติดตามการบรหิารความเส่ียงใหเ้ปน็ไป

ตามแผนท่ีก�าหนด

1.3.นโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น

• จัดท�าแผนการสื่อสารให้พนักงานมีความรู้

ความเข้าใจในนโยบายเป็นประจ�าทุกปี

• จัดท�านโยบายจัดซื้อจัดหาอยา่งยั่งยืน

• ก�าหนดเป็นหลักสูตรในการจัดปฐมนิเทศน์

พนักงานใหม่

• จัดอบรม/ทบทวนความรู้เก่ียวกับนโยบายฯ 

ตามแผนงานท่ีก�าหนด

• เขา้รว่มและหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับนโยบาย เช่น การให้องค์ความรู้เรื่อง

การต่อต้านการทุจริตให้กับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

• ประกาศเจตนารมนเ์ขา้เปน็แนวรว่มปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชั่น (CAC)

1.1	 	 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	Engagement)

 บริษัทมุง่ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม และในการวิเคราะห ์

ผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholder Engagement Analysis) บรษัิทได้น�าขอ้มูลท่ีได้จากการติดต่อสื่อสารกับผูมี้สว่นได้เสียแต่ละกลุ่ม

มาพิจารณาและปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสียได้อยา่งแท้จริง 
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	 •		 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	Engagement	Analysis)

ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม การตอบสนองของบริษัท

พนักงาน - Employee • ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ี

เหมาะสม

• ความมัน่คงและโอกาสก้าวหนา้

ในต�าแหนง่หน้าท่ีการงาน

• การพัฒนาความรู้ความสามารถ

ต่อเนื่อง

• ได้รับการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 

และเปน็ธรรม

• การจัดปฐมนิเทศพนักงาน

• การประชุมประจ�าปี และ

การใหข้อ้มูล ขา่วสารผา่นสื่อ 

ประชาสมัพันธ์ภายในองค์กร 

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะกรรมการสวัสดิการ

• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ต่างๆ เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ

• จัดท�าคูมื่อพนักงาน/คูมื่อสวัสดิการ

• จัดท�าแผนฝกึอบรมพฒันาทักษะ

พนักงานตามสายงานท่ีรับผดิชอบ

• การประเมนิผลการปฏิบติังานแบบ  

360º

ลูกค้า - Customer • สนิค้าคุณภาพ ปลอดภัย และ

ราคาเหมาะสม

• จัดสง่ตามเวลาท่ีก�าหนด

• ฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์

และวิธีการใช้งานถูกต้อง 

ชดัเจน

• บริการหลังการขายท่ีดี

• ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 

Services)

• Call center

• กิจกรรมต่างๆ

• เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

• การตอบข้อซักถาม รับฟัง

ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ

และข้อร้องเรียน

• การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า

• สง่สินค้าท่ีมคุีณภาพตามก�าหนดเวลา

• เปิดเผยข้อมูลสินค้าและวิธีการ 

ใช้งานถูกต้อง ชัดเจน

• รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

• จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความ

รู้ลูกค้าสม�าเสมอ

คู่ค้า - 
Business Partner

• สง่เสรมิและเติบโตไปด้วยกัน

• ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า / 

ขอ้ตกลงทางการค้า

• ด�าเนินธุรกิจโปร่งใส ตาม

กรอบของกฎหมาย คณุธรรม 

และจริยธรรม

• การประชุมหารือรว่มกัน

• การจัดประชุมคู่ค้าประจ�าปี

• การส�ารวจความพึงพอใจ

ของคู่ค้า

• การรับฟังข้อเสนอแนะและ

ข้อร้องเรียน

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

และจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับ

บริษัทคู่ค้า

• ช�าระเงินตามมลูค่าและก�าหนดเวลา

• การปฏิบัติต่อคู่ค้าอยา่งเท่าเทียม

และเป็นธรรม

คู่แข่ง - Competitor • การแขง่ขันท่ีเป็นธรรม

• การปฏิบั ติตามกฎหมาย  

กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง

• รายงานประจ�าปี

• รายงานการพฒันาอยา่งย่ังยนื

• สมาคมการค้า

• ด�าเนนิธุรกิจในกรอบของกฎหมาย 

จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณ 

ธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้า

สังคม/ชุมชน - 
Community/Social

• การมีสว่นรว่มในกิจกรรมต่างๆ 

ของชุมชน

• ใหค้วามส�าคัญกับขอ้เสนอแนะ

และความคิดเหน็ของชุมชน

• มีกระบวนการดูแลรับเรื่อง

ร้องเรียนอยา่งเป็นธรรม

• เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

• การจัดกิจกรรมรว่มกับชุมชน

• การรับฟังข้อเสนอแนะและ

ข้อร้องเรียน

• รายงานการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

• ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดีในชุมชน

• รบัฟังและตอบสนองต่อความคิดเหน็

และข้อร้องเรียนอยา่งเป็นธรรม
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม การตอบสนองของบริษัท

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน - 
Shareholder/Investor

• บริษัทเจริญเติบโต มั่นคง 

และมีก�าไร

• จ่ายเงินปันผลทุกปีในระดับ

ท่ีเหมาะสม

• ผลตอบแทนเหมาะสม

• การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

• บริหารจัดการความเสี่ยง

• เปดิเผยขอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน 

และชัดเจน

• การประชุมผู้ถือหุ้น

• กิจกรรมบรษัิทจดทะเบียนพบ

ผูล้งทนุ (Opportunity Day)

• กิ จ ก ร ร ม พ บ นั ก ล ง ทุ น 

(Company Visit)

• การเปดิเผยขอ้มูลผา่นระบบ  

SET Portal ของตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย

• เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 

และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

• นักลงทุนสัมพันธ์

• สร้างผลก�าไรและจ่ายเงินปันผล

ในอัตราท่ีเหมาะสม

• การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

• เปิดเผยข้อมูล ถูกต้อง เพียงพอ

และทันเวลา

สถาบันการเงิน/
เจ้าหน้ี - Financial 
Institution/Creditor

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

ข้อตกลง

• รายงานข้อมูลทางการเงิน 

ถูกต้อง

• จ่ายดอกเบี้ยและช�าระเงิน

ตามก�าหนดเวลา

• การประชุมหารือรว่มกัน

• การเปิดเผยข้อมูลผลการ

ด� า เนินงานและรายงาน

ทางการเงินต่างๆ

• การรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ

• การปฏิบัติตามขอ้ตกลงทางการเงิน

• การช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย

ตามก�าหนดเวลา

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

หน่วยงานก�ากับดูแล -   
Regulator

• การปฏิบั ติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบและประกาศท่ี

เก่ียวข้อง

• มีการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

• มีผลประกอบการท่ีดี เจริญ

เติบโตอยา่งยั่งยืน

• เว็บไซต์/อีเมล์

• การประกาศใช้กฎหมาย 

กฎระเบียบ และประกาศท่ี

เก่ียวข้อง

• การประชุมหารือรว่มกัน

• การเขา้รว่มกิจกรรม สมัมนา 

และหลักสูตรต่างๆ 

• ติดตามการเปิดรับฟังความคิด

เห็นของหนว่ยงานก�ากับดูแล 

• ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง 

แนวปฏิบัติท่ีดี

สิ่งแวดล้อม - 
Environment

• ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ

บริษัท เปน็มติรกับสิง่แวดล้อม

• พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ท่ีอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม

• เว็บไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์

• การรับฟังความคิดเห็นและ 

ขอ้เสนอแนะ

• กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

• พนกังานมสีว่นรว่มในการอนรัุกษ์

พลังงานและใช้ทรัพยากรใน

ส�านกังาน

• ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ท่ี

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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1.2	 	 การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า	

 ด้วยมุง่หวังใหบ้รษัิทด�าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบและเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดยไมส่ง่ผลกระทบต่อสงัคม ชุมชน และ

สิง่แวดล้อมตลอดหว่งโซค่ณุค่า บรษัิทจึงได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้สว่นได้เสยีในจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณ 

ธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้า รวมถึงดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอยา่งเครง่ครัด 

และเพื่อให้การขับเคล่ือนการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีประสิทธิภาพ บริษัทได้ก�าหนดให้การจัดซื้อจัดหาต้องปฏิบัติตาม

แนวปฏิบติัในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่การคัดเลือกและตรวจสอบการด�าเนนิงานของคู่ค้า ประเมินศกัยภาพ เจรจาต่อรอง จนถึง

การตัดสินใจจัดซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการ

 ตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าท่ีมีสภาพธุรกิจท่ีดีและมั่นคง มีนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ในการผลิตท่ีทันสมัย สามารถผลิตและสง่มอบสนิค้า /บริการท่ีดีมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ราคาเหมาะสม (Fair price) 

ตรงตามก�าหนดเวลา รวมถึงต้องสามารถสง่มอบสนิค้า / บรกิารได้อยา่งสม�าเสมอ และรองรบัการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และ

อุปทานได้ นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดให้จัดท�าทะเบียนประวัติคู่ค้าทุกรายท่ีมีปริมาณการซื้อขายสูง  (Main business partners) 

ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ซ่ึงจัดให้มีการประเมินอย่างรอบด้านโดยผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อยปีละคร้ัง ซ่ึงรวมถึงการ 

ตรวจเย่ียม (On site visit) ด้วย โดยพิจารณาจากก�าลังการผลิต การขนสง่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรฐาน

อุตสาหกรรม จากนั้นจัดท�าสรุปผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท�างานร่วมกันต่อไป โดยรวมแล้วบริษัท  

คาดหวังใหบ้รษัิทคู่ค้าด�าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบท่ีมีการจัดการท่ีดีด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) 

ครบท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 หากพจิารณาจัดล�าดับความส�าคัญของคูค้่าหลักของบรษัิท จากมลูค่าการซื้อขายสนิค้า/บรกิารแล้ว คูค้่าหลักของบริษัท 

คือ บรษัิท ไทยพีเจ้น จ�ากัด ซึง่เปน็การว่มทนุระหว่างบรษัิทกับพีเจ้น คอรป์ (ประเทศญีปุ่น่) และด้วยบรษัิทมีการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ 

พเีจ้นจากผูผ้ลิตรายอ่ืนด้วยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คู่ค้าหลักของบรษัิทแท้จรงิแล้ว คือ พเีจ้น คอรป์ซึ่งเปน็บริษัท 
ผูผ้ลิตสนิค้าแมแ่ละเด็กท่ีมช่ืีอเสยีงของประเทศญีปุ่่นท่ีมเีครอืขา่ยอยูท่ั่วโลก ท้ังในภมูภิาคยุโรป อเมรกิา แอฟรกิา ตะวันออกกลาง 

และเอเชียแปซิฟกิ ปจัจุบนัพเีจ้น คอรป์ ผลิต และจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ส�าหรบัทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์ส�าหรบัมารดาและผูห้ญงิ 

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

Manufacturing

Product
Sourcing

Warehouse RetailersMarketing/
Sales

Logistic/
Distribution

Consumption

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)22



รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

1.3	 	 นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน		

 ด้วยมุง่ด�าเนินธุรกิจตามหลักคณุธรรม จรยิธรรม และการมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม บรษัิท จึงก�าหนดใหก้ารพิจารณา

เลือกบริษัทคู่ค้าต้องเป็นตามจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้าและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท 

โดยฝ่ายจัดซ้ือจะแจ้งให้บริษัทคู่ค้าลงนามรับทราบก่อนท�าธุรกิจร่วมกัน และในขั้นตอนการจัดซื้อจ้างต้องถือปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การสรรหาคู่ค้ามีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากศักยภาพ

ของคู่ค้า ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้า / บริการท่ีได้รับ รวมถึงการบริหารจัดการท่ีเป็นมาตรฐานสากลในด้าน

ต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมาย 

	 •		 นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมและสิ่งแวดล้อม

• มีสภาพการด�าเนินธุรกิจท่ีดีและมั่นคง

• ผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการท่ีดีมีคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม ส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาท่ี

ก�าหนดไว้

• สามารถสง่มอบสนิค้าและบรกิารได้อยา่งสม�าเสมอและมีความยดืหยุน่ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ของอุปสงค์และอุปทานได้

• มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 นอกจากน้ี บรษัิทได้จัดงาน Supplier Conference เปน็ประจ�าทุกป ีเพ่ือตอกย�าแนวทางในการด�าเนนิธุรกิจของบริษัท 

กับบริษัทคู่ค้าและเป็นชอ่งทางในการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากคู่ค้าและผู้มีสว่นได้เสียอ่ืน 

อาทิ คลังสินค้า และ Customs broker เป็นต้น รวมถึงหารือแนวทางปรับปรุง / แก้ไขกระบวนการท�างานรว่มกันให้ดีขึ้นต่อไป
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1.4	 	 การบริหารความเสี่ยง	

 บริษัทตระหนกัถึงความส�าคัญของการบรหิารความเสีย่งและจัดใหมี้การบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กรอยา่งต่อเนื่อง 

โดยก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท้ังโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถ

บง่ชี้เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับท่ีองค์กรยอมรับ

ได้ และชว่ยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

	 •		 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) มีบทบาท

หน้าท่ีในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดล�าดับความเสี่ยง ตลอดจนก�าหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงท่ียอมรับได้  

จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึง

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงท่ีก�าหนดไว้อย่างรัดกุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 

ความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต หรือหากเกิดขึ้นก็สามารถฟื้ นฟูการด�าเนินงานให้สามารถกลับคืนสูภ่าวะปกติได้ในเวลาอันสั้น 

 นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงยังต้องดูแลให้ม่ันใจว่าการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์ และทรัพยากร

ท่ีใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยทุกไตรมาส

 ท้ังน้ี บริษัทจัดแบ่งความเส่ียงหลักออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ 

ความเสีย่งด้านการเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ ซึ่งบรษัิทได้ก�าหนดแนวทางและมาตรการในการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงข้างต้นให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้

ระบุความเสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

ควบคุมและ
ติดตาม

ทบทวนและ
รายงาน
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	 •		 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง	

 อัตราการเกิดของประชากรในประเทศมแีนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนื่อง ซ่ึงการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทย

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซื้อสินค้าแมแ่ละเด็กให้มีจ�านวนลดลงตามไปด้วย อยา่งไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการเกิดจะลด

น้อยลง แต่ความต้องการใช้สินค้าท่ีดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อแมแ่ละเด็กกลับมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

 บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนอง

ความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ท่ีใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและให้ความส�าคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากขึ้น ส่งผลให้มี

รายได้เพิ่มขึ้นมาชดเชยปริมาณการซื้อท่ีลดลงจากการลดลงของอัตราการเกิดได้

	 •		 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ	

 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีได้รับการยอมรับในด้าน 

การบรหิารจัดการท่ีดีและมปีระสทิธภิาพ สนิค้าอุปโภคบรโิภคท่ีบรษัิท เปน็ผูจั้ดจ�าหนา่ยสว่นใหญเ่ปน็สนิค้าเครื่องใชป้ระจ�าวัน  

อาหาร และเครื่องด่ืม ซ่ึงเปน็สนิค้าในกลุม่อุตสาหกรรมท่ีมีการแขง่ขันสงู และมีแนวโนม้เติบโตต่อเนื่องทุกปี สง่ผลใหก้ารแขง่ขนั

ด้านการให้บริการจัดจ�าหนา่ยหรือเป็นตัวแทนจ�าหนา่ยสูงขึ้นตามไปด้วย 

 บรษัิทได้เล็งเหน็ถึงความส�าคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดท่ีมกีารแขง่ขนัสงู ดังกล่าว ด้วยการพัฒนาขดีความสามารถ 

ในการบรหิารจัดการอยา่งต่อเนื่อง และเพิม่ชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ย เพ่ือตอบสนองต่อการเจรญิเติบโตของกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการ

ขยายตลาด และเพิม่ยอดการจ�าหนา่ยสนิค้า รวมถึงการรองรบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีแผนขยายธุรกิจของตนไปยงั

ภูมิภาคอ่ืนเพิ่มขึ้น ท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV 

 บรษัิทจึงได้มกีารพฒันาและสรรหาสนิค้าผลิตภัณฑ์ใหมภ่ายใต้ตราสนิค้าบรษัิท และกลุม่บรษัิท ใหม้ากขึน้ ขยายชอ่งทาง 

การจัดจ�าหนา่ยท่ีหลากหลายเพื่อรองรบัสนิค้าใหมจ่ากผูผ้ลิตหรอืเจ้าของสนิค้า สรา้งฐานลกูค้าใหมี้ความเหนยีวแนน่ สรรสร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีแผนงานด้านการส่งเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตามแผนท่ีก�าหนด  

จัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าท่ีมีต่อบริษัท เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการท�างาน สามารถตอบสนองความ

ต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอยา่งดี สร้างเครื่อขา่ยพันธมิตรด้าน CRM ให้บริษัท เป็นท่ีรู้จัก และสร้างภาพลักษณ์ในการ

เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท วางระบบการท�างานของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายท้ังใน

ด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

	 •		 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	

 จากความผันผวนของค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อต้นทุนการน�าเข้าสินค้าจาก 

ต่างประเทศของบรษัิทเพื่อน�ามาจัดจ�าหนา่ยในประเทศ ขณะเดียวกันก็สง่ผลกระทบในเชงิลบต่อสว่นแบง่รายได้จากเงินลงทนุ

ในบรษัิทรว่มและรายได้เงินปนัผลจากเงินลงทุนในบรษัิทอ่ืน เนื่องจากบรษัิทรว่มและบรษัิทอ่ืนดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและ

จ�าหนา่ยสนิค้าท้ังในประเทศและสง่ออกสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัท จึงได้มีการติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน

ในสกุลเงินส�าคัญอย่างใกล้ชิด อีกท้ังยังมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยจะท�า

สญัญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหนา้หากพบว่า แนวโน้วค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว นอกจาก

นี้ ยังได้มีการสื่อสารกับบริษัทรว่มและบริษัทอ่ืน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทเหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระ

ทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนแล้วเชน่กัน
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	 •		 ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น

 ในการประกอบธุรกิจจัดจ�าหนา่ยและเปน็ตัวแทนจ�าหนา่ยสนิค้าของบรษัิท ท�าใหบ้รษัิทมีธุรกรรมน�าเขา้-สง่ออกสนิค้า

กับต่างประเทศ การยื่นขอใบอนญุาตขายสนิค้าประเภทอาหารและยา การยื่นขอใบอนญุาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 

ซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของหนว่ยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งท้ังภาครัฐและเอกชน อยา่งไรก็ดี มกีารใชด้ลุยพนิจิในการพจิารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารค�าขอ

และเอกสารประกอบท่ีแตกต่างกันของเจ้าหนา้ท่ี ท�าใหก้ารวางจ�าหนา่ยสนิค้าล่าชา้ มค่ีาใชจ่้ายเพิม่ขึ้น และไมส่ามารถก�าหนด

ระยะเวลาการด�าเนินงานแล้วเสร็จท่ีแนน่อนได้  

บริษัทจึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้าว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย  

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีพบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายท่ีน่าสงสัย บริษัท จะขอค�า

แนะน�าจากผู้เชีย่วชาญ เชน่ เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร ผูช้�านาญการด้านภาษีศลุกากร ผูช้�านาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา  

ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัช ีเปน็ต้น เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษัิทได้ปฏิบติัตามขั้นตอนถูกต้อง ช�าระภาษีครบถ้วน โปรง่ใสและ

สามารถตรวจสอบได้ และก�ากับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกระท�าการใดท่ีส่อไปในทางทุจริตกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

และเอกชนในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเด็ดขาด

1.5	 	 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด โดยไม่กระท�าการอันใดท่ีเป็นการเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอ

ให้สินบน ท้ังท่ีเป็นตัวเงินหรือไมเ่ป็นตัวเงินแก่หนว่ยงานของรัฐหรือหนว่ยงานเอกชนท่ีบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพ่ือ 

ผลประโยชนท์างธุรกิจของบรษัิทด้วย บรษัิทมกีระบวนการประเมินความเสีย่งจากการทจุรติคอรป์รบัชั่นท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทอยา่งสม�าเสมอทุกปี พร้อมท้ังก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน

และติดตามความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�าหนา้ท่ีติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว

 นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง และจะวางตัว

เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด แต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมหรือ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองได้ โดยต้องกระท�านอกเวลาท�าการและไมใ่ชใ่นนามบริษัท
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

	 •		 การรับแจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียน	ข้อกังวล	และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง	

เรื่องที่รับแจ้ง ช่องทางการรับแจ้ง

• พบเหน็การไมป่ฏิบติัตามกฎระเบยีบ หรอืมกีารด�าเนนิธุรกิจ

อยา่งไมซ่ื่อสัตย์สุจริต

• พบเหน็การกระท�าทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกับบรษัิทไมว่่าทางตรง

หรือทางอ้อม 

• พบเห็นการกระท�าท่ีผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของ

บริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของ

บรษัิทจนท�าใหส้งสัยได้ว่า อาจจะเป็นชอ่งทางในการทจุรติ

และคอร์รัปชั่น

• พบเห็นการกระท�าท่ีท�าให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบ

ต่อชื่อเสียงของบริษัท

• พบเห็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และ 

จรรยาบรรณธุรกิจ

• การแจ้งข้อเสนอแนะ / ขอค�าแนะน�า 

1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบท่ี ind.director@moongpattana.com

2) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ี 

suwanna@moongpattana.com

3) แจ้งผา่นชอ่งทางอีเมลของเลขานกุารบรษัิทท่ี company.

secretary@moongpattana.com

 ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียน 

เก่ียวกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียน

มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง
และรักษาความลับ

แนวปฏิบัติการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

 บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเบาะแส

และข้อมูลการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้เป็นความลับ โดย

จะไมเ่ปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยจ�ากัด

เฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

 ท้ังนี ้ผูไ้ด้รับขอ้มลูจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่อง

ร้องเรยีน มหีนา้ท่ีเก็บรกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียนและเอกสาร

หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  

ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง  

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก�าหนด

 เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส คณะท�างานการต่อต้าน

ทจุรติและคอร์รัปชั่นจะเป็นผู้กล่ันกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ 

หรืออาจจะมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ด�าเนินการ และให้

รายงานผลการสืบสวนและความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแส

หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบเป็นระยะ

 ท้ังนี้ หากการสืบสวนพบว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ท่ี

ถูกกล่าวหาได้กระท�าการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง บริษัท  

จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตนเอง หากผู้ถูก

กล่าวหาได้กระท�าการทุจริตและคอร์รัปช่ันจริง จะต้อง

ได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการ

ท�างานท่ีบรษัิทได้ก�าหนดไว้ และหากการกระท�าทุจริตและ

คอรร์ปัชัน่ผดิกฎหมายนัน้ ผู้กระท�าผิดอาจจะต้องได้รบัโทษ

ทางกฎหมายด้วย
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 2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

2.1	 	 ความสุขของพนักงาน	สู่องค์กรที่ยั่งยืน

 “ความยั่งยนืขององค์กร” ไมใ่ชเ่พียงแค่การให้ความใสใ่จในในด้านศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังต้องรักษา

ความมั่งคง ม่ังค่ัง ชื่อเสียง และความเป็นบรรษัทภิบาลท่ีดีขององค์กรให้ได้ ส�าคัญสุดคือต้องต้ังอยู่บนเป้าหมายระยะยาว 
ท่ีไมเ่พียงแต่ตอบสนองความต้องการของยุคปัจจุบัน แต่ยังสามารถสง่ผา่นไปยังคนรุน่ต่อไปในอนาคตได้

 ซ่ึงการสร้างองค์กรท่ีแข็งแกร่งและยั่งยืน สิ่งท่ีเราต้องให้ความส�าคัญมากท่ีสุด คือ การมุ่งพัฒนา “สินทรัพย์ท่ีมี 
มูลค่าสูงท่ีสุดขององค์กร” นั่นคือ “พนักงาน” การมุง่สื่อสารตอกย�าถึง พันธกิจ (mission) และค่านิยมองค์กร (core value) 

ให้กับพนักงานตลอดเวลา ท�าให้พนักงานรู้สึกดีกับงานท่ีท�าอยูทุ่กๆ วัน และรู้ว่าสิ่งท่ีตนท�าอยูส่อดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 

และรู้ว่าตนเองก�าลังมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร จนไปถึงความรู้สึกผูกพัน และหลงรักในตัวองค์กรในท่ีสุด  

นี่ต่างหากคือ จุดต้ังต้นของการสร้างองค์กรอยา่งยั่งยืน

 ดังนัน้ “ความสขุของพนักงาน” เป็นส่ิงท่ีบรษัิทตระหนกัและใหค้วามส�าคัญเพราะบรษัิทเชื่อว่าเม่ือพนกังานมีความสขุ  

พลังงานแห่งความสุขของพนักงานจะเป็นเสมือนแรงผลักดันให้พนักงานได้ปลดปล่อยพลังงานในตัวออกมา สามารถแสดง

ทักษะและก้าวข้ามขีดความสามารถในศักยภาพของตนเองน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจนกลายเป็นความส�าเร็จให้กับ

องค์กร และยิ่งหากพนักงานรู้สึกผูกพันและเข้าใจในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ยอ่มเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะรับประกัน 

ความยั่งยืนขององค์กรนั้นๆ 

 บางองค์กร อาจมองส่ิงต่างๆ เหล่านี้ เป็นเร่ืองเล็ก หรือ เป็นเรื่องส�าคัญรองลงมา จากเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ  

แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องเล็กๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีไมอ่าจมองข้าม เพราะพลังขับเคล่ือนส�าคัญขององค์กรคือ พนักงาน ผู้เป็นก�าลัง

ส�าคัญท่ีจะน�าองค์กรไปสูก่ารสร้างความยิ่งใหญอ่ยา่งยั่งยืน

2.2	 	 ความผูกพันธ์กับองค์กร

 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีท�างานท่ีดี การให้สวัสดิการรวมถึงการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นเลิศ อาจจะเป็นสิ่งท่ีช่วยดึงดูด

พนกังานได้ดีในตอนแรก แต่จะไมส่ามารถรกัษา หรอืซื้อใจพนกังานไว้ได้นานหากมบีรษัิทอ่ืนๆ สามารถใหส้ิง่เหล่านีไ้ด้โดดเด่นกว่า

 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีท้าทายของบริษัทเป็นอย่างมาก ท่ีจะต้องยกระดับสวัสดิภาพของบุคลากรและสังคมพร้อมๆ 

กับการลดและป้องกันผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการด�าเนินธุรกิจอีกด้วย แต่นั่นไมไ่ด้หมายความว่าจะต้องมีการให้สวัสดิการ

อยา่งตามใจกับพนักงาน บรษัิทเล็งเห็นว่า การจัดการภายในองค์กร เปน็ปัจจัยส�าคัญท่ีจะชว่ยสรา้งความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน 

ซึ่งจะสง่ผลท�าให้เกิดความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว อาทิเชน่

• วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง

• การดูแลจัดการของฝ่ายบุคลากร ระบบการให้ผลตอบแทน

• การตระหนักถึงความส�าคัญด้านสังคม สิ่งแวดล้อม

• การเพิ่มขีดความสามารถพนักงาน

• การให้ความส�าคัญกับทีมเวิร์ค
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 โดยส่ิงต่างๆ เหล่านี้ บริษัทได้มีการสื่อสารและจัดท�าอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด อาทิเช่น การแสดงวิสัยทัศน์ 

จากผู้บริหาร ผา่นการประชุมประจ�าป ีซ่ึงบริษัทมกีารจัดเปน็ประจ�า 2 ครั้ง/ป ีเพ่ือสื่อสารใหพ้นกังานได้รบัทราบถึงแนวนโยบาย 

กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงอัพเดทขา่วสารความคืบหน้าผลการด�าเนินงานของบริษัท

 เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักว่าผลของความส�าเร็จต่างๆ นั้น มาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ความรับผิดชอบ

ในหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมายในสว่นงานของตนเองอยา่งเต็มก�าลังความสามารถ แนน่อนว่าผลลัพท์ท่ีได้ คือสวัสดิการและปัจจัย

ต่างๆ ท่ีบริษัทมอบให้พนักงาน ซึ่งตอบโจทย์ในด้านการสง่เสริมให้พนักงานได้รับ “ความสุข” ท้ังด้านรา่งกายและจิตใจ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 29



 เมื่อร้อยเรียงจากภาพรวมใหญ ่การน�าค่านิยมของบริษัทมาเป็นแนวทางหรือเกณฑ์ก�าหนดทิศทางการบริหารจัดการ

งานภายใน เป็นสิ่งส�าคัญ โดยบริษัทได้มีการวางพื้นฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของ

บริษัทโดยเริม่ต้ังแต่การบรหิารงานบุคคลากร คือ การสรรหาว่าจ้าง การดแูลรกัษา การอบรมเพิม่ศกัยภาพ การใหผ้ลตอบแทน  
การวางมาตรฐานการท�างานต่างๆ อยา่งเป็นระบบ ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินการมาโดยตลอด 

 ดังเช่นในปี 2562 บริษัทได้น�าเครื่องมือมาช่วยคัดกรองการสรรหาบุคคลากร เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานท่ีจะเข้ามา 

รว่มงานกับเรามีบุคลิกลักษณะ คณุสมบติัเหมาะสมกับต�าแหนง่น้ันๆ รวมถึงทัศนคติท่ีเหมอืนหรือใกล้เคียงกับค่านิยมของบริษัท

ให้มากท่ีสุด เครื่องมือท่ีเรียกว่า Facet 5 (The Power of Personality) เป็นแบบประเมินลักษณะนิสัย ของคนใน 5 มิติ ท้ังนี้ 

การน�าปัจจัยพื้นฐานส�าคัญดังกล่าวท่ีมีต่อลักษณะนิสัยของคนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย จะช่วยให้เข้าใจคนได้ดีย่ิงขึ้น เพราะจะมี

แนวทางในการจัดการคนตามลักษณะนิสัยต่างๆ 

 อีกท้ังยงัเปน็เคร่ืองมอืท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน คือการสร้างทีมใหม้ปีระสทิธิภาพเพราะเมื่อคนในองค์กรได้

มาท�างานรว่มกัน สิ่งหนึ่งท่ีเกิดขึ้นอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้คือ ความหลากหลาย บริษัทจึงต้องหาแนวทางในการรับมือ และจัดการ

กับความหลากหลายของ “คน” เพื่อให้สามารถท�างานรว่มกันได้อยา่งไร้ปัญหา และสามารถรักษาคนเก่งให้อยูกั่บองค์กรได้ 

 และด้วยประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าวนอก

เหนือจากน�ามาใช้ในการคัดสรรบุคคลากรแล้ว บริษัทยังได้

เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ให้กับพนักงานระดับผู้บริหาร 

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน�าเครื่องมือของ Facet 5 ไปปรับใช้

และสามารถบริหารทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.3	 	 พัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

 นอกจากการน�าเครื่องมือและระบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้แล้ว สิ่งท่ีบริษัท เน้นย�าและให้ความส�าคัญมาโดยตลอดคือ 

การพฒันาทักษะความสามารถของพนักงานท้ังด้าน technical skill และ managerial skill เพ่ือสง่เสรมิและพฒันาศกัยะภาพของ

พนักงานในการเติบโตตามสายงานท่ีต้ังเปา้หมายไว้

 โดยในแต่ละปีบริษัท จะมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะความรู้ 

อย่างสม�าเสมอ เพ่ือให้พนักงานได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ท้ังในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือเป็นการส่งเสริม  

กระตุ้นความคิด ใหส้ามารถน�าความรูห้รอืเทคนคิต่างๆ ท่ีได้รบัน�าไปปรบัปรุงวิธีการท�างานใหม้ปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 ประกอบกับธุรกิจของบรษัิท เราเปน็ผู้เชีย่วชาญทางด้านการตลาดและการขาย ซึง่การขบัเคล่ือนธุรกิจดังกล่าว ต้องอาศยั

ทักษะและศกัยภาพของพนกังานเป็นสว่นส�าคัญโดยเฉพาะพนกังานระดับปฏิบติัการด้านการขาย ด้วยลักษณะของงานขายต้องมี

ความสามารถในการชกัจูงและโน้มน้าวใจลกูค้า ซึง่จ�าเป็นต้องใชศิ้ลปะในการขาย ซึง่ไมไ่ด้เปน็เพยีงการซื้อขายสนิค้ากันธรรมดา 

แต่ต้องเปน็การขายท่ีเกิดจากการวางกลยุทธ์ในการขายอยา่งเหมาะสมจึงจะท�าให้การขายประสบความส�าเรจ็

 ดังนั้น บริษัท ได้มีการจัดฝึกอบรม Sales Skills เพ่ือเปิดกว้างทางความคิดให้กับพนักงานขายให้เห็นทักษะการขาย 

ในหลากหลายมติิ เปดิมมุมองเพื่อให้เหน็ชอ่งการขายรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อสามารถตอบสนองและรบัมอืความต้องการของผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนัท่ีมพีฤติกรรมการบรโิภคเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็

 นอกจากน้ี ด้วยลักษณะสินค้าของบรษัิท เปน็สนิค้าอุปโภคบรโิภคซ่ึงเก่ียวขอ้งกับผูบ้รโิภคโดยตรง ดังนั้น ความรู้ต่างๆ  

ในเร่ืองของกฏหมายคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็สาระส�าคัญท่ีบรษัิท และพนกังานทุกคนต้องมีความเขา้ใจและปฏิบติัได้อยา่งถกูต้อง 

อาทิเชน่ ข้อความบนฉลากสินค้า สื่อโฆษณาต่างๆ ท่ีประชาสมัพันธ์ในชอ่งทางการสื่อสารต่างๆ ต้องได้รบัการตรวจสอบและรบัรอง 

ใบอนุญาตต่างๆ ตามประเภทของสนิค้าจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกต้องตามกฏหมายก�าหนด

 ดังนัน้ การศกึษาเรยีนรู้และอัพเดทกฏหมายคุ้มครองผู้บรโิภคอยา่งสม�าเสมอ จึงเป็นหวัใจส�าคัญท่ีบริษัท ตระหนกัและ

ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม รับทราบข้อกฏหมายต่างๆ เพื่อสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

สอดคล้องและไมก่่อใหเ้กิดความล่าชา้หรือเสยีหายในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิท
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  โดยในแต่ละปีบริษัท ให้ความส�าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรฝึกอบรม

ทุกๆ หลักสูตรท่ีจัดในแต่ละครั้ง ต้องผา่นการพิจารณาอนุมัติ

จากผู้บริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับ

ลักษณะการปฏิบัติงาน ช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานเพ่ือตอบสนองการด�าเนินธุรกิจของ

บรษัิทใหป้ระสบผลส�าเร็จอยา่งยัง่ยนื รวมถึงต้องเปน็หลักสตูร

รว่มสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเป็นส�าคัญ

 ตารางด้านล่างแสดงผลชัว่โมงการฝกึอบรมของพนักงานในป ี2562 ซ่ึงชีใ้ห้เหน็ว่าในปีนีบ้รษัิทเนน้การพัฒนาพนกังาน

ระดับหัวหนา้งานจนถึงระดับผูบ้ริหารในสดัสว่นมากถึง 53% โดยเน้นฝกึทักษะในการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์และภาวะผูน้�า 

ด้วยบริษัท เล็งเหน็ว่าศกัยภาพภาวะผูน้�า ไมส่ามารถท�าได้หรือเรยีนรูไ้ด้ในวันเดียวแต่ต้องอาศยัการพัฒนา ฝกึฝน ปรบัปรุงและ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การต้ังเป้าหมาย ความอดทนและอดกล้ันเป็นจุดเรียนรู้ เริ่มต้นของการพัฒนาภาวะผู้น�า 

 ส�าคัญอีกด้านหนึง่ท่ีขาดไมไ่ด้คือการผลักดันใหพ้นกังานตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานเปน็หวัใจส�าคัญในการรว่มขับเคล่ือน 

ธุรกิจโดยบริษัท ได้จัดท�าแผนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและ 

มองภาพรวมเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจรว่มกัน 

 โดยพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของ

บรษัิท ความต้องการของผูบ้รโิภค มมุมองในด้านเศรษฐกิจและสงัคมในมิติต่างๆ สง่ผลท�าใหพ้นกังานรูส้กึถึงความเปน็เจ้าของ 

เกิดความภาคภูมใิจท่ีได้เปน็ก�าลังส�าคัญในการมสีว่นรว่มสนบัสนนุใหบ้ริษัทสามารถด�าเนนิธุรกิจได้อยา่งย่ังยนืท่ามกลางสภาวะ

ความผันผวนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา

เฉล่ียช่ัวโมงอบรมปี 2562

Manager

53%

Staff - Asst.
36%

Management
11%
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	 ขณะเดียวกันบรษัิท ไมล่ะท้ิงชวิีตความเปน็อยูข่องพนักงาน เพราะความสขุเล็กๆ จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือพนกังานรูตั้วว่า 
การมาท�างานทกุๆ วัน นัน้มคีวามหมาย อยากต่ืนข้ึนมารุง่เชา้ในวันจันทร ์หรอื ทกุๆ วันท�างาน ด้วยความพรอ้มท่ีจะเป็นสว่นหน่ึง 

ของการสร้างองค์กรท่ียั่งยืน ซึ่งจะน�าไปสูก่ารสร้างความเปล่ียนแปลง และความยิ่งใหญใ่นอนาคตให้กับตนเองและบริษัท

 บรษัิทเชื่อว่าการสง่เสรมิใหพ้นักงานมคีวามสุข จะท�าใหพ้นกังานสามารถสง่ต่อความสขุไปถึงครอบครวัท�าใหพ้นักงาน

มีจิตใจท่ีเข้มแข็งและแข็งแกร่ง สามารถผลิตผลงานท่ีดีเลิศให้กับบริษัท น้ันเป็นสิ่งท่ีบริษัท ตระหนักเสมอมาว่า พลังงาน 
แหง่ความสุขของพนักงานเป็นพลังท่ียิ่งใหญ ่เป็นพลังท่ีไมส่ามารถหาซื้อได้จากท่ีไหน เป็นพลังท่ีบริษัท ควรรักษาไว้ให้ได้นาน

และมากท่ีสุด

2.4	 	 สานสัมพันธ์องค์กร

 ดังนัน้ การจะรกัษาพลังงานเหล่านีใ้ห้คงอยูแ่ละได้รบัการดแูลให้อยูใ่นสภาวะมัน่คง สว่างไสว สอ่งประกายความงามอยู่

ในองค์กรได้อยา่งมคีวามสุข เปน็สิง่ท่ีบริษัทต้องให้ความใสใ่จ นอกจากการสง่เสรมิพฒันาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานแล้ว การ

ดูแลปัจจัยขัน้พื้นฐานต่างๆ ให้เหมาะสมตามมาตรฐานก�าหนด การจัดสวัสดิการ สันทนาการต่างๆ เปน็สิง่ท่ีมิอาจละเลยได้เชน่กัน 

 ในปีท่ีผา่นมา ธมีของบรษัิท คือ Health & Wellness ดังน้ันการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเชื่อมโยงในชวิีตความเปน็อยูข่อง

พนักงาน หลักง่ายๆ คือ กินดีอยูดี่ อาทิเชน่ การตรวจสขุภาพและฉดีวัคซีนประจ�าป ีการจัดกิจกรรมในชว่งเทศกาลต่างๆ ซึง่เปน็

สิง่ท่ีพนักงานให้ความสนใจและเขา้รว่มด้วยความเต็มใจเสมอมา
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 โดยเฉพาะกิจกรรมการนวดผอ่นคลายโดยคนตาบอด บริการนวดให้กับพนักงานในชว่งเวลาพักเบรคสั้นๆ ประมาณ 

15-20 นาที เพื่อลดอาการเมื่อยล้าจากการนั่งท�างานหน้าคอมเป็นเวลานาน หรือ อาการ Office Syndrome โดยโครงการนี้

บริษัทได้เข้ารว่มกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตามมาตรา 35 Happy Work Place เปล่ียนเงินท่ีเคยสง่เข้ากองทุนฯ สง่ตรงไป

ยังคนพิการโดยตรง 100% เปล่ียนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานท�าใกล้บ้านและมีอาชีพอิสระ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 

คนพิการให้สามารถพึงพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ และถือเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

โดยตรงได้อีกด้วย

 และจากการสนับสนุนให้คนพิการมีงานท�าภายใต้คอนเซป พนักงานแฮปป้ี คนพิการแฮปปี้  มาโดยตลอด มูลนิธิ

นวัตกรรมทางสังคม ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการท่ีท�าคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงาน 

คนพิการเชิงสังคม ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562

 การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ภายในบริษัท จะมีคณะกรรมการสวัสดิการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแล 

ซึ่งในแต่ละประเภทของกิจกรรมจะแฝงการเรียนรู้ต่างๆ สอดแทรกค่านิยมของบริษัท เพ่ือให้เข้าถึงใจพนักงานให้ได้มากท่ีสุด  

เพราะเมื่อใจเปิดกว้าง การรบัรู้ การเรยีนรูใ้นมติิต่างๆ ของพนักงานยอ่มมปีระสทิธิภาพเพิม่มากย่ิงขึน้ พรอ้มท่ีจะเปดิใจ ยืดหยุน่ 

ตอบรับกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

 “หัวใจส�าคัญหลัก” ในการจัดกิจกรรมทุกๆ อย่าง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่างๆ ท้ังในด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกฝังให้มีจิตอาสา ได้ออกมาจาก comfort zone ของตนเองมาแลกเปล่ียนความรู้ ได้รู้จักเพื่อนๆ  

ต่างแผนกเพื่อสานสมัพันธอั์นดีระหว่างกันนอกเหนอืจากภาระหนา้ท่ีในงานท่ีรับผดิชอบ จะสง่ผลท�าใหก้ารสื่อสารระหว่างเพ่ือน

พนักงานด้วยกันมปีระสทิธิภาพเพิม่มากข้ึน  
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 ปิดท้ายปีด้วยกิจกรรมท่ีได้รับกระแสตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างมากท่ีอยากกล่าวถึง คือกิจกรรม Ice Breaking  

ท่ีน�าเสนอโดยคณะกรรมการสวัสดิการ เปน็กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อชว่ยกระชบัความสมัพนัธ์ุระหว่างผูบ้งัคับบญัชาและผูใ้ต้บงัคับ

บญัชา รวมถึงเพื่อนรว่มงานแผนกอ่ืนๆ ใหไ้ด้มเีวลาท�ากิจกรรมรว่มกันนอกเหนือจากภาระหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  

 ภายใต้การท�ากิจกรรมดังกล่าว ทกุหนว่ยงานจะสอดแทรก Core Value ค่านิยม ของบริษัท ซึง่มีค�าจ�ากัดความใหจ้ดจ�าง่าย 

คือ OPEC (Operational Excellence, Partnerships, Employees, Customer Centric) โดยใหพ้นกังานได้รว่มแชรค์วามคิดเหน็

ตามความเขา้ใจของตนเอง และใหห้วัหนา้งานชว่ยสรุปเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ มองเห็นความส�าเรจ็ในภาพรวมของบรษัิทตรงกัน 

และสามารถน�าไปเชื่อมโยงบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเอง แมจ้ะเปน็ฟันเฟอืงเล็กๆ แต่เปน็ตัวแปรส�าคัญท่ีชว่ยขบัเคล่ือน

ใหบ้รษัิทบรรลไุด้ตามเป้าหมาย ส�าคัญเหนอือ่ืนใดคือท�าใหพ้นักงานได้ทราบเปา้หมายในการท�างานของตนเองได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้
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2.5	 	 ความปลอดภัย	และอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

 เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การด�าเนินงานของบริษัทซ่ึงเป็นกลยุทธ์ส�าคัญขององค์กร และให้เป็นไปตาม

แนวทางการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของสขุภาพ ความปลอดภัย และคณุภาพชวิีตของพนกังาน และ

รว่มสร้างเสริมความปลอดภัย และอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเทียบเท่าเปา้หมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจึงได้ก�าหนดวิสยัทัศน์ความปลอดภัย (Safety Vision) และพันธกิจความปลอดภัย (Safety Mission) ดังนี้

Safety	Vision:

สรา้งสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสีย่ง มุง่เนน้การดูแลสขุภาพของพนกังาน เพื่อพฒันา

ประสทิธภิาพการท�างาน และสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีแก่พนกังาน

Safety	Mission:

• ดูแลให้มีการยกระดับ และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ

• ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และปลูกจิตส�านึกซึ่งความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน

• สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะท่ีดีท้ังด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานดังต่อไปนี้

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานทุกคน

- บริษัทจะด�าเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

การท�างานรวมถึงในสถานท่ีท�างาน

- มีการเผยแพรใ่ห้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตส�านึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมการท�างานแก่ผู้บริหารและพนักงานอยา่งต่อเนื่อง

- พนักงานทุกคนต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างานและข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเครง่ครัด ไมฝ่่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท
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2.6	 	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	

 บรษัิทมีนโยบายท่ีจะไมเ่ก่ียวขอ้งกับการละเมดิสทิธมินษุยชน บรษัิทตระหนักและมอุีดมการณใ์นการด�าเนนิธุรกิจอยา่ง

มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แขง่ทางการค้า คู่ค้าทางธุรกิจ  

เจ้าหน้ี พนักงาน สังคมและสิง่แวดล้อม ตามหลักธรรมภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ในด้านสทิธิมนุษยชนนั้น บรษัิท

ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานส�าคัญในการอยู่ 

รว่มกันอยา่งสนัติและสงบสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการด�าเนนิธุรกิจของบรษัิทเปน็ไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท้ังทางตรงหรือทางอ้อม รวมท้ังไม่ส่งเสริม

หรือเข้าไปเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

• สนับสนนุและเคารพสิทธมินษุยชน โดยไมส่นบัสนนุ ไมก่ระท�าและไมม่สีว่นเก่ียวขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชน  

เชน่ ไมใ่ชแ้รงงานเด็กและแรงงานบงัคับ แรงงานท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการคกุคามทางเพศทกุรูปแบบ

• ใหค้วามส�าคัญกับสทิธเิท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงใหค้วามส�าคัญเปน็พิเศษต่อสทิธิของกลุ่มเปราะบาง เชน่ 

ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น

• ใหค้วามส�าคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสญัชาติ สถานภาพทางสงัคม สขุภาพ การศกึษา สทิธิในการท�างาน 

ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา

• เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคลากรอยา่งเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพลภาพ

• จัดให้มีนโยบายและมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุม

ภายในทางด้านข้อมูล

• มุง่มั่นและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส โดยข้อร้องทุกข์จะถูกเก็บเป็นความลับ ท้ังนี้ บริษัทได้ก�าหนด 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษส�าหรับ 

ผู้กระท�าความผิดในเรื่องดังกล่าว
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 3. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคน
 

 บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า 

ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสว่นรวม

อยา่งยั่งยืน ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในท้องถ่ินท่ีบริษัท ประกอบกิจการอยู ่ดังตัวอยา่งเชน่

3.1	 	ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์	(Product	Responsibility)	

 ด้วยบริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดและจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจึงต้องค�านึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ ดังนั้น จึงต้องให้ความส�าคัญต้ังแต่การคัดเลือกคู่ค้า ได้แก่ บริษัทเจ้าของสินค้า บริษัทผู้ผลิต 

บริษัทผู้น�าเข้าสินค้า บริษัทผู้รับจ้างผลิต และบริษัทผู้รับจ้างประกอบสินค้า จนถึงการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ การใช้

งานและการเก็บรักษาท่ีถูกต้อง ไมก่ล่าวอ้างเกินจริงอันอาจท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดได้

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท	(Own	brand)	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความส�าคัญกับผู้บริโภคผ่านทางผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ รวมถึงสรรหานวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

ปลอดภัยและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายได้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย มีการ 

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีการรับประกันสินค้า หากสินค้า

ช�ารุด เสียหายหรือไมไ่ด้มาตรฐานอันเนื่องมาจากการขนสง่หรือเหตุอ่ืนใด สามารถ

แจ้งมาท่ี Call Center โทร 02 020 8989

การแสดงข้อมูลก�ากับผลิตภัณฑ์ บริษัทจัดให้มีการแสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เป็นไปตาม 

หลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของส�านกังานคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) เพ่ือใหผู้บ้รโิภค 

ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง รวมถึงแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ  

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

อายุผลิตภัณฑ์ (Shelf Life) การก�าหนดอายุผลิตภัณฑ์จะก�าหนดโดยบริษัทผู้ผลิต ซ่ึงบริษัท จะจัดเก็บข้อมูล 

เก่ียวกับอายุผลิตภัณฑ์แต่ละตัวในระบบคลังสนิค้า เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบอายุและ

เก็บคืนผลิตภัณฑ์ออกจากช้ันสนิค้าได้ตามก�าหนดเวลา ท้ังนี ้การเรยีกเก็บผลิตภัณฑ์

จะด�าเนินการต้ังแต่สินค้าใกล้วันหมดอายุ เพื่อสง่คืนให้โรงงานผู้ผลิต/บริษัท น�าไป

ท�าลายต่อไป
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

3.2	 	 มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์		

 บรษัิท ตระหนกัเปน็อยา่งดีถึงความเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้นจากสนิค้าไมป่ลอดภัยจึงได้ดูแลให้มีการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คณุภาพ ผา่นการรบัรองมาตรฐานระบบต่างๆ อาทิ มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์

อาหาร GMP มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ISO 13485 เป็นต้น 

และเพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษัิทคู่ค้าได้ปฏิบติัตามมาตรฐานท้ังด้านแรงงาน สขุภาพ ความปลอดภัย และจริยธรรมในการด�าเนนิธุรกิจ 

บริษัท ก�าหนดให้ฝ่ายจัดซื้อเข้าตรวจประเมินบริษัทคู่ค้าหลักอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดท�าประวัติการจัดซื้อเพื่อประโยชน์

ในการพิจารณาจัดซื้อสินค้าในครั้งต่อไป 

3.3	 	 นโยบายข้อมูลส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย			

 บริษัทก�าหนดว่าขอ้มลูใดท่ีลูกค้าใหไ้ว้กับบรษัิทเปน็ขอ้มลูส�าคัญซึง่จะถือเปน็ความลับและต้องดแูลใหม้คีวามปลอดภัย 

จึงได้ก�าหนดมาตราการทางเทคนคิท่ีเหมาะสมเพื่อปอ้งกันการสญูหายของขอ้มลูและการใชข้อ้มลูผดิวัตถปุระสงค์ ท้ังน้ี บริษัท

จะไมเ่ผยแพร ่จ�าหนา่ย จ่าย แจก ข้อมูลสว่นบุคคลใดของท่านท่ีให้ไว้กับบริษัท แก่บุคคลภายนอกอ่ืน 

 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน จัดให้มีนโยบายและมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัย

ของข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุมภายในทางด้านข้อมูล (สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเคารพสทิธิ 

มนุษยชน”)  และเน้นย�าให้พนักงานทุกคนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

 บริษัทเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกับทรพัยส์นิทางปญัญา และมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการไมล่ะเมดิ

ทรพัย์สนิทางปัญญา ดังน้ี

• พนักงานทกุคนมีหนา้ท่ีปกปอ้งและรักษาความลับอันเก่ียวกับทรัพยส์นิทางปญัญาของบรษัิท เพื่อมใิหข้อ้มูล

เหล่าน้ันร่ัวไหล และต้องไมน่�าทรพัย์สนิทางปญัญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชน์สว่นตัวหรอื

บุคคลอ่ืนโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต

• พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และไม่น�าผลงานอันมีทรัพย์สิน

ทางปัญญาของผู้อ่ืนไมว่่าท้ังหมด หรือบางสว่นของผลงานไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

 นอกจากนี้บริษัท ยังมีหน่วยงานท่ีดูแลในส่วนของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ 

สานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัท และผู้บริโภค 
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3.4	 	 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่			

 บริษัท มุง่พัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ส�าหรับแมแ่ละเด็กแบรนด์ 

“พเีจ้น” ตระหนักถึงความส�าคัญของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่เสมอมากว่า 60 ปี พร้อมท้ังสนับสนุนให้คุณแม่ในประเทศไทย

ประสบความส�าเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแมม่ากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กทารกทุกคน เติบโตขึ้นอยา่งมีพัฒนาการสมวัย สุขภาพท่ีดี 

และมคีวามสุข เพราะการเล้ียงลกูด้วยนมแมน่อกจากประโยชน์จากน�านมแมแ่ล้ว ยงัเปน็ชว่งเวลาท่ีมีค่า หรอื มีความหมายของ

แม่และลูกน้อยท่ีมีร่วมกัน คือความรักความผูกพันธ์ ความอบอุ่นเมื่อลูกได้อยู่ในอ้อมกอดแม่ โดยถือเป็นภาคเอกชนรายแรก 

ท่ีรณรงค์ และสง่เสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแมอ่ยา่งจริงจังผา่นกิจกรรมทางการตลาดมากมาย ท่ีชว่ยสร้างแรงบันดาลใจ สง่ต่อ

ก�าลังใจให้คุณแม ่สามารถให้นมลูกได้ด้วยตนเอง และปีนี้พีเจ้นสานต่อโครงการ “Thailand Breastfeeding Day By Pigeon  

อุ่นรักจากอกแม่ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ” ซึ่งด�าเนินติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 เพ่ือแสดงพลังรักครั้งยิ่งใหญ่  
เป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ม่ยุคใหม่ตระหนักถึงคณุค่าและสนับสนุนการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ใหเ้กิดขึน้อยา่งยั่งยนื 

 “พเีจ้น” สานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม ่ผา่นโครงการ “Thailand Breastfeeding Day 

By Pigeon อุ่นรักจากอกแม ่รว่มสร้างสถิติแหง่ความภาคภูมิใจ” เป็นปีท่ี 5 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และรว่มรณรงค์การเล้ียงลูก 

ด้วยนมแม่ในประเทศไทย สร้างการตระหนักถึงคุณค่าและสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ให้เกิดขึ้นอย่างท่ัวถึงในทุกพื้นท่ี 

การสร้างสถิติการร่วมให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันท่ัวประเทศ ในครั้งนี้สถานท่ีจัดงานคือ กรุงเทพมหานคร แต่คุณแม่ท่ีอยู่

ต่างจังหวัดมีโอกาสท�าสถิติออนไลน์ไปพร้อมๆกันท่ัวประเทศ ซึ่งจ�านวนแม่ลูกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จะถูกบันทึกลงใน 

Thailand Records ซ่ึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การท�าสถิติของจ�านวนเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและจุดยืน

ของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ร่วมกัน ซ่ึงเป็นวิธีการเล้ียงลูกตามธรรมชาติ ท่ีมีประโยชน์และส่งผลดีต่อท้ังลูกและแม่มากท่ีสุด  

พร้อมตอกย�าความเป็นผู้น�าและเป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและทารกของพีเจ้น ท่ีได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่มาโดยตลอด โดยปีนี้ได้รบัความสนใจจากคุณแม่ท่ัวเมืองไทยในการเข้ารว่มแสดงพลังแห่งความรกั 

มากถึง 1,234 แม่ลูก ที่พร้อมสร้างสถิติใหม่การให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันเป็นเวลา 3 นาทีบันทึกใน Thailand 

Records โดยในปีนี้รูปแบบงานที่พเีจ้นสรา้งสรรคขึ้น ยิ่งอบอุ่น และเต็มเป่ียมไปด้วยองค์ความรูม้ากมาย ได้รับเกียรติจาก  

หมอวิน-ผศ.นพ.วรวุฒ ิเชยประเสรฐิ กมุารแพทยเ์จ้าของเพจดัง “เลีย้งลกูตามใจหมอ”  ทีม่าใหค้วามรูแ้ละการปรบัแนวคิด 

เชิงบวกให้กับคุณแม่ยุคปัจจุบัน ในหัวข้อ “นมแม่ท่ามกลางสื่อโซเชยีล: เลีย้งลูกด้วยนมแม่ได้อย่างสุขใจและปลอดภัย”  

พร้อมด้วย ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมาให้ความรู้การดูแลคุณแม่และลูกน้อยในการ 

เล้ียงลูกด้วยนมแม่และดูแลลูกน้อยแบบองค์รวม อีกท้ังแขกรับเชิญอีกหลายท่านร่วมแบ่งปันเร่ืองราว ประสบการณ ์

ท่ีดี “กว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเรจ็” จะเห็นได้ว่า ในการจัดงานครั้งนีคุ้ณแม่ที่รว่มงานจะได้ท้ังองค์ความรูจ้ากทีม

แพทย ์ผูเ้ชีย่วชาญ และประสบการณ์จรงิจากคณุพ่อคณุแม่อกีหลายท่าน  ซึง่เหมาะอยา่งยิง่กับสงัคมปัจจุบนั ทีต้่องเจอ

กับสถานการณ์ต่างๆรอบตัว  ทีต้่องการการปรบัตัว ปรบัใจด้วยความพรอ้ม ท้ังทางรา่งกายและจิตใจ

 โครงการนีน้อกจากเปน็การรณรงค์การเล้ียงลกูด้วยนมแมอ่ยา่งจรงิจังของพเีจ้นแล้ว ยงัจุดประกายใหกั้บคณุพอ่คณุแม่

ทกุท่านท่ีมารว่มงานรวมไปถึงครอบครัวใหม้คีวามเข้าใจและเหน็ถึงความส�าคัญของการเล้ียงลกูด้วยน�านมแมม่ากยิง่ข้ึน เพราะ

สิง่ล�าค่าท่ีสุดส�าหรับลกูมีอยูแ่ล้วในตัวคณุแมทุ่กคน นั่นคือ น�านมแม ่พีเจ้น ขอเปน็สว่นหนึ่งในการสง่ต่อคณุค่านีใ้หย้าวนานท่ีสดุ 

ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยภาพความรกั ความอบอุ่น และความประทับใจ ท่ีแต่ละครอบครวัน�ามาแบง่ปนัความสขุรว่มกัน 

เพราะการได้ให้นมลูกจากอกแมคื่ออีกหนึ่ง “True Love True Breastfeeding Moments” ความสุขอุ่นรักจากอกแม ่ท่ีบริษัท 

มุง่พัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ส�าหรับแมแ่ละเด็กแบรนด์ “พเีจ้น” มคีวาม

ต้ังใจสง่ต่อคณุค่านีสู้ส่งัคมอยา่งยั่งยนื
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

 นอกจากน้ียังให้ความส�าคัญกับการให้ข้อมูลความรู้ การเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้องของคุณพ่อคุณแม่ โดยอย่างยิ่งในยุค

ปัจจุบันท่ีสื่อโซเชี่ยลเข้ามามีบทบาท การเข้าถึงสื่อและความรู้ท่ีถูกต้องมีความส�าคัญมาก รวมถึงสภาวะกดดันจากปัจจัยอ่ืนๆ 

ดังน้ันการมคีวามรู้ ความเขา้ใจ ทางสายกลาง ในการดูแลตัวเองและลกูนอ้ย จึงเปน็อีกหน่ึงเรื่องท่ีเราให้ความส�าคัญ ในปจัจุบัน

การได้รับความรู้ความเข้าใจจากโรงพยาบาล จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษา แนะน�า รวมท้ังสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับคุณ

พอ่คุณแม ่รวมไปถึงคนในครอบครัว จะชว่ยให้การสร้างครอบครัวมีคุณภาพ และความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันครอบครัวถือ

เป็นสว่นท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีจะสง่ต่อคุณภาพท่ีดีสูส่ังคมต่อไป

 ท้ังน้ี ท่ีบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็ก

แบรนด์ “พเีจ้น” จึงมทีีมงานผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามรูค้วามเขา้ใจผลิตภัณฑ์อยา่งถกูต้องกับผู้บริโภคผา่นหลากหลายชอ่งทาง เชน่ 

Call Center การใหค้�าปรกึษาในการดแูลลกูนอ้ย การดูแลตัวเองโดยทีมผู้เชีย่วชาญท้ังความรูใ้นรูปแบบของบทความ และการ

จัดอบรมเชงิปฏิบัติการ (Workshop) ใหค้ณุพอ่คณุแมไ่ด้ลงมือปฎิบัติจรงิด้วยความรูแ้ละความเขา้ใจอยา่งถกูต้อง เปน็กิจกรรม

ท่ีจัดต่อเน่ืองท้ังปี ท้ังในชอ่งทางโรงพยาบาล, กิจกรรมใหค้วามรูค้ณุแมต้ั่งครรภ์, การเล้ียงลูกด้วยนมแม ่รวมถึงพฒันาการต่างๆ

ของลูกน้อยในแต่ละชว่งวัย ซึ่งได้จัดให้ความรูไ้ปมากกว่า 3,900 ครอบครวั ท่ีพเีจ้นต้องการสง่ต่อความรกั ผา่นทุกการดแูลเพ่ือ

ให้การดูแลลูกน้อยเป็นเรื่องง่าย และมีความสุขอยา่งยั่งยืน 
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 Pigeon พีเจ้น เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ส�าหรับเด็ก ท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากความรักของแม่ และเป็นแบรนด์ท่ีอยู่คู่

ครอบครัวพอ่แมค่นไทยมากว่า 30 ปี จากจุดเริ่มต้นของแบรนด์พีเจ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีความต้องการให้ทุกครอบครัวท่ีมีลูก

ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกน้อย

 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 พีเจ้นได้รับรางวัล Mommy’s Choice สุดยอดแบรนด์ผลิตภัณฑ์แมแ่ละเด็ก ประเภทจุก

นมและขวดนมแบรนด์ “พีเจ้น” จากบริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิง แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) จากงาน “Amarin Baby & Kids 

Awards 2019” ตอกย�าความเป็นแบรนด์อันดับหน่ึงในดวงใจ ท่ีคณุแมยุ่คใหมก่ว่า 10,000 คนท่ัวประเทศใชจ้รงิและโหวตผา่น

เว็บไซต์ AmarinBabyAndKids.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อกลางข้อมูลคุณภาพจากแม่สู่แม่เพ่ือเป็นประโยชน์แก่คุณแม่มือใหม่ท่ี

ก�าลังมองหา “สินค้าใช้ดี ท่ีได้รับการยืนยันจากคุณแมตั่วจริงท่ัวประเทศ” 
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

  “เพราะความรักของแม่คือแรงบันดาลใจของ 

พเีจ้น” จุกนมพีเจ้น ผ่านการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเชิงลึก  

รวมท้ังการท�าส�ารวจในเชิงการตลาดเพื่อให้เข้าใจผู้บริโภค

อย่างแท้จริง จึงโดดเด่นด้วยนวัตกรรมการออกแบบท่ีดีท่ีสุด  

เชน่ จุกเสมือนนมมารดา ซอฟท์ทัช “รุน่พลัส” และจุกเสมือน

นมมารดา “รุ่นมินิ” ให้ทารกเสมือนได้ดูดนมจากอกมารดา

ตามธรรมชาติ ใช้สลับกับการให้นมจากอกมารดาได้อย่าง

ดีเยี่ยม ช่วยลดปัญหาโคลิค และการส�าลักในเด็ก ให้คุณ

แม่สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานข้ึน ขวดนมพีเจ้น  

ผลิตจากวัสดุพรีเมียม โดยเป็นแบรนด์เดียวท่ีใช้วัสดุพรีเมียม PPSU สีชาธรรมชาติไมผ่า่นการฟอกสี คุณภาพสูง ปลอดภัยจาก

สาร BPA จึงได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางในวงการแพทย์และได้รับความไว้วางใจจากคุณแมช่าวไทยท่ัวประเทศ

 เพราะเราคิดจากมมุมองของคนเปน็แม ่จึงท�าให้พเีจ้นเขา้ใจความต้องการของคนเปน็แมอ่ยา่งดี และค�านงึถึงความส�าคัญ 

ในการเสริมสร้างให้ลูกน้อยเติบโตอยา่งมีคุณภาพท่ีสุด และนี่คือหัวใจส�าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Pigeon

 “พเีจ้น คิดมาจากรกั เพื่อคนทีร่กัมากทีส่ดุ”
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3.5	 	 ผลิตภัณฑ์	Own	Brand	ที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย			

 ด้วยความมุ่งม่ันของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจ ท่ีต้องการดูแลสุขภาพและการด�าเนินชีวิตท่ีดีของผู้บริโคค เราจึงมี

ความมุ่งมั่นในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ภายใต้ทุกตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เน้นย�า

การให้คุณค่าท่ีตอบสนองความต้องการมากกว่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ัวไป พร้อมการค�านึงถึงการดูแลรับผิดชอบและ 

การตอบแทนคืนสูส่ังคมเป็นส�าคัญ 

ตราผลิตภัณฑ์วีแคร์ (V care) มีความต้ังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care)  

ด้วยความใสใ่จ พิถีพถัิน มองเหน็คณุค่าในรายละเอียดท่ีผู้บรโิภคต้องการท่ีแตกต่างกัน และสง่มอบคณุค่าเหล่านัน้ด้วยความหว่งใย  

ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

 

 ส�าหรบักลุม่ผลิตภัณฑ์ส�าลี ท่ีปจัจุบนัมผีลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลมุความต้องการไมว่่าจะเปน็ส�าลีส�าหรบัเช็ดท�าความสะอาด 

ส�าหรับเด็ก จนกระท่ังส�าลีส�าหรับเช็ดเครื่องส�าอาง วีแคร์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากความต้องการของผู้บริโภคเป็นพื้นฐาน  

มกีารท�าวิจัยผู้บริโภคอยา่งสม�าเสมอ และมบีรกิารรบัฟงัปญัหาและความต้องการจากการใชง้าน เพื่อน�าไปพฒันาและปรบัปรุง

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และท่ีส�าคัญ วีแคร์มีการดูแล และใส่ใจทุกข้ันกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าส�าลีของวีแคร ์
ทุกประเภท มีความสะอาด ปลอดภัยอยา่งแท้จริง ไมเ่พียงแต่ผา่นกระบวนตรวจสอบตามมาตรฐานในทุกครั้งท่ีผลิต แต่วีแคร์ 

ใสใ่จในรายละเอียดกับสิง่ท่ีผูบ้รโิภคไมส่ามารถเหน็ได้ด้วยคณุลักษณะทางกายภาพด้านนอก ด้วยการเน้นถึงคณุภาพของเน้ือส�าลี 

ต้ังแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบ ด้วยใยฝ้ายธรรมชาติ 100% และใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย การถักทอด้วยน�า (Hydro 

knitting) พร้อมผา่นการฆา่เชื้อ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้อยา่งท่ีสุดว่าส�าลีท่ีวีแคร์มอบสูม่ือผู้บริโภค จะเป็นส�าลีท่ีสะอาด บริสุทธิ์ 

ปราศจากสารเคมีตกค้างอยา่งแท้จริง อีกท้ัง ส�าลีท่ีผา่นการใช้งานยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตจากใยฝ้ายบริสุทธิ์ 

100% จึงยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาติ ไมก่่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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 ตราผลิตภัณฑ์วีแครย์งัคงเติบโตอยา่งต่อเนื่องในกลุม่ผ้าเชด็ท�าความสะอาดแบบเปยีก ซ่ึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย  

ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมความสะดวกสบายของผู้บริโภคยุคใหม ่

  และอีกหนึง่ความใสใ่จจากวีแคร์ต่อผูบ้รโิภค สามารถสะท้อน

ใหเ้หน็ได้จากกิจกรรมทางการตลาด กลุม่ผ้าเชด็ท�าความสะอาดแบบเปยีก 

วีแคร์ ได้ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีดีต่อสงัคมอยา่งต่อเนื่อง ไมว่่าจะเปน็

สนบัสนนุกิจกรรมงานว่ิงต่างๆ ตลอดท้ังป ีเพื่อสง่เสรมิใหผู้บ้ริโภคได้ออก

ก�าลังกาย อยา่งมสีขุอนามยัท่ีดี ด้วยผลิตภัณฑ์วีแคร ์รีเฟรชชิง่ ไวพสท่ี์ให้

ความเยน็สดชื่น ลดเหง่ือ และแบคทีเรยี 

  รวมถึงผลิตภัณฑ์ผา้เปยีกสูตรน�าบรสิทุธิ ์99% ท่ีวีแครพ์ร้อม

สง่เสรมิการดูแลสขุอนามัยของผู้สงูอายุ รวมถึงการดูแลสขุภาพจิตใจของ 

ผูส้งูอายุท่ีพักอยูใ่นสถานดูแล เชน่  กิจกรรมสง่เสริมวันครอบครัวและผูส้งูอายุ  

ผ่านการสื่อสารออนไลน์ กิจกรรมร่วมส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง  

ในปีท่ีผา่นมา
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 อีกหนึง่ความภาคภูมใิจของกลุ่มธุรกิจภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือการพัฒนา และจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ใหม ่ใน

กลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรก ได้แก่ นมอัดเม็ด มิ้ลค์มี (Milk Me) ท่ีบริษัทฯ มุง่เน้นการสง่เสริมสุขภาพของ

ผู้บริโภคต้ังแต่วัยเด็ก ด้วยสินค้านมอัดเม็ดคุณภาพ ผลิตจากนมโคแท้ 100% น�าเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ ไมผ่สมครีมเทียม 

สารกันบูดและ สีสังเคราะห์ พร้อมวิตามิน และมีแคลเซียมสูง เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ ระหว่างมื้ออาหารหลัก นอกจาก

นี้ มิลค์มี (Milk Me) ยังสง่เสริมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสันทนาการส�าหรับนักเรียน ในระดับประถมศึกษา 

เริม่ต้นจากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครในปท่ีีผา่นมา ซึ่งได้ผลตอบรบัเปน็อยา่งดีจากนกัเรยีน และโรงเรยีนท่ีเขา้รว่ม
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3.6	 	 มุ่งพัฒนา	บ่มเพาะต้นกล้า	วางรากฐานการศึกษา	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน			

  “มุ่งพัฒนา” ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

ซึ่งสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรคุณค่าให้กับสังคม จึงให้ความส�าคัญกับ

การสรา้งคณุค่ารว่ม(Creating Shared Value: CSV) เปน็แนวทางการด�าเนนิธุรกิจ

ท่ีใหค้วามส�าคัญกับการสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ใหกั้บกิจการ

และสงัคมไปพรอ้มกันมุมมองสงัคมและผูมี้สว่นได้เสยี โดยมุง่เนน้การพัฒนาชุมชน

ควบคูกั่บการยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิง่ขึน้ เพ่ือสร้างความเชื่อมัน่

และการสรา้งคณุค่ารว่มกับชุมชนอยา่งยั่งยนื ตามแนวทาง “มุง่พฒันาอยา่งยั่งยนื 

ด้วยความมุง่มั่นเพื่อคณุภาพชวิีตทีด่ขีองทกุคน”  ท้ังนีบ้รษัิทมุง่ม่ันและต้ังใจท่ีจะ

พฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีจะเปน็อนาคตของครอบครวั ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ  

ใหเ้ติบโตขึน้อยา่งมีคณุภาพ เพ่ือมาเปน็ก�าลังส�าคัญใหกั้บครอบครัวและในการพฒันา

ชุมชนของตนเอง รวมถึงโอกาสท่ีจะมาเปน็พนกังานของมุง่พัฒนาในอนาคต  

 

การสร้างอนาคตให้กับชุมชนของมุ่งพัฒนา มีจุดเริ่มต้นมาจากการให้ความส�าคัญในการพัฒนาเด็ก ๆ ในด้านการศึกษา  

ซึ่งเป็นอนาคตของชุมชน สงัคมและประเทศชาติ และเปน็พ้ืนฐานของการพัฒนาอยา่งยั่งยืน โดยมีโรงเรียนเป็นบ้านหลังท่ีสอง

ท่ีนอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังจะช่วยกล่อมเกลาวางรากฐานความคิด คุณธรรม จริยธรรม และการด�าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

ใหกั้บเด็ก ๆ  ไปพร้อมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการด�าเนนิธุรกิจของบรษัิทท่ีจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ท่ีสรา้งคณุค่าเพื่อคณุภาพชวิีตท่ีดี 

ให้กับผู้คนในทุกช่วงวัย เร่ิมจาก เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญส�าหรับทุกคน และ 
การเริ่มต้นของเด็กท่ีจะเติบโตไปเป็นคนท่ีมีคุณภาพก็จะต้องได้รับการศึกษาท่ีดี เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีได้

ต่อไปในอนาคต แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในนโยบายท่ีส�าคัญของบริษัทในการสร้างสรรค์ คุณค่าร่วมสู่สังคม โดยมุ่งเน้นที ่ “การให้

อยา่งยั่งยนื” ภายใต้ชื่อ โครงการ “มุ่ง” พฒันา ท�าด ีสรา้งอนาคตชุมชน เริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตส�านึกของ

การท�าความดี จนน�าไปสูก่ารตอบแทนกลับคืนสูชุ่มชนของตนเอง โดยให้ชุมชนสามารถอยูไ่ด้ด้วยตนเองอยา่งยั่งยืน ควบคู่กับ

การพัฒนาการศึกษาของเด็กในชุมชน
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 ในปี 2562 บริษัทได้ต่อยอดกิจกรรมการสร้างคุณค่าร่วมจากการพัฒนาชุมชนบ้านหนองหัวหมูท่ีทางโรงเรียนและ

ชุมชนได้มกีารพัฒนาท้ังการศกึษา สภาพแวดล้อม ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น  ด้วยแนวคิดท่ีต้องการใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในโครงการ

ต้ังแต่ต้น บรษัิทจึงเชญิชวนพนกังานใหน้�าเสนอชุมชนท่ีตนอาศยัอยูพ่รอ้มอธิบายเหตผุลและปญัหาท่ีต้องการใหบ้รษัิทฯ เขา้ไป

ใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลือเชน่เดียวกับบ้านหนองหวัหมู โดยในปน้ีี “โรงเรยีนวัดหว้ยล�าไย” จังหวัดนครสวรรค์ ได้รบัการ 

คัดเลือกเขา้โครงการ เนื่องจากโรงเรยีนมแีนวโนม้ท่ีจะถกูปดิตัวลงเชน่เดียวกับโรงเรยีนบ้านหนองหวัหมู
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 “การพัฒนาโรงเรียนวัดห้วยล�าไย เริ่มต้นจากการรับฟังปัญหาและศึกษาความต้องการของโรงเรียน จนน�ามาสู่การ

สนับสนุนการมีสุขอนามัยท่ีดีและการปรับสภาพแวดล้อมซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยได้มีการสร้างห้องน�าใหม่และ

ปรับปรุงหอ้งน�าเดิมท่ีมอียูส่�าหรับเด็กอนบุาลใหม้สีขุลักษณะท่ีดี สง่เสรมิการมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสมด้วยการพฒันาพื้นท่ี

ว่างเปล่าบางสว่นภายในโรงเรยีนใหเ้ป็นแปลงผกัสวนครวั และขุดสระขนาดใหญเ่พื่อเล้ียงปลาส�าหรบัน�าไปท�าอาหารกลางวัน 

กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ผ่านการปรับเปล่ียนภูมิทัศน์เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดี พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาท่ีเหมาะกับการ

ออกก�าลังกายของเด็กประถมวัย เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา เด็ก ๆ ก็พร้อม

ท่ีจะเรียนรู้เติบโตไปเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีดี และกลับมาช่วยเหลือชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จุดมุ่งหมายท่ีส�าคัญของ

โครงการนี้ คือ การเปลีย่นแปลงของชุมชนโดยเริม่ต้นจากคนในชุมชน โดยบรษัิทเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพัฒนาให้เกิด

การเปลีย่นแปลงอยา่งยั่งยนืน้ัน อยา่งทีไ่ด้ประสบผลส�าเรจ็จากโครงการบา้นหนองหวัหมู

 ไม่เพียงแต่การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานให้กับโรงเรียนเท่าน้ัน บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรม  
CSV Day เป็นประจ�าทุกปี เชิญชวนพนักงานทุกคนลงพ้ืนท่ีพัฒนาโรงเรียนรว่มกัน และสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 

การคัดแยกขยะ ปลุกจิตส�านึกเพื่อการพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืนให้กับเด็ก ๆ ไปพร้อมกันด้วย 
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 นอกจากนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้น�าและงานวิจัย “Nurturing school leadership for at-risk 

schools at the Golden Triangle through Action Learning” ซึ่งเป็นความรว่มมือระหว่าง 3 ภาคสว่น ได้แก่ 

 (1) มหาวิทยาลัยโคลัมเบยีสหรัฐอเมรกิา (2) กระทรวงศกึษาธกิาร และ (3) เครอืขา่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพการจัดการ

ศกึษาสงเคราะห์ภาคเหนือ ในการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษา จาก 5 โรงเรยีนในเขตพ้ืนท่ีความเสีย่งสามเหล่ียมทองค�า เพื่อดูแล

นักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนชาวเขา กว่า 3,500 คน ท่ีก�าลังเผชิญหน้ากับปัญหาด้านการศึกษาอันเกิดจากการขาดแคลน

ทรพัยากรท่ีจ�าเปน็ต่อการเรยีนรูแ้ละพัฒนาการ ปัญหาสงัคม อาทิเชน่ ปญัหาด้านการค้ายาเสพติดและการค้ามนษุย์ท่ีคกุคาม

เข้ามาในโรงเรียน ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนและยากท่ีจะแก้ไข จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีผู้น�าในการ

ตัดสินใจอยา่งเป็นระบบเพื่อชว่ยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 อีกท้ังบริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อนพนักงานท่ีมีจิตอาสา เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจ�าปี 2562 กองทุนการศึกษา 

Warwick เพื่อเด็กชาวเขา เปน็ครูอาสาแนะแนวอาชพีทางด้านการขาย การตลาด บญัช ีและเลขานกุาร ใหค้วามรูใ้นการปรับตัว 

เข้าสูวั่ยรุน่ และเตรยีมความพรอ้มเขา้สูร่ั้วมหาวิทยาลัย ตรงกับวัตถปุระสงค์ของบรษัิทฯ ท่ีมุง่หวังปลกูเมล็ดพนัธ์ุใหเ้ปน็อนาคต

ของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเราเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสามารถเกิดข้ึนได้โดยการดึงศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ในตัวบุคคล 
ออกมา และให้การส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้ังองค์กรและสังคม  
ตามแนวทาง “มุ่งพฒันาอยา่งยั่งยนื ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคณุภาพชวิีตทีด่ขีองทกุคน”
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ปันน�้าใจให้สังคม

 เปน็อีกหนึง่กิจกรรมท่ีบรษัิทใหค้วามส�าคัญมาอยา่งต่อเนื่องทกุปี ในการบรจิาคผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า พีเจ้น ใหกั้บ

มลูนธิิและโรงพยาบาลท้ังภายในกรุงเทพ เขตปรมิณฑลและโรงพยาบาลต่างจังหวัดท่ีขาดแคลนอุปกรณต่์างๆ ส�าหรบัครอบครวั

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการจัดหาอุปกรณต่์างๆ ในการดแูลบุตร

สร้างเสริมเครือข่ายทางสังคม

 ตามท่ีบรษัิท ได้รว่มลงนามใน MOU กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าต่างๆ ในโครงการรบันักศึกษาเขา้ฝกึงานกับบรษัิท ต้ังแต่

ป ี2556 จนถึงปจัจุบนัน้ัน ในป ี2562 ถือเปน็ก้าวส�าคัญส�าหรบับรษัิท เปน็อยา่งยิง่ท่ีได้มีโอกาสขยายความต้ังใจในการบม่เพาะ 
เมล็ดพันธรุ์น่ใหมใ่นระดับวิทยาลัยเขตต่างจังหวัด 

 โดยในปีน้ีบริษัทได้รับเกียรติและโอกาสจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณา 

สง่นักศกึษาเขา้มาฝึกงานกับบริษัท ในสาขาการตลาดและการขาย ทกุชว่งภาคการศกึษาแบบต่อเนื่อง ภายใต้ “พธีิลงนามบนัทึก

ความเข้าใจ (MOU : Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความรว่มมือเพื่อการพฒันาคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน

ด้านการอาชวีศกึษาระหว่าง บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชช่ันแนล จ�ากัด (มหาชน) และ วิทยาลัยเทคโนโลยสีหวิทย์บรหิารธุรกิจ 

จังหวัดสพุรรณบุรี เปน็ท่ีเรยีบรอ้ยเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ท่ีผา่นมา ซึง่ถือเปน็นโยบายตอบแทนสงัคม ในการพัฒนาการศึกษา

ในการผลิตนกัศกึษาท่ีมีคณุภาพออกสูต่ลาดแรงงานตามความต้ังใจของบรษัิท
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 4. มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน
 

4.1	 	 กระบวนการช่วยเหลือและจัดการปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์	

 บริษัทจัดให้มีหน่วยงานดูแลตอบข้อซักถามและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวิธีการใช้งานสินค้าของบริษัท รวมถึงรับฟัง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท่ี Call Center โทร 02 020 8989 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น. (เว้นวันหยุดบริษัท)  

Call Center
รับฟังความคิดเห็น 

เรื่องร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะ

ลูกค้าต้องการให้มี
ตรวจสอบเพิ่มเติม

ลูกค้าพอใจ
กับการชี้แจง

บริษัท ได้รับสินค้า
และส่งให้โรงงานผู้ผลิต

ตอบกลับและชี้แจง
เบื้องต้นภายใน 1 วัน

นับแต่ได้รับเรื่อง
จากลูกค้า

แจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ลูกค้าทราบ

และด�าเนินการแก้ไข

ลูกค้าส่งสินค้าให้บริษัท 

4.2	 	 ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ	(Process	efficiency)	

	 	 ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Supply	Chain)

 บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการ (Technology and system) รว่มกับบริษัทคู่ค้าท่ีให้บริการด้านคลัง

สินค้าและการขนส่งสินค้าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และตรงตามความต้องการของลูกค้า ท้ังในด้าน ความถูก

ต้องของรายการสินค้า จ�านวน เวลา และสถานท่ีในการจัดสง่สินค้า รวมไปถึงคุณภาพของสินค้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ท่ีบริษัทก�าหนดเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการท�างานท่ีผิดพลาดแล้วต้องท�าซ�า

 บริษัทมีระบบประกันคุณภาพสินค้า (Quality Assurance) เพื่อเป็นการการันตีสินค้าให้มีคุณลักษณะตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าและดแูลแก้ไข ปรบัปรุง พัฒนาใหไ้ด้มาตรฐานอยูเ่สมอ เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุกับลูกค้า โดยอาศยัขั้น

ตอนการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC) ในทุกขั้นตอนการท�างานของหว่งโซอุ่ปทาน และมีระบบในการสอบกลับได้ 

(Traceability) เพื่อเปน็เครื่องมอืในการจัดการความเสีย่งท่ีท�าใหบ้รษัิทสามารถท�าการเพกิถอนหรอืเรยีกคืนผลิตภัณฑ์ท่ีซึ่งถูก

ชี้บง่ว่าคุณภาพไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทก�าหนดได้โดยเรว็ ซึ่งชว่ยลดการสูญเสยีในด้านค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบท่ีท�าให้

การค้าหยุดชะงัก  สามารถชี้บง่ได้ถึงสาเหตุท่ีแท้จริง และสามารถด�าเนินการเพื่อป้องกันการเกิดซ�าในอนาคต
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

4.3	 	 การพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างยั่งยืน	(Sustainable	quality	improvement)	

 หนว่ยงานรบัประกันคณุภาพ (Quality assurance) ท�าการปรบัปรุงพฒันางานด้านคณุภาพอยา่งยั่งยนืโดยมีการแลก

เปล่ียนความรู้และจัดอบรมให้กับพนักงานฝ่ายประกอบร่วมกับทีม Copacker, Assembly Team ทุกรายของบริษัทเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน และลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการท�างาน ลดขั้นตอนงานท่ีไม่จ�าเป็นลง และเป็นการสร้างให้

พนักงานได้น�าเสนอความคิดและแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะการท�างานรว่มกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานอยา่งสูงสุด 

อีกท้ังยงัเพิม่ทักษะการท�างานของพนกังานฝา่ยประกอบ เพ่ิมทักษะความรู้ด้านการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ

ประเภท เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปท่ีตรงตามมาตรฐานก�าหนดและตรงตามความต้องการของลูกค้าอยา่งสูงสุด
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 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
 

 บริษัท มุง่พัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ประจ�าปี 2562 ซึ่ง

เป็นรายงานฉบบัท่ี 6 นบัแต่แยกการรายงานออกจากรายงานประจ�าปีในป ี2557 โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือรายงานผลการด�าเนนิ

งานด้านความยั่งยืนของบริษัทระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ขอบเขตเนื้อหาของรายงานฉบับนี้มุง่เน้นไปท่ีการ

พัฒนาคนต่อเน่ืองกับปีท่ีผา่นมา ด้วยเป็นรากฐานส�าคัญต่อการขับเคล่ือนธุรกิจของบริษัทในการจัดจ�าหนา่ยและเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายสินค้า โดยการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน นอกจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กรแล้ว 

บริษัทยังได้สง่ต่อคุณค่าสูส่ังคมผา่นโรงเรียนและโครงการ “มุ่งพัฒนา ท�าด ีสรา้งอนาคตชุมชน” เพื่อสง่เสริมให้โรงเรียนเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน 

 ท้ังน้ี การพิจารณาเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนนั้น บริษัทเลือกด�าเนินการในประเด็นท่ีสอดคล้องกับธุรกิจและผู้มี

สว่นได้เสียหลัก ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าก่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของบริษัทให้เติบโต แข็งแรงและ

สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสียอ่ืน รวมถึงสง่มอบคุณค่าให้

แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้

ติดต่อ/สอบถาม 
บรษัิท มุ่งพัฒนา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์  

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2020 8999 
โทรสาร 0 2020 8990-93

e-mail: company.secretary@moongpattana.com

การขอรับรายงานในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ www.moongpattana.com
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

GRI	Content	Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure Disclosure Requirements
Page

SD AR

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1

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.

2 2-3

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 24-26 23-25
ORGANIZATIONAL  PROFILE
G4-3 Report the name of the organization. cover 6-9
G4-4 Report the primary brands, products, and services. 10-22
G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 6 26-29

G4-6

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.

- 26-29

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. - 9,30

G4-8 Report the markets served (including geographic breakdown, sectors 
served, and types of customers and beneficiaries). - 10-22

G4-9 Report the scale of the organization, including:

G4-10

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

-

G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective 
bargaining agreements. - -

G4-12 Describe the organization’s supply chain. - -

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the 
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain - -

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is 
addressed by the organization. - -
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GRI	Content	Index

General Standard Disclosures

Standard Disclosure Disclosure Requirements
Page

SD AR

G4-15
List externally developed economic, environmental and social charters, 
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or 
which it endorses.

- -

G4-16
List memberships of associations (such as industry associations) 
and national or international advocacy organizations in which the 
organization:

- -

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17

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.

- -

G4-18

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.

- -

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report 
content. - -

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the 
organization - -

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the 
organization - -

G422 Report the effect of any restatements of information provided in previous 
reports, and the reasons for such restatements. - -

G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the Scope 
and Aspect Boundaries. - -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. - -

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with 
whom to engage. - 57-62

G4-26

Report the organization’s approach to stakeholder engagement, 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.

- -

G4-27

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.

- -
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รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

General Standard Disclosures

Standard Disclosure Disclosure Requirements
Page

SD AR
REPORT PROFILE
G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. - cover
G4-29 Date of most recent previous report (if any). - -
G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). cover
G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. 54

G4-32

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.

- -

G4-33

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.

- 54-72

GOVERNANCE

G4-34
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.

- 34-53

G4-35
Report the process for delegating authority for economic, environmental 
and social topics from the highest governance body to senior executives 
and other employees.

- 34-53

G4-36

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.

- 34-53

G4-37

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.

- -

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees 34-53

GRI	Content	Index
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General Standard Disclosures

Standard Disclosure Disclosure Requirements
Page

SD AR

G4-39
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).

- 34-53

G4-40
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

- 34-53

G4-41
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,

- 54-72

G4-42

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.

- 34-53

G4-43
Report the measures taken to develop and enhance the highest 
governance body’s collective knowledge of economic, environmental 
and social topics.

- 54-72

G4-44

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.

- -

G4-45

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.

- -

G4-46
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness 
of the organization’s risk management processes for economic, 
environmental and social topics.

- 34-53

G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of 
economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. - 34-53

G4-48
Report the highest committee or position that formally reviews and 
approves the organization’s sustainability report and ensures that all 
material Aspects are covered.

- -
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G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest 
governance body. - -

G4-50
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.

- 4

G4-52

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.

- 4, 41

G4-53
Report how stakeholders’ views are sought and taken into account 
regarding remuneration, including the results of votes on remuneration 
policies and proposals, if applicable.

- -

G4-54

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.

- -

G4-55 Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for 
the organization’s highest-paid individual in each country of significant - -

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of 
behavior such as codes of conduct and codes of ethics. - 5, 54-72

G4-57
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.

- 61-62

G4-58

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.

- 61-62

CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
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G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed - -

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the 
organization’s activities due to climate change - -

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations - -
G4-EC4 Financial assistance received from government - -
ASPECT: MARKET PRESENCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 
minimum wage at significant locations of operation - -

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at 
significant locations of operation - -

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services 
supported - -

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts - -
ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of 
operation - -

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT: MATERIALS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

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. - -

ASPECT: ENERGY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-EN3 Energy consumption within the organization - -
G4-EN4 Energy consumption outside of the organization - -
G4-EN5 Energy intensity - -
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G4-EN6 Reduction of energy consumption - -
G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services - -
ASPECT: WATER
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-EN8 Total water withdrawal by source - -
G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water - -
G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused - -
ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected 
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas - -

G4-EN12
Description of significant impacts of activities, products, and services on  
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value 
outside protected areas

- -

G4-EN13 Habitats protected or restored - -

G4-EN14 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:EMISSION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope 1) - -
G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 2) - -
G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 3) - -
G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity - -
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions - -
G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) - -
G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions - -
ASPECT:EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-EN22 Total water discharge by quality and destination - -
G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method - -
G4-EN24 Total number and volume of significant spills - -

G4-EN25
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

- -
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G4-EN26
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and 
related habitats significantly affected by the organization’s discharges 
of water and runoff

- -

ASPECT:PRODUCTS AND SERVICES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 
services - -

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are 
reclaimed by Category - -

ASPECT:COMPLIANCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 
sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations - -

ASPECT:TRANSPORT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

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

- -

ASPECT:OVERALL
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type - -
ASPECT:SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria - -

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken - -

ASPECT:ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, 
and resolved through formal grievance mechanisms - -

CATEGORY:SOCIAL

SUB-CATEGORY:LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT:EMPLOYMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
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G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover 
by age group, gender and region - -

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to 
temporary or part-time employees, by significant locations of operation - -

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender - -
ASPECT:LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

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

ASPECT:OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-LA5
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

- -

G4-LA6
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-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation - -
G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions - -
ASPECT:TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by 
employee category - 58

G4-LA10
Programs for skills management and lifelong learning that support the 
continued employability of employees and assist them in managing 
career endings

- 68-69

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews, by gender and by employee category - -

ASPECT:DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-LA12
Composition of governance bodies and breakdown of employees per 
employee category according to gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of diversity

- -

ASPECT:EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
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G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee 
category, by significant locations of operation - -

ASPECT:SUPPLIER ASSESMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria - -

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in 
the supply chain and actions taken - -

ASPECT:LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and 
resolved through formal grievance mechanisms - -

SUBCATEGORY:HUMAN RIGHTS
ASPECT:INVESTMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 59-60

G4-HR1
Total number and percentage of significant investment agreements and 
contracts that include human rights clauses or that underwent human 
rights screening

- -

G4-HR2
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

- -

ASPECT:NON-DISCRIMINATION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken - -
ASPECT:FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-HR4
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 - 59-60

G4-HR5
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

- -

ASPECT:FORCED OR COMPULSORY LABOR
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 59-60
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G4-HR6
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

- -

ASPECT:SECURITY PRACTICES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

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 Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 
peoples and actions taken - -

ASPECT:ASSESSMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to 
human rights reviews or impact assessments - -

ASPECT:SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria - -

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the 
supply chain and actions taken - -

ASPECT:HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and 
resolved through formal grievance mechanisms - -

SUBCATEGORY:SOCIETY
ASPECT:LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, 
impact assessments, and development programs - -

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on 
local communities - -

ASPECT:ANTI-CORRUPTION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 61, 71-72

GRI	Content	Index

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 65



General Standard Disclosures

Standard Disclosure Disclosure Requirements
Page

SD AR

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to 
corruption and the significant risks identified - -

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 61
G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken - -
ASPECT:PUBLIC POLICY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary - -
ASPECT:ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 60

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, 
and monopoly practices and their outcomes - -

ASPECT:COMPLIANCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 60

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 
sanctions for non-compliance with laws and regulations - -

ASPECT:SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

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

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply 
chain and actions taken - -

ASPECT:GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

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

SUBCATEGORY:PRODUCT RESPONSIBILITY
ASPECT:CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

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

G4-PR2
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

- -

ASPECT:PRODUCT AND SERVICE LABELING
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G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-PR3

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

- -

G4-PR4
Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning product and service information and labeling, 
by type of outcomes

- -

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction - -
ASPECT:MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -
G4-PR6 Sale of banned or disputed products - -

G4-PR7
Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning marketing communications, including 
advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes

- -

ASPECT:CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - -

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer 
privacy and losses of customer data - -

ASPECT:COMPLIANCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 60

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 
regulations concerning the provision and use of products and services - -
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