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ปี 2563 ท่ีผ่านมา นับเป็นปีท่ีท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
จากการระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
กระทบทั่วทุกภาคส่วน หลายธุรกิจต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
มาตรการภาครฐัทีอ่อกมาป้องกนัการระบาดของไวรสัโคโรน่า และก�าลงั
การซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น 
โดยมีการพัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้
ความส�าคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปในวิถี New Normal การดูแลด้านสุขอนามัย และการร่วมมือกับ 
คู ่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับ 
ในด้านคุณภาพช่วยส่งเสริมความเป็นอยู ่ที่ดีและสุขอนามัยที่ดีของ 
ทุกช่วงวัยในทุกครอบครัว 

“มุ่งพัฒนา” ตระหนักถึงความส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความ 
มุ ่งมั่นในการสร้างคุณค่าเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน และได้ส่งเสริม
แนวคิดด้านความยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบการปฏิบัติด้าน
ความยั่งยืน โดยเริ่มจากภายในองค์กร การสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงาน
ของบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน  
ให้ความส�าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมท่ีมีคุณภาพตามแนว
นโยบาย “มุ่งพัฒนาอย่างย่ังยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิต 
ที่ดีของทุกคน” 

โดยในปี 2563 บริษัทได้ให้ความส�าคัญด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียน
รู้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการมุ่งเน้นในด้านสิ่งแวดล้อม และการประหยัด
พลงังานเพิม่มากขึน้ทีส่อดคล้องกบั SDGs  ทัง้การให้ความรู ้การส่งเสริม
ให้พนกังานได้มส่ีวนร่วม ผ่านกจิกรรมต่างๆ เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัของทกุ
ฝ่ายของทั้งบริษัท ชุมชน ท้องถิ่น 

สดุท้ายนี ้ขอขอบคณุพนกังาน คูค้่า พนัธมิตรและผูม้ส่ีวนร่วมทุกภาคส่วน 
ท่ีเช่ือมั่นในการด�าเนินธุรกิจและแนวนโยบายด้านความยั่งยืนท่ีส่งผล 
เชิงบวกในการด�าเนินธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทได้ด�าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดมาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“
“
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รู้จัก MOONG มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล

“ “
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้า

และบริการภายใต้คุณธรรม จริยธรรม 

และความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจ 

เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค นักลงทุน และสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

วิสัยทัศน์ 
VISION

พันธกิจ MISSION
มุ่งเป็นองค์กร ที่มีผลกำาไรโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน

มุ่งเป็นองค์กร ที่จะให้ความสำาคัญกับบุคลากร เน้นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้  

 และคุณภาพชีวิตของพนักงาน

มุ่งเป็นองค์กร ที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว

มุ่งเป็นองค์กร ที่เน้นยำ้า จริยธรรม คุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งเป็นองค์กร ที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจำาหน่ายสินค้า
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•	  ข้อมูลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคม

256125622563

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น

สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่กระจายสู่สังคม

ต้นทุนการด�าเนินงาน

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนชุมชนและสังคม

เงินที่จ่ายให้แก่ภาครัฐ (ภาษี)

เงินที่ช�าระคืนให้กับเจ้าของเงินทุน

เงินปันผล

ต้นทุนทางการเงิน

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

ก�าไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคา

ก�าไรสุทธิ

การจ้างงาน

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

ผู้บริหาร

 ชาย

 หญิง

พนักงาน

 ชาย

 หญิง

(หน่วย : ล้านบาท)

954.4

794.5

(หน่วย : ล้านบาท)

603.5

141.1

0.6

8.8

(หน่วย : ล้านบาท)

29.9

1.3

(หน่วย : ล้านบาท)

149.3

129.1

(หน่วย : คน)

158

2

3

60

93

 

1,009.9

854.8

641.7

168.5

0.7

7.8

43.8

0.4

110.0

88.4

165

2

4

66

93

 

1,003.5

801.8

632.0

149.6

1.1

2.2

43.8

0.7

79.3

57.2

165

2

3

60

96
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• พัฒนาการที่สำาคัญ

• ก่อตั้ง บจก. 

 มุ่งพัฒนา มาร์เกตติ้ง  

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2524   

 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล 

 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท   

 ประกอบธุรกิจนำาเข้าและ

 จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์  

 เครื่องครัวที่มีคุณภาพ

• ร่วมกับ โยชิโน โคเคียวโช  

 ก่อตั้ง บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา  

 (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจ 

 ผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ ์

 พลาสติก ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ 

 และอะไหล่ที่เป็นพลาสติก  

 เช่น หัวฉีดนำ้า หัวปั๊ม  

 ขวดแชมพู เป็นต้น

• ได้รับสิทธิในการผลิต 

 การใช้การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์  

 การใช้เครื่องหมายการค้า   

 “พีเจ้น” แต่เพียงผู้เดียวใน 

 ประเทศไทย พีเจ้นเป็นโรงงาน 

 ผลิต จำาหน่าย นำาเข้าและ 

 ส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ 

 ทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์ 

 สำาหรับมารดาและผู้หญิง  

 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพใน

 ครัวเรือน และอุปกรณ์ 

 การแพทย์ที่มีชื่อเสียงจาก 

 ประเทศญี่ปุ่น 

• ร่วมกับ พีเจ้น คอร์ป  

 ก่อตั้ง บจก. พีเจ้น อินดัสทรีส์  

 (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจ 

 ผลิตผ้าเช็ดทำาความสะอาด 

 ผิวของทารกและผู้ใหญ่  

 ผ้าทากันยุง แผ่นซับนำ้านม  

 นำ้ายาทำาความสะอาดจุกนม 

 และขวดนม

• ร่วมกับ พีเจ้น คอร์ป 

 ก่อตั้ง บจก. ไทยพีเจ้น  

 ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต 

 จุกนมซิลิโคน ขวดนม  

 ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำาหรับ 

 เด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น

• แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  

 และเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. 

 มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล 

 และเข้าจดทะเบียนใน  

 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

• การเปิดช่องทางจำาหน่าย 

 ผ่านออนไลน์ – www. 

 moong-shop.com 

 และช่องทางการจำาหน่าย 

 ผ่าน Foodservice  

 (อุตสาหกรรมอาหารและ 

 จัดเลี้ยง หรือ Catering  

 service ได้แก่ ร้านอาหาร  

 โรงแรม และโรงอาหารใน 

 โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น) 

• การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 พีเจ้นอย่างเป็นทางการใน 

 ประเทศสาธารณรัฐ 

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว

  2531  2524   2533

  2560  2539  2537   2551
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• ข้อมูลทั่วไป

ส�านักงานใหญ่เลขที่  2/97 - 104 ชั้น 18 - 19  อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ 

    ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

คลังสินค้า   เลขที่ 444/11-12 หมู่ 7 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี  สมุทรปราการ 10540

ทุนจดทะเบียน 222,650,523 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 168,722,633 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่   67.66%

    กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย   32.34%

บมจ.มุ่งพัฒนา 

อินเตอร์แนชชั่นแนล  

47%

พีเจ้น 

คอร์ปอเรชั่น 

53%

สัดส่วนการถือหุ้น 

บจ.ไทยพีเจ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

32.34%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

67.66%

สัดส่วนการถือหุ้น 

บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แชชั่นแนล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 

2524 และเริ่มด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ในปี 2531 บริษัท ได้รับสิทธิในการผลิต 

การใช้ และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ้นเป็น

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น 

 ด้วยความเชี่ยวชาญแลบริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดโดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าท่ีบริษัทเป็น 

ผูค้ดัสรรและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค และให้เป็นทีรู่จ้กัและรกัษากลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ รวมถึงมีความ

ช�านาญในด้านการจัดจ�าหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศไทยท้ังร้านค้าสมัยใหม่หรือ

โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) และหน่วยขาย 

Pre-order รวมถึงช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service และ E-commerce เป็นต้น

 บริษัทมีความช�านาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย  

ท�าให้บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการ

ท�าการตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัท มีจ�านวนสินค้าท่ีจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นและ 

มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 

1) กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand) ได้แก่ 

 1.1 วีแคร์ (Vcare) ผลิตภัณฑ์ส�าลี ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวส�าหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และสบู่โฟมอาบน�้า

 1.2 ฟ๊อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�้า

 1.3 สไมล์วี (Smile V) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�้า

 1.4 มิลค์มี (Milk Me) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด

 1.5 เบา (Bao) เครื่องดื่มน�้าสมุนไพร

2) กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจ�าหน่าย (Distributor business) สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 2) สินค้าของใช้ประจ�าวันและของใช้ในครัวเรือน 3) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ  

 4) กลุ่มสินค้าผู้สูงวัย

3) กลุ่มธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business) นอกจากการด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า 

 อุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเจ้น จ�ากัด (TP) บริษัท พีเจ้น  

 อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (PIT) และ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ�ากัด (YMP) โดยมีสัดส่วนการ 

 ร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามล�าดับ ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ 

 จากการได้สทิธเิป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าทีแ่ต่ละบรษิทัร่วมค้าแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย รวมถึงได้รบัผลตอบแทน 

 ในรูปของเงินปันผล
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 บริษัทมุ่งเน้นการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

แคร์บิว (Carebeau)

4 แคร์บาลานซ์ (4 Care Balance)

Steadtler

แชมพูเปลี่ยนสีผม

เครื่องดื่มและขนมข้าวออร์แกนิค (จัดจ�าหน่ายทาง online)

เครื่องเขียน (จัดจ�าหน่ายในลาว)

• พีเจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญ่ีปุ่น 

 ส�าหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี 

•	 ไออุ่น เซรั่มอัญชัน ส�าหรับเด็ก และบาล์มบัวหิมะ

•	 Softex แผ่นรองซับส�าหรับเด็ก

•	 Splash About ชดุว่ายน�า้และอปุกรณ์ว่ายน�า้ส�าหรบั 

 ทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ

• มิ้ลค์มี (Milk me) นมอัดเม็ด

• หิมาลายา ซอลท์ เลมอน แคนดี้ ลูกอมมินท์

• เบา (BAO) เครื่องดื่มสมุนไพร

• 4 แคร์บาลานซ์ (4 Care Balance) เครือ่งด่ืมและขนม 

 ข้าวออร์แกนิค (จัดจ�าหน่ายทาง online)

• Mumu ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าหรับผู้ใหญ่

• Softex แผ่นรองซับส�าหรับผู้ใหญ่

• วีแคร์ (V care) ส�าลี ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวแบบ 

 เปียกส�าหรับผู้ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และสบู่โฟม 

 อาบน�้า

• Kingpac ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิป และถุงหูหิ้ว

• ฟ๊อกกี้ (Foggy) กระบอกฉีดน�้า

• สไมล์วี (Smile V) กระบอกฉีดน�้า

• โปรเดนทัลบี (ProdentalB) แปรงสีฟัน

• ZP แปรงสีฟัน

• แคร์บิว (Carebeau) แชมพูเปลี่ยนสีผม

กลุ่มสินค้าส�าหรับแม่และเด็ก 
(Baby and mom)

กลุ่มสินค้าอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(Food and beverage)

กลุ่มสินค้าส�าหรับผู้สูงอายุ 
(Senior)

กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน 
(Personal care & household)

 ในปี 2563 บริษัทมีผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าได้ให้ความไว้วางใจบริษัทในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า ได้แก่ 
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• กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand) 

1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ (V care)

 วีแคร์ พิถีพิถัน ใส่ใจ ในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มจากความต้องการของผู้บริโภค ให้ความส�าคัญในทุก

รายละเอียด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ช่วยให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน 

ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ ท่ีทางบริษัทพัฒนาตราสินค้า บริหารจัดการด้านการตลาด และการจัด

จ�าหน่าย ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ มีดังนี้

• กลุ่มส�าลี 

 ส�าลีวีแคร์ ผลิตจากใยฝ้าย 100% และยกระดับมาตรฐานใหม่ของส�าลี ด้วยการผสานเทคโนโลยีการถักทอ 

 ด้วยน�้า และกระบวนการฆ่าเชื้อถึง 2 ครั้ง เพื่อการันตีคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัย ปราศจากสารเคมี  

 พร้อมเนื้อส�าลีละเอียด เนียน นุ่ม ส�าหรับทุกผิวสัมผัส

ส�าลีส�าหรับทารก

ส�าลีส�าหรับผู้หญิง
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• กลุ่มผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก 

 วีแคร์ ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่เพิ่มความ 

 ใส่ใจในสุขอนามัยในทุกๆ กิจวัตรประจ�าวันด้วยการ 

 พัฒนาผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียกท่ีมีคุณสมบัติ 

 เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่าง มอบความสะอาด  

 พร้อมอ�านวยความสะดวกกับการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ 

 ในยุคปัจจุบันด้วยผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก 

 ส�าหรับผู้ใหญ่ ทั้ง 3 สูตร

• กลุ่มยาสีฟัน

 วีแคร์ คิดค้น และพัฒนา ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเฉพาะ  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพปากและฟัน 

 อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อตอบสนองผู ้บริโภคทุกเพศ 

 ทุกวัย

 และเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ที่มุ่งเน้นการดูแลอย่างเป็นธรรมชาติ วีแคร์

จึงได้พัฒนา และออกสินค้าใหม่ ในกลุ่มยาสีฟัน ในช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา

• กลุ่มผลิตภัณฑ์อาบน�้า  

 สบูโ่ฟมอาบน�า้ วแีคร์ พฒันาด้วยเทคโลยทีนัสมยัใส่ใจใน 

 เรื่องพื้นฐานของความสะอาด พร้อมมอบความสะดวก 

 ต่อผู้บริโภคยุคใหม่

• กลุ่มแปรงสีฟัน

สูตรเย็นสดชื่น

สูตรไวท์เทนนิ่ง สูตรรีไวทัลไลซ์

สูตรน�้าบริสุทธิ์ 99%

สูตรแอนตี้แบคทีเรียล
แปรงสีฟัน
ส�าหรับเด็ก

สูตร Sensitive care

แปรงสีฟัน
ส�าหรับผู้ใหญ่

สูตร Fresh care
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• กลยุทธ์การแข่งขัน

 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์ (V care) ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จัก ด้วยสินค้า

ที่มีนวัตกรรมพัฒนามาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้งานในทุกกลุ่มสินค้า มีจุดขายและความโดดเด่นเมื่อ

เทียบกับกลุ่มสินค้าเดียวกันในท้องตลาด ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าคุณภาพสูงแต่ยังส่งเสริมความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ของ

ผู้บริโภคยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจการตัดสินใจซื้อสินค้าส�าหรับตนเอง

และของครอบครัวเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส�าลี ผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก แปรงสีฟัน และสบู่โฟมอาบน�้า

• การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

 บริษัทจัดจ�าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ทั้งหมดผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

โดยผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลัก ได้แก่ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัด

จ�าหน่ายแบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไปที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและ

ช่องทางอื่นๆ ที่ก�าลังมีการเติบโตดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

ได้แก่ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านร้านตัวแทนจ�าหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) บิวตี้สโตร์ โรงพยาบาล สถานเสริม

ความงาม สถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งออกและการจัดจ�าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็น

ของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความนิยม เนื่องจากสะดวก 

รวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา

2. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองครัว ได้แก่ กระบอกฉีดนำ้าฟ็อกกี้ และสไมล์วี 

 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทจัดจ�าหน่ายได้แก่ กระบอกฉีดน�้าฟ็อกกี้ (Foggy) และกระบอกฉีดน�้า สไมล์วี 

(Smile V) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายฟ็อกกี้ โดยได้จดเครื่องหมายการค้า ฟ็อกกี้ และ สไมล์วี เป็นของบริษัท 

และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดน�้า แบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากว่า 

30 ปีในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะหัวฉีด ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน

กระบอกฉีดน�้าฟ็อกกี้ กระบอกฉีดน�้าสไมล์วี
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3. ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด มิลค์มี (Milk me)

 มิลค์มี (Milk me) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดท่ีถูกพัฒนาข้ึน เพื่อส่งเสริมสุขภาพส�าหรับเด็ก และบุคคลท่ัวไป  

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ผลิตจากนมโคแท้ 100% จากประเทศนิวซีแลนด์ ให้รสชาติอร่อย  

และสุขภาพดีต่อผู้บริโภค

กระบอกฉีดน�้าสไมล์วี ลายใหม่

• กลยุทธ์การแข่งขัน

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�้า บริษัทวางต�าแหน่งแบรนด์ฟ็อกกี้ 

ในระดับพรีเมี่ยม มีสินค้าหลากหลายรุ่น ที่เหมาะทั้งอุตสาหกรรมหนักและการ 

ใช้งานทั่วไป โดย ฟ็อกกี้ ดิวตี้ เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีความ

ทนทานสูง เช่นธุรกิจซักรีด ล้างรถ และ ฟ็อกกี้ มัลติ เน้นร้านอาหาร เสริมสวย  

ท�าสวน เป็นต้น 

 ในส่วนของแบรนด์สไมล์วี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�้านั้น 

บริษัทมุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไป เน้นราคาย่อมเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการ 

กระจายสินค้าอย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมาได้ออกสินค้าใหม่เช่นกัน โดยเน้น

กระบอกที่มีลวดลายใหม่ สดใส เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลุ่มสินค้าในภาพรวม

• การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

 บริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าท่ีครอบคลุมอยู่ท่ัว 

ประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ

• กลยุทธ์การแข่งขัน

 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 

บริษัทได ้ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์ ให ้ความรู ้ เรื่อง

โภชนาการส�าหรับเด็กวัยเรียนและแจกสินค้าตัวอย่างท่ี

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและที่ร้านค้าช้ันน�า เพื่อให้เกิด

การทดลองในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ซ่ึงได้รับผลตอบรับ 

เป็นอย่างดีจากเด็ก และผู ้ปกครอง รวมถึงคู ่ค ้าที่จัด

จ�าหน่าย

• การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

 บริษัทมุ ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจ�าหน่าย

ผ่านช่องทางทั้งแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่ง

ประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกท่ัวไป รวมถึงการส่งออกและ

การจัดจ�าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

เป็นของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า www.moong-shop.com
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4. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มสมุนไพร ตราเบา (BAO)

 เพื่อด�าเนินการตามทิศทางการเติบโตของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการขยายสินค้าเพ่ือตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเน้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท แบรนด์เบา (BAO) 
และเริ่มวางตลาดในช่วงสิ้นปี 2563 โดยจะเริ่มมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาดในช่วงต้นปี 2564

 เครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยง ตราเบา ผสานคุณค่าของสมุนไพรแท้ และความหวาน
ธรรมชาติจากหล่อฮั่งก้วย น�้าตาล 0% จึงเหมาะส�าหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ท่ีให้ความส�าคัญ
ของการดูแลสุขภาพในทุกๆ วัน

• กลยุทธ์การแข่งขัน

 เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และให้เกิดการทดลองโดยตรงในกลุ่มเป้าหมาย บริษัทเริ่มการสื่อสารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ร้านค้า และงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าท่ีแตกต่างจากเคร่ืองดื่มสมุนไพรทั่วไป 

โดยจะขยายการสื่อสารในวงกว้าง และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2564

• การจ�าหน่ายและช่องทางจัดจ�าหน่าย

 บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลัก แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 

แบบดั้งเดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป ช่องทางเฉพาะส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม (Food 

service) รวมถึงการส่งออกและการจัดจ�าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า 

www.moong-shop.com รวมถึงช่องทางใหม่ๆ เช่น Lazada, Shopee ท่ีได้รับความนิยม และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย

5. ผลิตภัณฑ์พีเจ้น

 ผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากผู้เช่ียวชาญ 
มีปรัชญาการท�างานภายใต้แนวคิด Philosophy of LOVE ทั้งนี้เนื่องจากแบรนด์พีเจ้นให้ความส�าคัญกับความรัก 
อันบริสุทธิ์ของแม่กับลูก และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวช่วยให้แม่สามารถส่งมอบความรักให้กับลูกน้อยผ่านการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับทารก ที่มีคุณภาพสูง มีความพิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อการเลี้ยงดูลูกน้อยท่ีราบรื่น และมี

ความสุขที่สุด

 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจ�าหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
ป้อนนม (Feeding Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาด (Baby Wipes) กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นม
มารดา (Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (Weaning & Accessories) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและดูแลผิว 
(Toiletries & Skincare) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด (Pacifier & Teether) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดเครื่องใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ซึ่งถือว่ามีความครอบคลุมทุกความต้องการของ

คุณแม่ อีกทั้งยังตอบโจทย์พัฒนาการในทุกช่วงวัยของลูกน้อย

 นอกจากน้ียังสามารถเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เบบ้ีไวพส์ โดยการวางกจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ  
7 Eleven, Family Mart, Mini Big C และอื่นๆ มากกว่า 16,000 ร้านค้า ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์พีเจ้นเบบี้ไวพส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาตลาดเบบ้ีไวพส์เติบโตข้ึน 14%  โดยพีเจ้นเบบ้ีไวพส์เติบโตข้ึนถึง 69% 
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เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 พีเจ้นได้รับรางวัล Mommy’s 
Choice สุดยอดแบรนด์ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ประเภท 
Best Baby Wipes อันดับหนึ่งในดวงใจคุณแม่จากบริษัท 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พบัลชิชิ่ง จ�ากดั (มหาชน) จากงาน 
“Amarin Baby & Kids Awards 2020” ตอกย�้าความ
เป็นแบรนด์อันดับหน่ึงในดวงใจคุณแม่ยุคใหม่ โหวตโดย
คุณแม่ผู้ใช้จริงทั่วประเทศ กว่า 10,000 ผ่านเว็บไซต์ 
AmarinBabyAndKids.com 

https://youtu.be/Twyo8oCfwjA

• กลยุทธ์การแข่งขัน

 แบรนด์พีเจ้นอยู่ในต�าแหน่งผู้น�าตลาด ส�าหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมาอย่างยาวนาน จึงใช้กลยุทธ์ของผู้น�าคือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับตลาด โดยค�านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจส�าคัญ พีเจ้นจึงสามารถเป็นแบรนด์ที่
เติบโตได้อย่างดี แม้จะอยู่ในสถาณการณ์ที่อัตราเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีลดน้อยลง ทั้งนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่ม

มูลค่าและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

 และความรักของแม่นั่นเอง คือแรงบันดาลใจของพีเจ้นที่ท�าให้เราไม่หยุดคิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์
จากทุกรายละเอียดที่แม่คิด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยความรักความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเสมอมา  
ตามแนวคิด “พีเจ้นคิดมาจากรัก เพื่อคนที่รัก” มากที่สุด 100% Love Based Innovation ส�าหรับช่องทางการสื่อสาร
การตลาด ได้ท�าผ่านสื่อออนไลน์ ของพีเจ้น Facebook Pigeon Little Moments Club รวมถึงเพจของกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ทางความคิดของกลุ่มเป้าหมาย (influencer) และโซเชียลมีเดียอย่างครบวงจร และณ จุดขายทั้ง on-line และ off-line 
จึงท�าให้แคมเปญประสบความส�าเร็จเข้าถึงแม่กว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ

14
รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด



• การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

 การจัดจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์พีเจ้น มีความครอบคลุมทั้ง ช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade,  
การออกบูธกิจกรรมและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์, การส่งออกไปยังประเทศลาว และช่องทางใหม่ที่มีความส�าคัญในยุคนี้คือ
ช่องทาง E-Commerce ผ่าน www.moongshop.com  ที่ทางบริษัทได้จัดท�าขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น

• กิจกรรมทางการตลาด CRM

 นอกจากการสื่อสารทางการตลาด และการท�ากิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว กิจกรรม CRM (Customer Relationship 
Management) เป็นอีกหนึ่งกลุยุทธ์ที่บริษัทให้ความส�าคัญและสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อ “Pigeon Little Moments Club” (พีเจ้น ลิตเติ้ล โมเม้นท์ คลับ) ความผูกพันที่เกิด 
จากความรักความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความผูกพัน ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกคลับ 
และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าพีเจ้น ซ่ึงจ�านวนสมาชิกคลับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสมาชิกแบบองค์รวม 
เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องผ่านทุกช่องทางทั้งออนไลน์ Call Center การให้ค�าปรึกษาในการดูแลลูกน้อย 
การดูแลตัวเองโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้ในรูปแบบของบทความ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให ้
คุณพ่อคุณแม่ได้ลงมือปฎิบัติจริงด้วยความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง เป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเนื่องท้ังปี ท้ังในช่องทาง
โรงพยาบาล กิจกรรมให้ความรู้คุณแม่ต้ังครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงพัฒนาการต่างๆ ของลูกน้อยในแต่ละ 
ช่วงวัย ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน กว่า 3,900 ครอบครัว ทั้งนี้สมาชิก Pigeon Little Moments 
Club ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการกับรูปแบบการชีวิตปัจจุบัน สร้างสังคมคุณภาพที่อบอุ่นใน
สังคมออนไลน์ เข้าถึงการใช้ชีวิตส�าหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ท�าการสื่อสารการตลาดผ่านทุกช่องทางสื่อดิจิตอล  
ทั้ง Facebook Fanpage Instagram Line@ Website และ Youtube ซึ่งสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคลับ 
จัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อตอกย�้าความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่อย่างแท้จริง ที่พีเจ้นต้องการส่งต่อ 
ความรัก ผ่านทุกการดูแลเพื่อให้การดูแลลูกน้อยเป็นเรื่องง่าย และมีความสุขอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความ 
ผูกพันธ์ ระหว่างแบรนด์และลูกค้าอย่างยั่งยืน

• สัดส่วนการขายจ�าแนกตามกลุ่มสินค้า

Baby and Mom 77%
Personal Care 17%
Senior    5%
Food and Beverage 1%

Baby and Mom 64%
Personal Care 21%
Senior    14%
Food and Beverage 1%

ปี 2563
(ร้อยละ)

ปี 2562
(ร้อยละ)
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มุ่งพัฒนา...มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Framework)

 บริษัทมุ่งเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและ 

ได้มาตรฐานทกุขัน้ตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมกีารยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทัอย่างต่อเนือ่งพร้อมด�าเนนิ

กลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อน�าไปสู่การเป็น

องค์กรทีย่ัง่ยนื พร้อมขบัเคลือ่นธรุกิจภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีด้วยคณุค่าและวฒันธรรมองค์กรทีม่กีารปฏบิตัการ

ที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตลอดจน 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยื่น ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับ 

ทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย โดยยึดแนวทาง Sustainable Development Goals - United Nations ดังนี้

•  Employee engagement

•  Work Life Balance

•  Compensation & Benefits

•  Learning Development

•  Good governance organization

•  Human right

•  Product sourcing

•  Process efficiency

•  Waste management

•  Eco friendly

•  Health & wellness product

•  Innovation & sustainable product

•  Customer centric & insight

•  Social development

•  Brand loyalty

•  Community engagement

People
พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตของพนักงาน

Economic & 
Environment
มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่ง

ของเศรษฐกิจหมุนเวียน

Society
สร้างคุณภาพชีวิต

ให้ทุกคน
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 • ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
  • การด�าเนินนโยบายอนุรักษ์ และการลดการใช้ทรัพยากร และการลดของเสีย

 • ด้านสังคม (Social)
  • การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
  • การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
  • การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ
  • การด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสังคม และสาธารณประโยชน์อื่นๆ

 • ด้านธรรมาภิบาล (Governance)
  • การด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  • การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
  • การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

  ตามกรอบการพัฒนาดังกล่าว บริษัทยังคงให้ความส�าคัญโดยผนวกการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนเข้าในโครงสร้าง
การบริหารดังนี้

•  โครงสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน

  บรษิทัมุง่ด�าเนนิธรุกจิภายใต้คณุธรรม จรยิธรรม และกรอบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สีอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)  ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้ โดยมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลง รบัผดิชอบต่อผูม้ีส่วนได้เสียทกุกลุม่ รวมถงึสามารถรกัษาการเติบโตและเป็นองคก์ร
ธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนได้ 

  นอกจากนี ้คณะกรรมการและผูบ้รหิารยงัยดึมัน่และให้ความส�าคญักบัการมบีทบาทและหน้าทีต่ามหลักธรรมาภบิาล
เพือ่สร้างความยัง่ยนืในดแูลก�ากับกจิการเพือ่การต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัได้รบัการรบัรอง
การต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

  บรษิทัก�าหนดให้การสร้างคุณค่าร่วมในสังคมเป็นหนึง่ในเป้าหมายการด�าเนนิธรุกิจของบรษัิท ในปี 2557 คณะกรรมการ 
บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Valued Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
และผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้มีบทบาทน�าในการขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท สังคม ชุมชน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ตลอดจนก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทโดย
ด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับและส่ือสารรวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ทราบผ่านคณะท�างานสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value Working Team) และผลักดันให้ได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและชุมชนร่วมกัน

นอกจากนี้ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่นยืนนั้น บริษัทยังให้

ความส�าคัญในการสนับสนุนการก�าหนดเป้าหมาย และนโยบาย 

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่นยืนในกรอบสิ่งแวดล้อม 

สังคม ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance 

:ESG) ดังนี้
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•  โครงสร้างการบริหารจัดการ

Board

Company Secretary

Nomination & 
Remuneration Committee Audit Committee

Risk Management 
Committee

Joint-CEO

Internal Audit

Finance Director

Sr. Accounting Director

Human Resource Director

Welfare Committee

Executive 
Committee

CG Committee

Creating Shared 
Valued Committee

Creating Shared 
Valued Working Team

CEO

EVP - Operation 
& Commercial

Business Development & 
Marketing Director

Sales Director
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•  คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value Committee) 

 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 2 คน ผู้บริหาร 2 คน และพนักงาน 4 คน 

รวมทั้งหมด 6 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

เพื่อท�าหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม ปี 2563 มีการประชุมรวม 

5 ครั้ง

  รายชื่อคณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม มีดังนี้

  1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์   ประธานกรรมการ

  2. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล   กรรมการ

  3. นางพรพิมล  สุวรรณขจิต   กรรมการ

  4. นางจิตรนาถ  บัวเจริญ    กรรมการ

  5. นายธีระพงษ์  สงเคราะห์   กรรมการ

  6. นางสาวเพ็ญลักษณ์ จันทร์สุเทพ   กรรมการและเลขานุการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

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

  ของบริษัท

2)  ด�าเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในการสร้าง 

  คุณค่าร่วมในสังคม (CSV)

3)  จัดท�างบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย/  

  แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

4)  ด�าเนนิการตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตั ิทัง้นี ้อาจก�าหนดบคุคล หน่วยงาน หรอืมอบหมายให้ผูเ้ชีย่วชาญ 

  จากภายนอกในการด�าเนินการแต่ละเรื่องก็ได้

5)  สนบัสนุนให้เกดิการแลกเปลีย่น ความรู ้ความส�าเรจ็ และประสบการณ์ด้านการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคม (CSV) ระหว่าง 

  หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอ

6)  ประชมุคณะกรรมการและรายงานผลการด�าเนนิงาน ด้านการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคมของบรษิทัต่อประธานเจ้าหน้าท่ี 

  บริหารอย่างต่อเนื่อง
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 โดยในแต่ละปีบริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ 

การด�าเนินการเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย สังคม/ชุมชน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักคือ  

การก�ากับดแูลกจิการอย่างยัง่ยนื การดูแลทรัพยากรบคุคล ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง และการเพิม่คุณค่าทางสงัคม สร้างการยอมรบั 

จากชุมชนที่บริษัทให้ความส�าคัญและก�าหนดเป็นมาตรฐานในการด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การก�ากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ นโยบาย 

และแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีบริษัทได้ประกาศเจตนารมน์เข้าเป็น 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (CAC) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น  

นกัลงทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายว่า บรษิทัให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรม จริยธรรม และ 

มุ ่งสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี 

เปลี่ยนแปลงได้ โดยค�านึงถึงประโยชน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังมีประเด็นที่บริษัทได้แยกเป็นมิติดังนี้

 • ประเด็นความย่ังยืน (Materiality)

 บรษิทัจดัให้มกีารสือ่สารกบัผูมี้ส่วนได้เสยีหลกัอย่างสม�า่เสมอ จงึท�าให้บรษิทัสามารถจดัล�าดบัความส�าคัญด้านความ

ยั่งยืนและก�าหนดทิศทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมได้ โดยการพิจารณาแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม/

ชุมชน มิติสิ่งแวดล้อม และมิติผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นที่คัดเลือกมานั้นสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และการบริหาร

จดัการความยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่คณุค่า ครอบคลมุผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั ส่วนการจดัระดบัความส�าคญัของ

ประเด็นความยั่งยืนจะพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กร ระดับความสนใจและผลกระทบที่มี

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• การกำากับดูแลกิจการ

• การจัดการสินค้าหมดอายุ/ใช้แล้ว

• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

 รักษ์สิ่งแวดล้อม

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน

• การอนุรักษ์พลังงาน

• การให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนสังคม/ชุมชน

• อัตราการเกิดลดลง/สังคมผู้สูงอายุ

• การสร้างผลกำาไรอย่างย่ังยืน

• ความสัมพันธ์กับคู่ค้า/พันธมิตร

• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

• การต่อต้านทุจริต/คอร์รัปช่ัน

• สิทธิมนุษยชน

• การจัดหาเงิน

•	 การขนส่ง/ลอจิสติกส์
•	 การจัดหา/พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
•	 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
•	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบและ	
	 กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
•	 การบริหารจัดการความเส่ียงน

้อ
ย
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Materiality Matrix
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1.1. การสร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืน

1.2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

1.3. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า/พันธมิตร
• การขยาย/เพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้า 
 ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ส ่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
 ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพอใจและตอบสนอง 
 ความต้องการของลูกค้า
• มีการจัดท�า Cost Saving Initiatives (CSIs) 

• การประเมนิความเสีย่งและผลกระทบต่อการ 
 ด�าเนินธุรกิจ
• การก�าหนดแนวทางและมาตรการในการ 
 ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• จัดท�าแผนการสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ 
 ความเข้าใจในนโยบายเป็นประจ�าทุกปี
• จัดท�านโยบายจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน

• การเพ่ิมคู่ค้า/สินค้าที่จัดจ�าหน่ายและเพิ่ม 
 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านทางออนไลน์
• พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม/ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี 
 มีคุณภาพหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ 
 ต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
• สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้สูงกว่า 
 แผนงานที่ก�าหนด

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุม 
 และติดตามการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป 
 ตามแผนที่ก�าหนด

• ก�าหนดเป็นหลักสูตรในการจัดปฐมนิเทศน์ 
 พนักงานใหม่
• จัดอบรม/ทบทวนความรู้เกี่ยวกับนโยบายฯ  
 ตามแผนงานที่ก�าหนด
• เข้าร่วมและหรอืจดักจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 กับนโยบาย เช่น การให้องค์ความรู้เรื่องการ 
 ต ้อต ้านการทุจริตให ้กับนักเรียนระดับ 
 มัธยมศึกษา
• ประกาศเจตนารมน์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ 
 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 และคอร์รัปชั่น (CAC)

ประเด็นท่ีมีความสำาคัญ แนวทางในการบริหารจัดการ ผลการดำาเนินงาน

1.1 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

 บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องกับ 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม และในการ

วเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสยี (Stakeholder Engagement Analysis) บรษิทัได้น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการตดิต่อสือ่สารกับผูม้ส่ีวนได้เสีย

แต่ละกลุ่มมาพจิารณาและปรบัปรงุการด�าเนนิงานเพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีได้อย่างแท้จรงิ 
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พนักงาน - 
Employee

ลูกค้า - 
Customer

คู่ค้า -
Business Partner

คู่แข่ง
Competitor

สังคม /ชุมชน - 
Community / Social

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่  
 เหมาะสม
• ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้า 
 ในต�าแหน่งหน้าที่การงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 ต่อเนื่อง
• ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
 และเป็นธรรม

• สินค้าคุณภาพ ปลอดภัยและ 
 ราคาเหมาะสม
• จัดส่งตามเวลาที่ก�าหนด
• ฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 และวิธีการใช้งานถูกต้อง  
 ชัดเจน
• บริการหลังการขายที่ดี

• ส่งเสริมและเติบโตไปด้วยกัน
• การปฏิบัติตามสัญญา/ 
 ข้อตกลงทางการค้า
• ด�าเนินธุรกิจโปร่งใส  
 ตามกรอบของกฎหมาย   
 คุณธรรม และจริยธรรม

• การแข่งขันที่เป็นธรรม
• การปฏิบัติตามกฎหมาย  
 กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์
 ที่เกี่ยวข้อง

• การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ 
 ของชุมชน
• ให้ความส�าคัญกับข้อเสนอแนะ 
 และความคิดเห็นของชุมชน
• มีกระบวนการดูแลรับเรื่อง 
 ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

• การจัดปฐมนิเทศพนักงาน
• การประชุมประจ�าปี และการ 
 ให้ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อ  
 ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
• คณะกรรมการสวัสดิการ

• ลูกค้าสัมพันธ์ 
 (Customer Services)
• Call center
• กิจกรรมต่างๆ
• เว็บไซต์และสื่อสังคม 
 ออนไลน์
• การตอบข้อซักถาม รับฟัง 
 ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ 
 และข้อร้องเรียน
• การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า

• การประชุมหารือร่วมกัน
• การจัดประชุมคู่ค้าประจ�าปี
• การส�ารวจความพึงพอใจของ 
 คู่ค้า
• การรับฟังข้อเสนอแนะและ 
 ข้อร้องเรียน

• รายงานประจ�าปี
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• สมาคมการค้า

• เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
• การรับฟังข้อเสนอแนะและ
 ข้อร้องเรียน
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
 ต่างๆ เหมาะสมและสอดคล้อง
 กับสภาพเศรษฐกิจ
• จัดท�าคู่มือพนักงาน/คู่มือ 
 สวัสดิการ
• จัดท�าแผนฝึกอบรมพัฒนา 
 ทักษะพนักงานตามสายงาน 
 ที่รับผิดชอบ
• การประเมินผลการปฏิบัติ 
 งานแบบ 360º

• ส่งสินค้าที่มีคุณภาพตาม 
 ก�าหนดเวลา
• เปิดเผยข้อมูลสินค้าและวิธี 
 การใช้งานถูกต้อง ชัดเจน
• รับผิดชอบต่อสินค้าและ 
 บริการ
• จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ 
 ความรู้ลูกค้าสม�่าเสมอ

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจ 
 ส�าหรับบริษัทคู่ค้า
• ช�าระเงินตามมูลค่าและ 
 ก�าหนดเวลา
• การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง 
 เท่าเทียมและเป็นธรรม

• ด�าเนินธุรกิจในกรอบของ 
 กฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ  
 และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 ส�าหรับบริษัทคู่ค้า

• ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน
• รับฟังและตอบสนองต่อความ 
 คิดเห็นและข้อร้องเรียนอย่าง 
 เป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม การตอบสนองของบริษัท

• การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Analysis)
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม การตอบสนองของบริษัท

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน - 
Shareholder / Investor

สถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ - 
Financial Institution /
Creditor

หน่วยงานก�ากับดูแล -  
Regulator 

สิ่งแวดล้อม - 
Environment

• บริษัทเจริญเติบโต มั่นคงและ 
 มีก�าไร
• จ่ายเงินปันผลทุกปีในระดับที่  
 เหมาะสม
• ผลตอบแทนเหมาะสม
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• บริหารจัดการความเสี่ยง
• เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน  
 และชัดเจน 

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
 ข้อตกลง
• รายงานข้อมูลทางการเงิน
 ถูกต้อง
• จ่ายดอกเบี้ยและช�าระเงิน
 ตามก�าหนดเวลา

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
  กฎระเบียบและประกาศที่
 เกี่ยวข้อง
• มีการบริหารความเสี่ยงและ  
 ควบคุมภายในที่เหมาะสม
• มีผลประกอบการที่ดี 
 เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

• ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 ของบริษัท เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม
• พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
 และบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์
 สิ่งแวดล้อม

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ 
 ผู้ลงทุน (Opportunity Day)
• กิจกรรมพบนักลงทุน 
 (Company Visit)
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
 SET Portal ของตลาดหลัก
 ทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  
 และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
• นักลงทุนสัมพันธ์

• การประชุมหารือร่วมกัน
• การเปิดเผยข้อมูลผลการ 
 ด�าเนินงานและรายงาน  
 ทางการเงินต่างๆ
• การรับฟังความคิดเห็นและ
 ข้อเสนอแนะ

• เว็บไซต์/อีเมล
• การประกาศใช้กฎหมาย 
 กฎระเบียบ และประกาศ
 ที่เกี่ยวข้อง
• การประชุมหารือร่วมกัน
• การเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา   
 และหลักสูตรต่างๆ 

• เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
• การรับฟังความคิดเห็นและ
 ข้อเสนอแนะ
• กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

• สร้างผลก�าไรและจ่าย 
 เงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• เปิดเผยข้อมลู ถกูต้อง เพยีงพอ 
 และทันเวลา

• การปฏิบัติตามข้อตกลง
 ทางการเงิน
• การช�าระคืนเงินกู้และ  
 ดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา
• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจ

• ติดตามการเปิดรับฟังความ 
 คิดเห็นของหน่วยงานก�ากับ 
 ดูแล 
• ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี

• พนักงานมีส่วนร่วมใน  
 การอนุรักษ์พลังงานและ
 ใช้ทรัพยากรในส�านักงาน
• ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ 
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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1.2 การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า 

 ด้วยมุ่งหวังให้บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในจรรยาบรรณธุรกิจและ 

จรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้า รวมถึงดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว

อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีประสิทธิภาพ บริษัทได้ก�าหนดให้การจัดซื้อจัดหา

ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบการด�าเนินงานของคู่ค้า ประเมินศักยภาพ 

เจรจาต่อรอง จนถึงการตัดสินใจจัดซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการ

 ตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่มีสภาพธุรกิจที่ดีและมั่นคง มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ในการผลติทีท่นัสมยั สามารถผลิตและส่งมอบสนิค้า / บรกิารท่ีดมีคีณุภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ราคาเหมาะสม (Fair price) 

ตรงตามก�าหนดเวลา รวมถึงต้องสามารถส่งมอบสินค้า / บริการได้อย่างสม�่าเสมอ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์

และอุปทานได้ นอกจากน้ี บริษัทก�าหนดให้จัดท�าทะเบียนประวัติคู่ค้าทุกรายท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูง (Main business 

partners) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีการประเมินอย่างรอบด้านโดยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง  

ซึ่งรวมถึงการตรวจเยี่ยม (On site visit) ด้วย โดยพิจารณาจากก�าลังการผลิต การขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

และมาตรฐานอตุสาหกรรม จากนัน้จดัท�าสรปุผลการประเมนิมาพจิารณาปรบัปรุงกระบวนการท�างานร่วมกนัต่อไป โดยรวม

แล้วบริษัท คาดหวังให้บริษัทคู่ค้าด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีการจัดการที่ดีด้าน ESG (Environmental, Social 

and Governance) ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 หากพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญของคู่ค้าหลักของบริษัท จากมูลค่าการซ้ือขายสินค้า/บริการแล้ว คู่ค้าหลักของ

บริษัท คือ บริษัท ไทยพีเจ้น จ�ากัด ซึ่งเป็นการ่วมทุนระหว่างบริษัทกับพีเจ้น คอร์ป (ประเทศญี่ปุ่น) และด้วยบริษัทมีการ

จัดซื้อผลิตภัณฑ์พีเจ้นจากผู้ผลิตรายอื่นด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คู่ค้าหลักของบริษัทแท้จริงแล้ว คือ  

พีเจ้น คอร์ปซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแม่และเด็กที่มีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีเครือข่ายอยู่ท่ัวโลก ท้ังในภูมิภาคยุโรป 

อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันพีเจ้น คอร์ป ผลิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับทารกและ

เด็ก ผลิตภัณฑ์ส�าหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

Product
Sourcing

Manufacturing

Warehouse Marketing/ 
Sales

Logistic/
Distribution

Retailers Consumption
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1.3 นโยบายการจัดซ้ือจัดหาอย่างย่ังยืน 

 ด้วยบริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงก�าหนดให้การ

พจิารณาเลอืกบริษัทคู่ค้าต้องเป็นตามจรรยาบรรณธรุกจิส�าหรับบรษิทัคูค้่าและแนวปฏบัิตกิารต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชัน่ของ

บรษิทั โดยฝ่ายจัดซือ้จะแจ้งให้บรษัิทคู่ค้าลงนามรับทราบก่อนท�าธรุกจิร่วมกัน และในขัน้ตอนการจดัซือ้จ้างต้องถอืปฏบัิตติาม 

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การสรรหาคู่ค้ามีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจาก

ศักยภาพของคู่ค้า ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้า / บริการที่ได้รับ รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน

สากลในด้านต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมาย 

 • นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ

	 	 • ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 • มีสภาพการด�าเนินธุรกิจที่ดีและมั่นคง

	 	 • ผลติและส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารท่ีดีมคุีณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม ส่งมอบสนิค้าและบรกิารตรงตามเวลา 

   ที่ก�าหนดไว้

	 	 • สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างสม�่าเสมอและมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้

	 	 • มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดงาน Supplier Conference เป็นประจ�าทุกปี เพื่อตอกย�้าแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทกับบริษัทคู่ค้าและเป็นช่องทางในการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากคู่ค้าและผู้มีส่วน

ได้เสียอื่น อาทิ คลังสินค้า และ Customs broker เป็นต้น รวมถึงหารือแนวทางปรับปรุง / แก้ไขกระบวนการท�างานร่วม

กันให้ดีขึ้นต่อไป

 ในปี 2563 บรษิทัจดั Supplier Conference ผ่านระบบออนไลน์ เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2563 โดยคูค้่าให้ความร่วมมอื 

เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คู่ค้าที่เข้าร่วมงาน Supplier Conference ยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการ 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส เพื่อยกระดับความยั่งยืนขององค์กรร่วมกันอีกด้วย
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1.4 การบริหารความเสี่ยง

 บรษิทัตระหนักถงึความส�าคัญของการบรหิารความเสีย่งและจดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กรอย่างต่อเนือ่ง 

โดยก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งในด้านต่างๆ ทัง้โอกาสในการเกิดความเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนเพือ่ให้สามารถ

บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร 

ยอมรับได้ และช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

กระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ประเมิน

ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

ควบคุมและ 
ติดตาม

ทบทวนและ
รายงาน

	 • กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและ 

จัดล�าดับความเสี่ยง ตลอดจนก�าหนดแผนกลยุทธ์ด้าน 

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 

ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ให้มรีะดบัผลกระทบ 

ต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 

ที่ก�าหนดไว้อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น

อกีในอนาคต หรอืหากเกดิขึน้ก็สามารถฟ้ืนฟูการด�าเนนิงาน

ให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังต้อง

ดูแลให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และ

ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานให ้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อพิจารณาและเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยทุกไตรมาส

 ทั้งนี้ บริษัทจัดแบ่งความเสี่ยงหลักออกเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดแนวทางและมาตรการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงข้างต้นให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 
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	 • ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง 

 อตัราการเกดิของประชากรในประเทศมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง ซึง่การลดลงของอตัราการเกิดของประชากรไทย 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้มีจ�านวนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการเกิด 

จะลดน้อยลง แต่ความต้องการใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

 บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนอง

ความต้องการของคณุแม่ยคุใหม่ทีใ่ส่ใจในคณุภาพ ความปลอดภยัและให้ความส�าคญัต่อสขุอนามยัของลกูมากขึน้ ส่งผลให้มี

รายได้เพิ่มขึ้นมาชดเชยปริมาณการซื้อที่ลดลงจากการลดลงของอัตราการเกิดได้

	 • ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ

 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับในด้านการ

บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัท เป็นผู้จัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจ�าวัน 

อาหาร และเครื่องดื่ม ซ่ึงเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันสูง และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้การ

แข่งขันด้านการให้บริการจัดจ�าหน่ายหรือเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย 

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดังกล่าว ด้วยการพัฒนาขีดความ

สามารถในการบรหิารจดัการอย่างต่อเนือ่ง และเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่าย เพือ่ตอบสนองต่อการเจรญิเตบิโตของกลุม่ลกูค้า

ที่ต้องการขยายตลาด และเพิ่มยอดการจ�าหน่ายสินค้า รวมถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนขยายธุรกิจ

ของตนไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV 

 บรษิทัจงึได้มกีารพฒันาและสรรหาสนิค้าผลติภณัฑ์ใหม่ภายใต้ตราสนิค้าบรษิทั และกลุม่บรษิทั ให้มากขึน้ ขยายช่อง

ทางการจดัจ�าหน่ายทีห่ลากหลายเพือ่รองรบัสนิค้าใหม่จากผูผ้ลติหรอืเจ้าของสนิค้า สร้างฐานลกูค้าให้มคีวามเหนยีวแน่น สรร

สร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั มแีผนงานด้านการส่งเสรมิการขายท่ีมปีระสทิธภิาพและการปฏบัิตงิานในพืน้ท่ีตามแผนท่ีก�าหนด 

จดัท�าแบบส�ารวจความพงึพอใจของเจ้าของสนิค้าทีม่ต่ีอบรษิทั เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุวธิกีารท�างาน สามารถตอบสนองความ

ต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอย่างดี สร้างเครื่อข่ายพันธมิตรด้าน CRM ให้บริษัท เป็นที่รู้จัก และสร้างภาพลัษณ์ในการ

เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

และเหมาะสมกับธรุกิจของบริษทั วางระบบการท�างานของคลงัสนิค้าให้เหมาะสมกบัธุรกจิการเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายทัง้ใน

ด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

	 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

 จากความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อต้นทุนการน�าเข้าสินค้าจาก 

ต่างประเทศของบรษัิทเพือ่น�ามาจัดจ�าหน่ายในประเทศ ขณะเดยีวกนักส่็งผลกระทบในเชงิลบต่อส่วนแบ่งรายได้จากเงนิลงทุน

ในบริษัทร่วมและรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทร่วมและบริษัทอื่นดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัท จึงได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตรา

แลกเปลีย่นในสกลุเงนิส�าคัญอย่างใกล้ชดิ อกีทัง้ยงัมนีโยบายในการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

โดยจะท�าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าหากพบว่า แนวโน้วค่าเงนิบาทจะอ่อนตวัลงเพือ่คุม้ครองความเสีย่งดงักล่าว 

นอกจากน้ี ยงัได้มกีารสือ่สารกบับรษัิทร่วมและบรษิทัอืน่ เพือ่ให้มัน่ใจว่า บรษิทัเหล่านัน้ได้มมีาตรการป้องกันความเสีย่งเพือ่

ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน

27



	 • ความเสี่ยงจากการคอร์รัปช่ัน

 ในการประกอบธรุกจิจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของบรษิทั ท�าให้บรษิทัมธีรุกรรมน�าเข้า-ส่งออกสนิค้า

กบัต่างประเทศ การยืน่ขอใบอนญุาตขายสนิค้าประเภทอาหารและยา การยืน่ขอใบอนุญาตมาตรฐานผลติภณัฑ์ อตุสาหกรรม 

ซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่างไรกด็ ีมกีารใช้ดลุยพนิจิในการพจิารณาออกใบอนญุาต รวมถงึการตีความเอกสาร

ค�าขอและเอกสารประกอบทีแ่ตกต่างกนัของเจ้าหน้าที ่ท�าให้การวางจ�าหน่ายสนิค้าล่าช้า มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ และไม่สามารถ

ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานแล้วเสร็จที่แน่นอนได้  

 บริษัทจึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้าว่าด้วยการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่น่าสงสัย บริษัท 

จะขอค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ช�านาญการด้านภาษีศุลกากร ผู้ช�านาญการด้านมาตรฐาน

อาหารและยา ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง ช�าระภาษี

ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และก�ากบัดแูลไม่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทกระท�าการใดทีส่่อไปในทาง

ทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

1.5 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยไม่กระท�าการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อ

ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้

สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื่อ 

ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์ปรับชั่นที่อาจเกิดขึ้นจาก

การประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมอทุกปี พร้อมท้ังก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ

ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�าหน้าที่ติดตามประเมิน

ผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว

 นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง และจะวางตัว

เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด แต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมหรือ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองได้ โดยต้องกระท�านอกเวลาท�าการและไม่ใช่ในนามบริษัท
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด



• การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

• พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการด�าเนินธุรกิจ 
 อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
• พบเห็นการกระท�าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือ 
 ทางอ้อม 
• พบเห็นการกระท�าที่ผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท  
 หรอืมผีลกระทบต่อระบบการควบคมุภายในของบริษทัจนท�าให้ 
 สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชั่น
• พบเห็นการกระท�าที่ท�าให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อ 
 ชื่อเสียงของบริษัท
• พบเหน็การกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม และจรรยาบรรณธรุกจิ
• การแจ้งข้อเสนอแนะ / ขอค�าแนะน�า

บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเบาะแสและข้อมูลการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง
เบาะแสและผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยจ�ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการด�าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่าน้ันที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ 

ทัง้นี ้ผูไ้ด้รบัข้อมลูจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งร้องเรยีน 
มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาข้อมลู ข้อร้องเรยีนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้อง
เรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ก�าหนด

1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่  
 ind.director@moongpattana.com

2) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ 
 ceo@moongpattana.com

3) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ 
 company.secretary@moongpattana.com

 ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับ 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท ขอให้ส่งเรือ่งร้องเรยีนมายงัประธาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะท�างานการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน่จะเป็นผู้กลัน่กรองสืบสวนข้อเท็จจริง หรืออาจจะมอบหมาย
ให้ตัวแทนเป็นผู้ด�าเนนิการ และให้รายงานผลการสบืสวนและความ
คืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ หากการสืบสวนพบว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา
ได้กระท�าการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง บริษัท จะเปิดโอหาสให ้
ผู้ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตนเอง หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�าการทุจริต
และคอร์รัปชั่นจริง จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�างานที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ และหากการกระท�าทุจริต
และคอร์รัปชั่นผิดกฎหมายนั้น ผู้กระท�าผิดอาจจะต้องได้รับโทษ
ทางกฎหมายด้วย

ช่องทางการรับแจ้ง 

แนวปฏิบัติการดำาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

เร่ืองที่รับแจ้ง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

1.6	 นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

 บริษทัมุ่งมัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิให้สามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
จากการด�าเนินธรุกจิ ผลติภณัฑ์และบรกิาร จงึมนีโยบายส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนาการบรหิารจดัการห่วงโซ่คณุค่า สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน มีการก�าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้
พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลัก 

ในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2. ปลูกจิตส�านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า

3. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึง 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพ 
 แวดล้อมในการท�างานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  
 และเวลาในการท�างานในการฝึกอบรม 

4. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

 พนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม

5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะให้ความ 
 ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด
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2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
2.1  ปลดล็อคศักยภาพแบบก้าวกระโดด

 ในปีทีผ่่านมาคงปฏเิสธไม่ได้ว่าการมาของเช้ือ covid-19 

น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชนทุกคน 

บนโลกส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมในหลากหลาย 

มิติ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ทยอยปิดตัวลงเพราะทนแรง

กดดันต่อสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ซบเซาลงเนื่องจากต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาระยะห่างทางสังคม

ของแต่ละประเทศเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 

ดังกล่าว จนถงึปัจจบุนัน้ียงัไม่มหีน่วยงานใดสามารถชีช้ดัลงไป

ได้ว่า เชื้อโรคนี้มีต้นก�าเนิดมาจากแหล่งใดและเราจะสามารถ

ก�าจัดได้เหมือนเชื้อโรคอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นและหายไปจากโลก

ของเราเหมือนที่ผ่านมา

 ซ่ึงเมือ่มองย้อนกลบัมาส�ารวจภายใน “บ้านมุง่พฒันา” 

บริษัทของเราก็ได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจไม่ต่างจากบริษัท 

ภาคเอกชนรายอืน่ๆ อย่างไรกต็าม ด้วยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร

ที่เล็งเห็นผลลัพท์ที่อาจกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม  

จึงได้มติให้จัดตั้งคณะบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(BCP) ซึง่คณะบรหิารฯ BCP ของบริษทัมาจากพนกังานระดบั

ผู้อ�านวยการหรือหัวหน้าสูงสุดในแต่ละหน่วยงาน 

 เพื่อจัดเตรียมแผนด�าเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทราบข่าวการแพร่

กระจายของเช้ือโรคดังกล่าว ซ่ึงขณะนั้นเช้ือโรคดังกล่าวเพิ่ง

ถูกค้นพบที่ประเทศจีน ยังไม่แพร่ขยายเข้ามาในประเทศไทย 

 อย่างไรกต็าม การมาของเชือ้โรค covid-19 ใช่แต่เพยีง

ส่งผลทางด้านลบเพยีงอย่างเดยีว หากมองในมมุกลบักนัหรอื

การหาจุดท่ีเป็นประโยชน์ในมิติอื่นๆ ก็สามารถน�ามาซ่ึงการ

เยยีวยาทางด้านจติใจของพวกเราทกุคนได้เช่นกนั ดงัเช่น เมือ่

ครั้งแรกท่ีบริษัทได้ประกาศการทดลองการปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

(Work From Home) บริษัทจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็น

ต่อการปฏบิตังิานให้กบัพนกังานเพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานได้

อย่างต่อเนือ่ง อาทิเช่น จดัเตรียม Note Book ให้กับพนักงาน

บางต�าแหน่งงานทีป่กตจิะเป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะ, 

การเชื่อมต่อระบบ intranet, และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ภายในต่างๆ กรณีพนักงานต้องการความช่วยเหลือ 
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด



 ซึ่งเมื่อส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานในด้านการบริหารจัดการต่างๆ ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา พบว่าพนักงานมีความ

พึงพอใจสูงถึง 94% ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัท การบริหารงานของบริษัท มาจากพื้นฐานการเข้าใจในความต้องการ

ของพนักงานและสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 นอกจากนั้น เมื่อเจาะลึกเข้าไปในด้านศักยภาพท่ีแอบแฝงมาในช่วงวิกฤตินี้ คือการท่ีพนักงานได้มีโอกาสสัมผัสการ

ปฏบิตังิานทีบ้่าน (Work Form Home) อย่างเตม็รปูแบบ เกดิปรากฏการณ์ทีแ่สดงให้เหน็ถงึการพฒันาทกัษะความสามารถ

ของพนักงานอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยน (Turning Point) ครั้งใหญ่ของทั้งพนักงานและบริษัท ที่ได้ปลดล็อค

ศักยภาพ ข้ามขีดจ�ากัด เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล (Transforms to digital) อย่างสมบูรณ์แบบ

 พนกังานสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม กระบวนความคิดและวธิกีารปฏบิตังิาน ด้วยการเปิดใจยอมรับน�าเทคโนโลยี

ต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน ถือเป็นการปลดล็อค แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้แบบ 

ก้าวกระโดด เกินความคาดหมายของบริษัทเป็นอย่างมาก อาทิเช่น 

  • การเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผ่าน VDO Conference เพิ่มมากขึ้น

  • การพร้อมยอมรับการอบรม ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ มากขึ้น

  • ลด ละ เลิก ระบบการใช้เอกสารแบบเดิมๆ ส่งผลท�าให้กระบวนการท�างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิม 

  มากยิ่งขึ้น 

  • ความสามารถในการ remote working ได้ตลอดเวลา แม้ยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี 

  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 ดังค�าพูดที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดว่า ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ และในวันนี้ “บ้านมุ่งพัฒนา” ได้ประจักษ์และ

พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเราทุกคนสามารพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ แม้ในช่วงสภาวะการณ์ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการไปบ้าง แต่พวกเราจะจับมือพร้อมก้าวฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน

ระหว่างการทำางานที่บ้าน ท่านได้รับข่าวสาร

จากบริษัทครบถ้วน สมำ่าเสมอ ทันเหตุการณ์

ผลสำารวจการทำางานที่บ้านของพนักงานสำานักงาน

การทำางานที่บ้านทำาให้ท่านสามารถจัดสรรเวลา

การทำางานได้ดีขึ้น (work life balance)

การทำางานที่บ้านเป็นอุปสรรค

ในการทำางานของท่าน

บริษัทมีนโยบายให้ท่านทำางานที่บ้าน
ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด

มีความเหมาะสม

92% 73%

47% 94%
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2.2 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

 ตามที่กล่าวไว้ มุ่งพัฒนา ได้ transform to digital 
เรยีบร้อยแล้วในช่วงวกิฤติการแพร่เชือ้โรค Covid-19 ทีผ่่านมา 
พนักงานเปิดใจยอมรับการเรียนรู้การอบรมพัฒนาทักษะของ
ตนเองผ่านโลกออนไลน์มากขึน้ ความกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันา
เพื่อยกระดับทักษะและศักยภาพของพนักงานในปี 2563 เพื่อ
ให้สามารถรอดพ้นวกิฤติต่างๆ ทีพุ่ง่เข้ามาแบบตัง้รบัไม่ทนัของ
ทุกๆ คนทั่วโลก ถือเป็นปีที่ต้องระลึกและบันทึกไว้ในแวดวง

การจัดฝึกอบรม

 สืบเน่ืองมาจากการต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคม ส่งผลท�าให้สถาบันฝึกอบรมต่างๆ รวมถึง
วิทยากรมืออาชีพต้องผันตัวเอง ปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน 
รวมถงึการฝึกฝนใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ เพือ่ให้สามารถด�าเนนิการ
จัดอบรมผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภาพตาม
สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เฉกเช่นเดียวกับพวกเราทุกๆ 
คนที่ต้องปรับจูนความคิด เปิดรับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่  
ที่ปัจจุบันสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ทยอยเปิดช่องทางการเรียนรู้ 
(Online Learning channel) เพื่อดึงดูดให้ทุกคนสามารถเข้า
ถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย

 แต่อย่างไรก็ตาม คอร์สออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ท้ังหมด เนื่องจากการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้

เวลาไม่เกิน1-3 ชั่วโมงในแต่ละหลักสูตร เพราะการอบรบแบบออนไลน์ จะดึงความสนใจของผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สุดในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น การจัดอบรมของบริษัทในปีท่ีผ่านมา บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

จ�าเป็นในแต่หลักสูตรว่ามีความสอดคล้องตรงกับเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือไม่ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาส่งเสริมให้

พนักงานได้รับโอกาสเข้าอบรมทั้งแบบเต็มเวลาและแบบออนไลน์ควบคู่กันไป เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

แต่ปัจเจกบคุคล และเพ่ือให้แน่ใจว่าหลกัสูตรนัน้ๆ สามารถผลกัดนัให้พนกังานน�ากลับมาต่อยอดให้การปฏบัิตงิานของตนเอง

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปรียบเทียบเฉล่ียช่ัวโมงอบรม

11
%

53
%

36
%

6%

49
%

45
%

Manangment

2562

2563

Manager Staff -
Asst Mananger

 นั้นถือเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่า Covid-19 มีส่วนช่วยกระตุ้นให้การเรียนรู้ออนไลน์ของพวกเราทุกคนขยับแบบ
ก้าวกระโดดด้วยเช่นกนั ซึง่ในปี 2563 ทผ่ีานมา พนกังานมุง่พฒันาทกุคนได้รบัการฝึกฝนทกัษะผ่านระบบออนไลน์เพิม่สงูขึน้ 
จากที่ผ่านมา

 ดังจะเห็นในกราฟด้านล่าง เป็นตารางเปรียบเทียบ
จ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรมระหว่างปี 2562 และ 2563 จะเหน็
ได้ว่าจ�านวนชั่วโมงอบรมในปี 2563 เพิ่มสูงขึ้น นั่นเป็นผลพวง
จากการปฏิบัติงานที่บ้านของพนักงาน ส่งผลท�าให้พนักงานมี
ความเข้าใจการบริหารจัดการเวลา สามารถจัดสรรเวลาการ

เรียนรู้และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากชึ้น
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 อบรมออนไลน์

 รูปแบบการอบรมปกติ

 และแน่นอนว่ากระบวนการเรียนรูข้องพนกังานทกุคน ยงัต้องได้รบัการฝึกฝนและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเผชญิ

สถานการณ์ในรูปแบบใดในอนาคต บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับทักษะและศักยภาพของพนักงานให้มีความพร้อมเพื่อ

ให้สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนอันส�าคัญให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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 ในปี 2563 ที่ผ่านมาอาจเรียกได้ว่า Covid-19 มาพา

ให้ชีวิตเปล่ียน น่ันไม่ใช่ค�ากล่าวอ้างที่เกินจริงเลย ทุกๆ คน

จ�าเป็นต้องป้องกนัตนเองเพือ่ให้มชีวีติรอดด้วยการปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการด�ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ สังเกตุได้จาก

ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม สายการบินรวมถึงบริษัท  

ห้างร้านเอกชนต่างๆ ต้องปรบัแนวคดิ วสิยัทศัน์ วธิกีารจดัการ 

ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท�ามาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบน

ออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ 

 ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย  

การศกึษาเล่าเรียน การสือ่สาร การท�าธรุกิจ ฯลฯ ซึง่สิง่ใหม่เหล่านี ้

ได้กลายเป็นความปกติในวิถีใหม่ New Normal จนในท่ีสุด 

เมือ่เวลาผ่านไป ก็ท�าให้เกดิความคุ้นชนิ กลายเป็นส่วนหนึง่ของ 

วิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม

 สมาชิกของ “บ้านมุ่งพัฒนา” ก็เช่นเดียวกัน พวกเราทุกคนต้องปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตปกติวิถีใหม่  

เห็นได้ชัดเจนที่สุดในด้านสาธารณสุขท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ตามประกาศ

ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น 

 • สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ

 • ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 

 • ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์

 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

 • หลีกเลี่ยงพื้นที่เสียง หรือ กลุ่มเสี่ยง 

 หรือผู้ที่มีอาการป่วย

 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท บางอย่างต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการจัด หากกิจกรรมใดต้องรวมคน

จ�านวนมากจะเลื่อนหรืองดเว้นไปชั่วคราว เนื่องจากการรักษาระยะห่างและการรวมตัวของคนหมู่มาก แต่ถึงกระนั้น บริษัท 

ก็มิได้ละเว้นกิจกรรมอื่นๆ ไปเสียทั้งหมดเพียงแต่จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมน้อยลง อาทิ

2.3  เมื่อโควิด 19 ผลักเราเข้าสู่ ปกติวิถีใหม่ “New Normal”
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 การจัดประชุมใหญ่กลางปี เดิมจะเป็นการรวมตัวของพนักงานทั้งหมดเพื่อสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบถึง 

ผลประกอบการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา และในปีนี้ได้น�าเทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ Zoom system มาปรับใช้ ด้วยการ

แบ่งกลุ่มพนักงานให้ล็อคอินเข้ามารับฟัง หลังเสร็จสิ้นการประชุมมีการสื่อสารข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาในการประชุมผ่าน

ช่องทางสื่อสารภายในของบริษัท ทั้งอีเมลและ Line@ เป็นระยะเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กร   

 

 การบริจาคผลิตภัณฑ์บริษัท ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกช่วงวัยให้กับมูลนิธิต่างๆ  

ทั่วประเทศ โดยปรับวิธีการส่งมอบในรูปแบบวิถีใหม่ คือ ให้บริษัทขนส่งด�าเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปตามสถานที่ก�าหนด 

และขอความร่วมมือให้ทางมูลนิธิถ่ายรูปตอนรับผลิตภัณฑ์ โดยทางมูลนิธิฯ มีความเข้าใจในสถานการณ์ต่อสภาวะวิกฤติที ่

เกิดขึ้น ได้ส่งถ่ายภาพตอนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆ มาให้ด้วย

 ภาพความน่ารักภายใต้วิกฤติวิถีชีวิตใหม่
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 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในยุค New Normal

 เป็นภาพที่จะเตือนให้เราระลึกถึงช่วงเวลาการรักษาระยะห่างและ 

การสวมหน้ากากอนามัยที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

ของเราทุกคนต่อจากนี้ไป
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 บอกรักแม่ยุค New Normal

 การบอกรกัคุณแม่เป็นเรือ่งปกตทิีท่กุคนแสดงกันอยูท่กุวนัเป็นประจ�า 

แต่การบอกรักคุณแม่ยุค new normal ยอดไลค์ ยอดแชร์ ยอดขายต้อง 

ตามมาด้วย เพื่อเพิ่มอรรถรสในกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 แม้โควิดจะท�าให้ตัวเราไกลกัน แต่เราส่งใจผ่านสื่อออนไลน์ให้กัน 

ทุกวัน ทั้งประชุมออนไลน์ อวยพรวันเกิดออนไลน์ผ่าน Tik Tok กดไลค์  

กดเมนท์ กันไปเพื่อเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกัน หนุนน�้าใจ ส่งก�าลังใจ 

ให้กันเพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
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2.4  ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

 เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนภายใต้การด�าเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�าคัญขององค์กร และให้เป็นไปตาม

แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

และร่วมสร้างเสรมิความปลอดภยั และอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเทยีบเท่าเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิ

ของบรษิทั บรษิทัจงึได้ก�าหนดวสิยัทศัน์ความปลอดภยั (Safety Vision) และพนัธกจิความปลอดภยั (Safety Mission) ดงันี้

Safety Vision:

 สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของพนักงาน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

Safety Mission:

• ดูแลให้มีการยกระดับ และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ

• ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และปลูกจิตส�านึกซึ่งความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน

• สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานดังต่อไปนี้

• ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏิบตังิานของพนกังาน 

 ทุกคน

• บริษทัจะด�าเนนิการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมนิ ควบคมุอนัตราย และจดัให้มกีารปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

 รวมถึงในสถานที่ท�างาน

• มีการเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตส�านึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 

 แวดล้อมการท�างานแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

• พนักงานทกุคนต้องปฎบิติัตามกฎระเบยีบความปลอดภยั มาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 

 ในการท�างานและข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  

 ซึ่งอาจจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท
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2.5  การเคารพสิทธิมนุษยนชน 

 บรษิทัมีนโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน บรษิทัตระหนกัและมอีดุมการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิอย่าง

มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้าทาง

ธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชน

นั้น บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานส�าคัญ

ในการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตแิละสงบสขุ เพือ่เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าการด�าเนนิธุรกจิของบริษทัเป็นไปด้วยความรอบคอบ 

ระมดัระวงั ไม่กระท�าการใดๆ ทีจ่ะก่อให้เกดิการละเมดิหรอืสร้างผลกระทบต่อสทิธมินษุยชนทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้

ไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

• สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่สนับสนุน ไม่กระท�าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

• ให้ความส�าคัญกับสิทธิเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ  

 สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น

• ให้ความส�าคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการท�างาน ชนชั้น 

 ทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา

• เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพลภาพ

• จดัให้มนีโยบายและมาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า รวมถงึระบบควบคมุภายในทาง 

 ด้านข้อมูล

• มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง

กับสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส โดยข้อร้องทุกข์จะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนด

แนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษส�าหรับ 

ผู้กระท�าความผิดในเรื่องดังกล่าว
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3. Society สร้างคุณภาพชีวิตให้ทุกคน

 บริษัทมุ่งม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า 

ครอบคลมุถงึการให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลกูค้า ดงันัน้ บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม

อย่างยั่งยืน ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัท ประกอบกิจการอยู่ ดังตัวอย่างเช่น

3.1 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Responsibility)

 ด้วยบริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดและจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจึงต้องค�านึงถึงความ

ปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นส�าคญั ดงันัน้ จงึต้องให้ความส�าคญัต้ังแต่การคดัเลอืกคูค้่า ได้แก่ บรษิทัเจ้าของสนิค้า บรษัิทผูผ้ลติ 

บริษัทผู้น�าเข้าสินค้า บริษัทผู้รับจ้างผลิต และบริษัทผู้รับจ้างประกอบสินค้า จนถึงการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  

การใช้งานและการเก็บรักษาที่ถูกต้อง ไม่กล่าวอ้างเกินจริงอันอาจท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดได้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การแสดงข้อมูลก�ากับ

ผลิตภัณฑ์

อายุผลิตภัณฑ์ (Shelf Life)

บริษัทให้ความส�าคัญกับผู้บริโภคผ่านทางผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ รวมถึงสรรหานวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

ปลอดภัยและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้

บริษัทด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย มีการ 

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีการรับประกันสินค้า หากสินค้า

ช�ารุด เสียหายหรือไม่ได้มาตรฐานอันเนื่องมาจากการขนส่งหรือเหตุอื่นใด สามารถ

แจ้งมาที่ Call Center โทร 02 020 8989

บริษัทจัดให้มีการแสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามหลัก

สากลและตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภค 

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

การก�าหนดอายุผลิตภัณฑ์จะก�าหนดโดยบริษัทผู้ผลิต ซ่ึงบริษัท จะจัดเก็บข้อมูล 

เกีย่วกบัอายผุลติภณัฑ์แต่ละตวัในระบบคลงัสนิค้า เพือ่ให้สามารถตรวจสอบอายแุละ

เกบ็คนืผลิตภณัฑ์ออกจากชัน้สนิค้าได้ตามก�าหนดเวลา ทัง้นี ้การเรยีกเก็บผลติภณัฑ์

จะด�าเนินการตั้งแต่สินค้าใกล้วันหมดอายุ เพื่อส่งคืนให้โรงงานผู้ผลิต/บริษัท น�าไป

ท�าลายต่อไป

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand) 
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3.2 มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ 

 บริษัท ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยจึงได้ดูแลให้มีการจัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ อาทิ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานการผลิต 

ผลิตภัณฑ์อาหาร GMP มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ISO 13485 เป็นต้น และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทคู่ค้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งด้านแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย และ

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ บริษัท ก�าหนดให้ฝ่ายจัดซื้อเข้าตรวจประเมินบริษัทคู่ค้าหลักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดท�า

ประวัติการจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดซื้อสินค้าในครั้งต่อไป 

3.3 นโยบายข้อมูลส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย 

 บริษัทก�าหนดว่าข้อมลูใดทีล่กูค้าให้ไว้กบับรษิทัเป็นข้อมลูส�าคญัซึง่จะถือเป็นความลบัและต้องดแูลให้มคีวามปลอดภยั 

จงึได้ก�าหนดมาตราการทางเทคนคิทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการสญูหายของข้อมลูและการใช้ข้อมลูผดิวัตถปุระสงค์ ทัง้น้ี บริษทั

จะไม่เผยแพร่ จ�าหน่าย จ่าย แจก ข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท แก่บุคคลภายนอกอื่น 

 โดยคณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายสทิธมินษุยชน จดัให้มนีโยบายและมาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัของ

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงระบบควบคุมภายในทางด้านข้อมูล (สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเคารพสิทธิ

มนษุยชน”) และเน้นย�า้ให้พนกังานทกุคนเคารพและปฏบิตัติรมกฎหมายเกีย่วกบัทรยัพย์สนิทางปัญญา และมนีโยบายและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

 บริษทัเคารพและปฏบัิติตามกฎหมายเกีย่วกบัทรัพย์สนิทางปัญญา และมนีโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการไม่ละเมดิ

ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

• พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูล 

 เหล่าน้ันรัว่ไหล และต้องไม่น�าทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตวัหรอืบคุคลอืน่ 

 โดยไม่ได้รับอนุญาต

• พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น�าผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญา 

 ของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

 นอกจากนี้บริษัท ยังมีหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาน

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท และผู้บริโภค
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3.4  กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่ในยุคดิจิทัล

 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กแบรนด์ 

“พเีจ้น” ตระหนกัถงึความส�าคัญของการเลีย้งลกูให้เตบิโตอย่างมคีณุภาพ กบัคณุพ่อคณุแม่ยคุใหม่ ทีม่ไีลฟ์สไตล์การใช้ชวีติ 

ที่เปล่ียนไปในปัจจุบัน พีเจ้นจึงมีความตั้งใจจะเป็นผู้ช่วยส�าคัญ ท่ีมีส่วนช่วยในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คุณพ่อ 

คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้น อย่างมีความสุข ด้วยองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง จากทีมผู้เช่ียวชาญพีเจ้น รวมถึงบุคลากรทาง

แพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนบัสนนุการเลีย้งลกูด้วยนมแม่เสมอมากว่า 60 ปี พร้อมทัง้สนบัสนนุให้คณุแม่ในประเทศไทย

ประสบความส�าเรจ็ในการเล้ียงลกูด้วยนมแม่มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้เดก็ทารกทกุคน เตบิโตขึน้อย่างมพีฒันาการสมวยั สขุภาพทีด่ี 

และมีความสุข เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากประโยชน์จากน�้านมแม่แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่มีค่า หรือ มีความหมาย

ของแม่และลูกน้อยที่มีร่วมกัน คือความรักความผูกพันธ์ ความอบอุ่นเมื่อลูกได้อยู่ในอ้อมกอดแม่ โดยถือเป็นภาคเอกชน 

รายแรกที่รณรงค์ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจังผ่านกิจกรรม Workshop ให้ความรู้ และกิจกรรมทางการ

ตลาดมากมาย ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อก�าลังใจให้คุณแม่ สามารถให้นมลูกได้ด้วยตนเอง
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3.5  ผลิตภัณฑ์ Own Brand ที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

 ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจ ที่ต้องการดูแลสุขภาพและการด�าเนินชีวิตประจ�าวันท่ีดีของผู้บริโคค 

เราจึงมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ทุกตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ 

เน้นย�้าการให้คุณค่าที่ตอบสนองความต้องการมากกว่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั่วไป พร้อมการค�านึงถึงการดูแลรับผิดชอบ

และการตอบแทนคืนสู่สังคมเป็นส�าคัญ 

 ตราผลิตภณัฑ์วแีคร์ (V care) มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันากลุม่ผลติภณัฑ์ของใช้ส่วนบคุคล (Personal Care) ด้วยความ

ใส่ใจ พิถีพิถัน มองเห็นคุณค่าในรายละเอียดที่ผู้บริโภคต้องการท่ีแตกต่างกัน และส่งมอบคุณค่าเหล่านั้นด้วยความห่วงใย  

ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

 ส�าหรบักลุม่ผลติภณัฑ์ส�าล ีทีปั่จจุบนัมผีลติภณัฑ์ทีค่รอบคลมุความต้องการไม่ว่าจะเป็นส�าลสี�าหรบัเชด็ท�าความสะอาด

ส�าหรับเด็ก จนกระทั่งส�าลีส�าหรับเช็ดเครื่องส�าอาง วีแคร์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากความต้องการของผู้บริโภคเป็นพื้นฐาน  

มีการท�าวิจัยผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ และรับฟังปัญหาและความต้องการจากการใช้งาน เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

 ส่งผลให้ผลติภณัฑ์เป็นทีย่อมรบัจากผูบ้รโิภคทีไ่ด้ใช้งานจรงิ พสิจูน์ได้จากรางวลัคณุภาพ C Channel Beauty Award 

ที่ส�าลีวีแคร์ เอ็กซ์ตร้า ลาร์จ ได้รับเป็นปีที่สอง ในกลุ่มของ BEST FACIAL COTTON PADS จากเสียงโหวตจากเหล่า 

บล็อคเกอร์ และผู้ใช้งาน ที่ได้ทดลองใช้จริง รับรองว่าเป็นส�าลีที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะอาดหมดจด และให้สัมผัสท่ี 

อ่อนโยนต่อผิวหน้า
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 ที่ส�าคัญ วีแคร์ดูแล และใส่ใจทุกข้ันกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ส�าลีของวีแคร์ทุกประเภท มีความสะอาด ปลอดภัยอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ผ่าน

กระบวนตรวจสอบตามมาตรฐานในทุกครั้งที่ผลิต แต่วีแคร์ ใส่ใจในรายละเอียดกับ

สิ่งที่ผู้บริโภคไม่สามารถเห็นได้ด้วยคุณลักษณะทางกายภาพด้านนอก ด้วยการเน้น

ถงึคณุภาพของเนือ้ส�าลต้ัีงแต่กระบวนการเลือกวตัถุดบิ ด้วยใยฝ้ายธรรมชาต ิ100% 

และใช้เทคโนโลยีการผลติทีท่นัสมยั การถกัทอด้วยน�า้ (Hydro knitting) พร้อมผ่าน

การฆ่าเชื้อ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้อย่างที่สุดว่าส�าลีที่วีแคร์มอบสู่มือผู้บริโภค จะเป็น

ส�าลทีีส่ะอาด บรสิทุธ์ิ ปราศจากสารเคมตีกค้างอย่างแท้จรงิ อกีท้ัง ส�าลทีีผ่่านการใช้

งานยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เนือ่งจากผลติจากใยฝ้ายบรสิทุธิ ์100% จงึย่อยสลาย

ได้ตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มธุรกิจภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือการพัฒนา 

และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพรสูตร 

จับเลี้ยง ตรา เบา (BAO) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากสมุนไพรแท้ ดูแลสุขภาพของผู้บริโภค 

ด้วยสูตรน�้าตาล 0% ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น 

 ผลติด้วยบรรจุภณัฑ์ทนัสมยั ซึง่วัตถดุบิหลกัผลติจากกระดาษ จากบรษิทัชัน้น�าของโลก 

ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะความรบัผดิชอบต่อแหล่งทีม่า

ของวตัถดิุบ พร้อมผ่านกระบวนการผลติทีม่คีณุภาพ และปลอดเชือ้ จากโรงงานทีใ่ห้ความใส่ใจ

กบัการก�ากบัดูแลกจิการอย่างยัง่ยนื ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระดบัโลกจากหลายสถาบัน เช่น 

Food safety System Certification (FSSC) 22000, GMP, HACCP รวมถึงระบบการจดัการ

เพื่อการดูสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เช่น การบ�าบัดน�้าเสีย การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

 ตราผลิตภัณฑ์วีแคร์ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก ซ่ึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่

หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมความสะดวกสบายของผู้บริโภคยุคใหม่ 
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3.6  การส่งเสริมและสร้างคุณค่าร่วมในสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีทีผ่่านมา ส่งผลกระทบทัง้ด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวีถีชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายองค์กรต่างต้องยอมรับและเรียนรู้ ที่จะปรับตัว 

ให้พร้อมที่จะตั้งหลักเชิงรุกกับวิถีใหม่ New Normal เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

 “มุง่พฒันาฯ  ตระหนกัอยูเ่สมอว่าบรษัิทเป็นส่วนหนึง่ในสงัคม ซึง่สามารถเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างสรรคณุค่าให้กบั

สังคม จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ให้ความ

ส�าคญักบัการสร้างคณุค่าทางเศรษฐกจิ (Economic Value) ให้กบักจิการและสงัคมไปพร้อมกนั โดยมุง่เน้นการพฒันาชมุชน 

ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งข้ึน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน 

อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง “มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน” ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นและ

ตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กที่จะเป็นอนาคตของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้เติบโตข้ึนอย่างแข็งแรง 

และกลายมาเป็นก�าลังส�าคัญให้กับครอบครัวและชุมชน รวมถึงโอกาสที่จะมาเป็นพนักงานของมุ่งพัฒนาในอนาคตเช่นกัน

 การสร้างอนาคตให้กับชุมชนของมุ่งพัฒนาฯ มีจุดเริ่มต้นมาจากการให้ความส�าคัญในการพัฒนาเด็ก ๆ ในด้านการ

ศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของชุมชน สังคมและประเทศชาติ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีโรงเรียนเป็น

บ้านหลังที่สองที่นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังจะช่วยกล่อมเกลาวางรากฐานความคิด คุณธรรม จริยธรรม และการด�าเนิน

ชีวิตที่เหมาะสมให้กับเด็ก ๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่า

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในทุกช่วงวัย เริ่มจาก เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ

ส�าหรับทุกคน และการเริ่มต้นของเด็กที่จะเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพก็จะต้องได้รับการศึกษาที่ดี เพื่อที่จะสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไปในอนาคต แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในนโยบายท่ีส�าคัญของบริษัทในการสร้างสรรค์ คุณค่าร่วมสู่สังคม 

โดยมุ่งเน้นที่ “การให้อย่างยั่งยืน” ภายใต้ชื่อ โครงการ “มุ่ง” พัฒนา ท�าดี สร้างอนาคตชุมชน เริ่มจากการปลูกฝังให้

พนักงานเกิดจิตส�านึกของการท�าความดี จนน�าไปสู่การตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชนของตนเอง 
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 แม้ว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพือ่รกัษาระยะห่างทางสงัคม Social 

Distancing ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมตัวกันท้ังบริษัท (CSV Day) ให้กับพนักงานท้ังบริษัทได้เหมือน 

ทุกปี แต่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในชุมชน บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

บ้านหนองสร้อยทอง ต. หนองพกุิล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  จดัโครงการ “ชวนน้องมารกัฟัน” เพือ่รณรงค์กระตุน้ให้ผูป้กครอง  

และผู้ดูแลให้ความส�าคัญกับการแปรงฟันในเด็กได้อย่างถูกต้อง และปรับเปลี่ยนทัศนคติให้การแปรงฟันแก่เด็กว่าเป็นเรื่อง

สนกุและมปีระโยชน์ เชญิเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุด้านทนัตกรรมให้ความรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพในช่องปากและวธิกีารแปรงฟัน 

ท่ีถกูต้องให้กบัน้องๆ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา จ�านวน 200 คน จาก 3 โรงเรยีนทีอ่ยูใ่น ต.หนองพกิลุ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

และเพิ่มความสนุกสนานให้กับน้องๆ ด้วยการจัดกิจกรรมเล่านิทานจากนิทานแต้มฝัน

โครงการ “ชวนน้องมารักฟัน”

กิจกรรมเล่านิทานจากนิทานแต้มฝัน
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 บริษัทได้มอบอุปกรณ์คัดแยกขยะ Recycle และขออาสาสมัครพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม

เสริมสร้างความรู้ การจัดท�าธนาคารขยะ ให้กับน้องๆ นักเรียน วัดห้วยล�าใย ปลุกจิตส�านึกเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ให้กับเด็ก ๆ ไปพร้อมกันด้วย ตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่มุ ่งหวังปลูกเมล็ดพันธุ์ให้เป็นอนาคตของชุมชน 

อย่างยั่งยืน ด้วยเราเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสามารถเกิดข้ึนได้โดยการดึงศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ในตัวบุคคลออกมา 

และให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งองค์กรและสังคม

 นอกจากนี้เพื่อเป็นลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวน

พนักงานช่วยกันแยกขยะในส�านักงาน โดยเฉพาะขวดน�้าพลาสติกเพื่อน�ารายได้ที่ได้จากการขายขวดน�้าพลาสติก ไปสมทบ

ทุนให้น้องนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยล�าไยพร้อมกับจัดตั้งเป็น “ธนาคารขยะ” เพื่อน�าเงินดังกล่าวไปต่อยอดโครงการปลูกพืช

ผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและนิสัยการออมให้น้องๆ 
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 และยังร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกภายในองค์กร 

เพ่ือเป็นการสร้างเสริมจิตส�านึกรักษ์โลกและช่วยสนับสนุน

ให้ทกุคนร่วมแก้ไขปัญหาการใช้พลาสตกิร่วมกันอย่างจรงิจงั 

นอกเหนือจากการรณรงค์การใช้พลาสติกกันภายในองค์กร

แล้ว บริษัทได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานช่วยกันสกรีน

ถุงผ้าส�าหรับใส่ยาส่งต่อให้กับโรงพยาบาลรัฐ เพื่อน�าไปให้

กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ช่วยกันลดการใช ้

ถุงพลาสติกส�าหรับใส่ยา ซึ่งในปีนี้บริษัทได้น�าไปมอบให้กับ

โรงพยาบาลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

 นอกจากกจิกรรมดังกล่าว แล้วนัน้ บรษิทัร่วมรณรงค์ 

เพื่อตอกย�้ าความเป ็นผู ้น�าด ้านการปลูกจิตส�านึกรัก 

สิง่แวดล้อมอืน่ๆ รณรงค์ให้พนกังานร่วมกนัประหยดัพลงังาน

ในส�านักงาน ด้วยมาตรการ “ปิด ปรบั ลด” (ปิดไฟ ปรบัแอร์ 

ปลดปลั๊ก)
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 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของ

พนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้มีมาตรการควบคุมและ

ป้องกนัการแพร่เชือ้ภายในองค์กรอย่างเคร่งครดั มกีารตรวจคดักรอง วดัอณุหภูมก่ิอนเข้าอาคาร และจดัวางเจลแอลกอฮอล์

ไว้หลาย ๆ จุดเพื่อไว้ใช้งาน รวมถึงมีมาตรการ Work From Home (WFH) เพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ การรวมกลุ่มเป็นจ�านวน

มากในอาคารส�านกังาน และเดนิทางไปทีต่่างๆ เพือ่ลดความเสีย่งในการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั นอกจากนีบ้รษิทัได้มกีาร

วางแผนเตรียมพร้อมรับมือด้วยแผนส�ารองทางธุรกิจ และได้มีการน�าระบบเทคโนโลยีในการสื่อสาร การประชุมผ่านระบบ 

Video-Conference และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ มารองรับในการปฎิบัติงาน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า  

ให้สามารถติดต่อเพื่อสั่งสินค้า ติดต่อสื่อสารและท�าธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ระบบ Video-Conference (Zoom / Microsoft teams)
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 นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�าโครงการ มุ่งท�าดี ส่งใจสู้ภัยโควิด-19 ด้วยการเชิญชวนพนักงานร่วมส่งใจด้วยน�้าจับเลี้ยง 

ยีห้่อ BAO ให้กับผูป่้วยและบคุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ อาทเิช่น สถาบนับ�าราศนราดรู โรงพยาบาลศริริาช 

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงจับมือกับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ของช่อง 3 

มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไปมอบให้กับชุมชนหัวรถจักรแดง แขวงบางซื่อ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
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4. มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน

4.1  การพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างย่ังยืน (Sustainable quality improvement) 

 หน่วยงานรบัประกนัคุณภาพ (Quality assurance) มกีารก�าหนดมาตรฐานคณุภาพผลิตภณัฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบ
คณุภาพโดยใช้มาตรฐานระดับสากล ทีเ่ชือ่ถอืได้ เพือ่ให้ลกูค้าและผูบ้รโิภคมัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัเป็นตวัแทน
จัดจ�าหน่าย 

 และจัดท�าโครงการพฒันางานด้านคุณภาพอย่างยัง่ยนื ร่วมกบับรษิทัคู่ค้าและผูร้บัช่วงผลติหลกัของบรษัิท โดยเป็นการ
จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ พนักงานฝ่ายประกอบ หน่วยงานตรวจสอบและรับประกันคุณภาพของบริษัทคู่ค้า

 ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน การลดขั้นตอนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น การ
ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นมาตรฐานคุณภาพท่ีก�าหนด 
การกระตุ้นให้พนักงานของทั้งสองบริษัทได้น�าเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะการท�างานร่วมกัน เพื่อเพิ่ม
ทักษะการท�างานของพนักงานฝ่ายประกอบ เพิ่มทักษะความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท 

 โดยในปี 2563 ได้มกีารมอบประกาศนยีบตัรพนกังานตรวจสอบคณุภาพยอดเยีย่ม (QC Excellence) ให้กบัพนกังาน
ของบริษัทคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบทั้งในด้านการสอบข้อเขียน และการสอบด้านปฏิบัติ ตามหลัก
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่บริษัทก�าหนด เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่
ทีบ่ริษทัคูค้่าก่อนส่งให้กบับรษัิทเพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปูทีต่รงตามมาตรฐานก�าหนดและตรงตามความต้องการของลกูค้า
อย่างสูงสุด

 นอกจากนั้นแล้ว ได้มีการคัดเลือกและมอบประกาศนียบัตรให้กับบริษัทคู่ค้าท่ีมีคุณภาพสินค้าดีเด่นประจ�าปี 2563 
(Good quality of the year award 2020) ในหมวด ผู้รับช่วงผลิต (Copacker) ผู้ส่งชิ้นส่วนประกอบ (Component 
Supplier) และเจ้าของตราสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย (Principle) โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การตัดสิน
ในด้าน 

• มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ (High product quality standard)
• ไม่มีประวัติการปฏิเสธการรับสินค้าเนื่องจากปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Zero Reject)
• ไม่พบประวัติการร้องเรียนจากลูกค้า (Zero Customer complaint)

 โดยกิจกรรมนี้เปน็การสง่เสรมิให้บรษิัทคู่ค้าเกิดความภาคภูมใิจและเป็นแบบอยา่งในการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ที่
ดเียีย่มอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกบัส่งต่อมาตรฐานการท�างานทีด่ใีห้กบัคูค้่ารายอืน่ๆ ของบรษิทั เพือ่เสรมิสร้างความยัง่ยนืในด้าน
พัฒนาคุณภาพสินค้าตามเป้าประสงค์ของบริษัทต่อไป
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4.2  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management)

 บริษัทร่วมงานกับบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ส่งเสริมและมีนโยบายทางด้าน Green Logistics เพื่อลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ Reduce (การลด) Reuse (การน�ากลับมาใช้ใหม่) และ Recycle 

(การใช้หมุนเวียน) 

ส�าหรับการด�าเนินงานทางด้านคลังสินค้า มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

• ลดการใช้กระดาษในการพมิพ์เอกสารเพือ่ใช้ในประกอบการท�างาน เปลีย่นไปใช้ระบบการจดัเกบ็เอกสารและดงึข้อมลู 

 ออกมาดูผ่านระบบคลาวน์ (Clound) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทน

• หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องพิมพ์เอกสารจะเป็นการใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากกระดาษ 1 แผ่น 

 ได้สูงสุด

• น�าลังคาร์ตัน (carton) กลับมาใช้ใหม่ ในการแพ็คสินค้าวัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูปในห้อง Copacker ระหว่างรอประกอบ 

 เป็นสินค้าส�าเร็จรูป หรือ การแพ็คสินค้าส่งให้ลูกค้าในกลุ่ม E-commerce 

• การลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง (Consumable supply) ในการท�างาน เช่น การลดขนาดสติ๊กเกอร์ป้ายติดที่กล่อง 

 คาร์ตันในการแสดงข้อมูลสินค้าให้เหมาะสม ลดการซื้อถุงพลาสติกเพื่อใช้ในขั้นตอนการคัดแยกสินค้าที่ได้รับคืนมา 

 จากร้านค้า (Customer Returns) เปลีย่นเป็นการใช้ถงุซปิทีไ่ด้มาจากการ Repack สนิค้าอืน่น�ามาใช้ซ�า้แทน เป็นต้น
 

ส�าหรับด้านการขนส่งสินค้า มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

• ฝึกอบรมหลักสูตร Eco Driving เน้นเรื่องการขับขี่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนถ่ายสินค้าอย่าง 

 ถูกต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานขนส่ง และบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง

• ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยหากเป็นรถขนส่งประเภทสี่ล้อจะมีอุปกรณ์ GPS ในการตรวจจับเส้นทางเดินรถ  

 และความเร็วในการขับรถ ซึ่งก�าหนดไว้ให้ไม่ควรเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

• ก�าหนดให้พนักงานขับรถ หมั่นดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง ตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาหรือระยะทางที ่

 ก�าหนด เพื่อเป็นการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ไม่ให้สึกหรอ และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและ 

 ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

• ก�าหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าและการจัดเรียงสินค้าในตู้บรรทุกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา  

 ประหยัดน�้ามัน และลดการก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
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4.3  กระบวนการช่วยเหลือและจัดการปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์

 บริษัทจัดให้มีหน่วยงานดูแลตอบข้อซักถามและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวิธีการใช้งานสินค้าของบริษัท รวมถึงรับฟัง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ Call Center โทร 02 020 8989 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.  

(เว้นวันหยุดบริษัท)  

Call Center

รับฟังความคิดเห็น 

เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

ตอบกลับและชี้แจงเบื้องต้น

ภายใน 1 วันนับแต่ได้รับเรื่อง

จากลูกค้า

ลูกค้าต้องการ

ให้มีตรวจสอบเพิ่มเติม

ลูกค้าพอใจกับการชี้แจง

ลูกค้าส่งสินค้าให้บริษัท 

บริษัทได้รับสินค้าและ

ส่งให้โรงงานผู้ผลิตตรวจสอบ

แจ้งผลการตรวจสอบ

ให้ลูกค้าทราบและ

ดำาเนินการแก้ไข
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2563  

ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่ 7 นับแต่แยกการรายงานออกจากรายงานประจ�าปีในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผล 

การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ขอบเขตเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ 

มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมา ด้วยเป็นรากฐานส�าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทในการจัดจ�าหน่าย

และเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้า โดยการพฒันาทกัษะ องค์ความรู ้และคณุภาพชวีติของพนกังาน นอกจากการพฒันาบคุลากร

ในองค์กรแล้ว บรษัิทยงัได้ส่งต่อคณุค่าสูส่งัคมผ่านโรงเรยีนและโครงการ “มุง่พฒันา ท�าด ีสร้างอนาคตชมุชน” เพือ่ส่งเสรมิ

ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน 

 ทั้งน้ี การพิจารณาเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนนั้น บริษัทเลือกด�าเนินการในประเด็นท่ีสอดคล้องกับธุรกิจและ 

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าก่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต  

แข็งแรงและสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึง 

ส่งมอบคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้

ติดต่อ/สอบถาม 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล 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

www.moongpattana.com

การขอรับรายงานในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

e-mail: company.secretary@moongpattana.com
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GRI Content Index

 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.

 G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.

 ORGANIZATIONAL  PROFILE

 G4-3 Report the name of the organization.

 G4-4 Report the primary brands, products, and services.

 G4-5 Report the location of the organization’s headquarters.

 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.

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

 G4-8 Report the markets served (including geographic breakdown, sectors  

  served, and types of customers and beneficiaries).

 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.

2
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-
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 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.

 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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 REPORT PROFILE

 G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.

 G4-29 Date of most recent previous report (if any).

 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial).

 G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its  

  contents.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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
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 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).

 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

 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,

 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.

 G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest  

  governance body’s collective knowledge of economic, environmental  

  and social topics.

 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.

 G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of  

  economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities.
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 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.

 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.

 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.

 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  

  operations to the median percentage increase in annual total  

  compensation for all employees (excluding the highest-paid individual)  

  in the same country.

 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.

 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.
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 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.

 CATEGORY: ECONOMIC

 ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

 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
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 G4-EN5 Energy intensity

 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

 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
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 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

 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

-
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 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

 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the  

  continued employability of employees and assist them in managing  

  career endings

 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

 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
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 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

 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

 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

 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
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 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

 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

 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

 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
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 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

 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
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 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

 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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