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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ี่�บัริหาร

	 ด้้วยสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด้-19	 ยังคงส่ง

ผลกระทบต่่อเนื�องมาตั่�งแต่่ปีี	 2563	 และมีการระบาด้หลายระลอกในช่่วงปีีที�ผ่านมา	

ทำาให้ธุุรกิจต้่องมีการปีรับตั่ว	 มีมาต่รการป้ีองกันความเสี�ยง	 ปีรับแผนกลยุทธ์ุให้

สอด้คล้องกับสถานการณ์์	 บริษััทได้้ต่ระหนักถึงความเสี�ยงในด้้านต่่างๆที�อาจส่งผล	

กระทบต่่อความยั�งยืนในการด้ำาเนินธุุรกิจและให้ความสำาคัญในการวางแผน

เช่ิงกลยุทธุ์ทั�งในระยะสั�นและกลางที�มีการคำานึงถึงการพัฒนาด้้านความยั�งยืน

ให้เปี็นส่วนหนึ�งของแผนธุุรกิจ	ซึึ่�งในปีีที�ผ่านมาบริษััทได้้มุ่งเน้นในด้้านความปีลอด้ภััย

ของพนักงาน	การพัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�ส่งเสริมด้้านสุขภัาพ	และคัด้สรรผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่ๆ	

ที�มีคุณ์ภัาพเพื�อส่งเสริมสุขภัาพอนามัยที�ดี้ของทุกคนในครอบครัว	 ต่อบโจทย์ความ

ต้่องการของลูกค้าในยุคปัีจจุบัน	และยังเป็ีนมิต่รกับสิ�งแวด้ล้อม	ซึึ่�งเป็ีนไปีต่ามแนวคิด้

การพัฒนาอย่างยั�งยืน	(Sustainability)	ที�มุ่งเน้นในเรื�องของเศรษัฐกิจ	สังคม	และ

สิ�งแวด้ล้อม	การจัด้การด้้านความยั�งยืนในแต่่ละด้้าน	ดั้งนี�
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ดู้านสิ�งแวิดูล้อมุ่
ผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการอนุรักษ์ัสิ�งแวด้ล้อมและพลังงาน	 อาทิ	 ปีระหยัด้ไฟฟ้า	 ลด้การใช้่กระด้าษั	

การจัด้ปีระชุ่มทางไกลผ่านระบบ	Teleconference	เพื�อทด้แทนการเดิ้นทางไปีปีระชุ่ม	การแยกขยะ	เป็ีนต้่น		มีโครงการ	Solar	roof	

เพื�อลด้การใช้่ไฟฟ้าและเพิ�มการใช้่พลังงานทางเลือก	โด้ยตั่�งเป้ีาสัด้ส่วนพลังงานทางเลือก	16%	ต่่อการใช้่พลังงานรวม	ในโรงงาน

ดู้านสังคุมุ่ 

มีนโยบายด้้านสิทธิุมนุษัยช่น	 ต่่อการปีฏิิบัติ่ด้้านแรงงานและการเคารพสิทธิุมนุษัยช่นอย่างเป็ีนธุรรม	 เท่าเทียม	 และไม่เลือก

ปีฏิิบัติ่	บริษััทมีการทบทวนนโยบายการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ของบริษััท	จรรยาบรรณ์ธุุรกิจ	รวมถึงแนวปีฏิิบัติ่การต่่อต้่านทุจริต่

และคอร์รัปีชั่นเป็ีนปีระจำาทุกปีีและมีการขยายแนวร่วมต่่อต้่านการทุจริต่ไปียังคู่ค้าที�สำาคัญ	

ดู้านเศัรษฐกิจ
• บริษััทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ	 จากพื�นฐานความเข้าใจผู้บริโภัคอย่างแท้จริง	 เพื�อต่อบโจทย์ความเปี็นอยู่ที�ด้ีของผู้บริโภัค	

(Health	&	Wellness)	อาทิ	เครื�องดื้�มสุขภัาพ	ของใช้่ปีระจำาวันสำาหรับผู้สูงวัย	เป็ีนต้่น	การสร้างห้องให้นมต่ามโรงพยาบาล

และหน่วยงานต่่างๆ	 รวมถึงการแจก	 gift	 set	 ให้คุณ์แม่ผ่านโรงพยาบาลเครือข่าย	 เพื�อให้คุณ์แม่สามารถเข้าถึงสินค้าที�มี

คุณ์ภัาพ	เคียงข้างและอยูใ่นใจคุณ์แม่ตั่�งแต่่แรกคลอด้

• ความร่วมมือกับคู่ค้าที�สำาคัญในการสรรหาสินค้าแบบ	green	sourcing	และการขนส่งแบบ	green	logistic	เปี็นต่้น

นอกจากนี�ยังมีการตั่�งเป้ีาหมายในแต่่ละด้้านเพื�อให้เป็ีนแนวหลักส่งเสริมให้พนักงานได้้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั�งยืนให้กับ

องค์กรร่วมกัน	 ยึด้มั�นในการด้ำาเนินธุุรกิจภัายใต่้คุณ์ธุรรมจริยธุรรมและความรับผิด้ช่อบต่่อสังคม	 รวมถึงการมีส่วนร่วม	 และ

สร้างปีระโยช่น์ให้แก่ชุ่มช่น	มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญในเรื�องของการรักษัาและคำานึงถึงสิ�งแวด้ล้อม	เพื�อสังคมที�มีคุณ์ภัาพ

ขอขอบคุณ์พนักงาน	คู่ค้า	พันธุมิต่ร	และนักลงทุนที�ยังคงให้ความเชื่�อมั�น	และสนับสนุนบริษััทต่ลอด้มา	เราจะมุ่งมั�นพัฒนา	และ

ขับเคลื�อนแนวนโยบาย	 กลยุทธ์ุ	 และเป้ีาหมายที�จะส่งเสริมให้บริษััทปีระสบความสำาเร็จ	 เพื�อให้ธุุรกิจของบริษััทสามารถด้ำาเนิน

ต่่อไปีได้้อย่างมั�นคงและยั�งยืน	 ยึด้มั�นในหลักธุรรมาภิับาลและการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้	 ต่ามแนวนโยบายที�เรายึด้ถือปีฏิิบัติ่มา

โด้ยต่ลอด้		ภัายใต้่จุด้มุ่งหมาย...

นางสาว สุวรรณา โชคดีีอนันต์์ 
ประธานเจ้้าหน้าทีี่�บริหาร

มุ่่�งพััฒนาอย่�างยั่�งยื่น ด้้วย่ความุ่มุ่่�งมัุ่�น เพืั�อค่ณภาพัชีีวิตทีี่�ดี้ของท่ี่กคน“

“



ร้้จัก	MOONGร้้จัก	MOONG
มุ่่�งพััฒนา	อินเตอร์แนชีชัี�นแนล

มุ่่�ง	 พัฒนาสู่ความเปี็นเลิศในด้้านสินค้า

และบริการ	 ภัายใต่้คุณ์ธุรรม	 จริยธุรรม	

และความรับผิด้ช่อบในการด้ำาเนินธุุรกิจ	

เพื�อต่อบสนองความต้่องการของผู้บริโภัค	

นักลงทุน	และสร้างความสัมพันธุ์ที�ดี้กับ

คู่ค้า

วิิสัย่ที่ัศัน์

VISION

มุ่่�งเป็นองคุ์กร

มุ่่�งเป็นองคุ์กร

มุ่่�งเป็นองคุ์กร

มุ่่�งเป็นองคุ์กร

มุ่่�งเป็นองคุ์กร

พัันธกิจ ที่่�มี่ผลกำำ�ไรโดดเด่น และได้รับคว�มีไว้ว�งใจจ�กำ
ผ้้บริโภคค้่ค้�และนักำลงทีุ่น

ที่่�จะให้้คว�มีสำำ�คัญกำับบุคล�กำร เน้นกำ�รพััฒน�
ทัี่กำษะ องค์คว�มีร้้และคุณภ�พัช่ีวิตของพันักำง�น 

ที่่�ให้้คว�มีสำัมีพัันธ์์ที่่�ด่กำับค้่ค้�และเติบโตควบค้่
กำันไปในระยะย�ว 

ท่ี่�เน้นยำ�� จริยธ์รรมี คุณธ์รรมีในกำ�รดำ�เนินธุ์รกิำจ 
และรับผิดชีอบต่อสำังคมี

ท่ี่�ได้รับกำ�รยอมีรับในคว�มีเป็นมืีออ�ช่ีพัด้�นกำ�ร
ตล�ดและกำ�รจัดจำ�ห้น่�ยสำินค้�
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ข้อมุ้่ลการดูำาเนินงานดู้านเศัรษฐกิจและสังคุมุ่ 2564 2563 2562

มุ้่ลคุ�าที่างเศัรษฐกิจท่ี่�สร้างข่�น				 	(หน�วิย่	:	ล้านบัาที่)

สินทรัพย์รวม 1,364.9 1,003.5 1,009.9

รายได้้รวม 813.6 801.8 854.8

มุ้่ลคุ�าเชิีงเศัรษฐกิจท่ี่�กระจาย่ส้�สังคุมุ่		 	(หน�วิย่	:	ล้านบัาที่)

ต้่นทุนการด้ำาเนินงาน 630.8 631.9 641.7

ค่าจ้างและสวัสดิ้การพนักงาน 158.3 149.7 168.5

เงินบริจาคเพื�อสนับสนุนชุ่มช่นและสังคม 0.6 1.1 0.7

เงินที�จ่ายให้แก่ภัาครัฐ	(ภัาษีั) 3.6 2.2 7.8

เงินท่ี่�ชีำาระคืุนให้กับัเจ้าของเงินท่ี่น			 (หน�วิย่	:	ล้านบัาที่)

เงินปัีนผล 30.4 43.8 43.8

ต้่นทุนทางการเงิน 0.4 0.7 0.4

มุ้่ลคุ�าเชิีงเศัรษฐกิจสะสมุ่ 		(หน�วิย่	:	ล้านบัาที่)

กำาไรก่อนหักภัาษีั	ด้อกเบี�ยจ่าย	และค่าเสื�อมราคา 103.2 79.3 110.0

กำาไรสุทธิุ 82.3 57.2 88.4

การจ้างงาน	 (หน�วิย่	:	คุน)

จำานวนพนักงานทั�งหมด้ 154 161 165

ผู้้้บัริหาร

ช่าย 1 2 2

หญิง 3 3 4

พันักงาน

ช่าย 58 60 66

หญิง 92 96 93
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พััฒนาการท่ี่�สำาคัุญ	

2524
• ก่อต่ั�ง	บจก.	มุ่งพัฒนา	มาร์เกต่ต่ิ�ง	เมื�อวันที�	29	มกราคม	2524	โด้ยคุณ์สุเมธุ	เลอสุมิต่รกุล

	ทุนจด้ทะเบียน	10	ล้านบาท	ปีระกอบธุุรกิจนำาเข้าและจัด้จำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์เครื�องครัว

ที�มีคุณ์ภัาพ

2531

• ได้้รับสิทธิุในการผลิต่	การใช่้	การจำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์	การใช่้เครื�องหมายการค้า	“พีเจ้น”	

แต่่เพียงผู้เดี้ยวในปีระเทศไทย	 พีเจ้นเปี็นโรงงานผลิต่	 จำาหน่าย	 นำาเข้าและส่งออก

ผลิต่ภััณ์ฑ์์เกี�ยวกับทารกและเด็้ก	 ผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาหรับมารด้าและผู้หญิง	 ผลิต่ภััณ์ฑ์์ดู้แล

สุขภัาพในครัวเรือน	และอุปีกรณ์์การแพทย์ที�มีชื่�อเสียงจากปีระเทศญี�ปุี�น

2533
• ร่วมกับ	 พีเจ้น	 คอร์ปี	 ก่อต่ั�ง	 บจก.	 ไทยพีเจ้น	 ปีระกอบธุุรกิจโรงงานผลิต่จุกนมซิึ่ลิโคน	

ขวด้นม	ผลิต่ภััณ์ฑ์์พลาสติ่กสำาหรับเด็้กภัายใต่้ต่ราสินค้าพีเจ้น

2537

• ร่วมกับ	โยช่ิโน	โคเคียวโช่	ก่อต่ั�ง	บจก.	โยชิ่โน	มุ่งพัฒนา	(ปีระเทศไทย)	ปีระกอบธุุรกิจ

ผลิต่สินค้าปีระเภัทบรรจุภััณ์ฑ์์พลาสติ่ก	ชิ่�นส่วน	ส่วนปีระกอบและอะไหล่ที�เปี็นพลาสติ่ก

เช่่น	หัวฉีีด้นำ�า	หัวปีั�ม	ขวด้แช่มพู	เปี็นต่้น

2539
• ร่วมกับ	พีเจ้น	คอร์ปี	ก่อต่ั�ง	บจก.	พีเจ้น	อินดั้สทรีส์	(ปีระเทศไทย)	ปีระกอบธุุรกิจผลิต่ผ้า

เช็่ด้ทำาความสะอาด้ผิวของทารกและผู้ใหญ่	 ผ้าทากันยุง	 แผ่นซัึ่บนำ�านม	 นำ�ายาทำาความ

สะอาด้จุกนมและขวด้นม

2551
• แปีรสภัาพเปี็นบริษััทมหาช่น	 และเปีลี�ยนชื่�อเปี็น	 บมจ.	 มุ่งพัฒนา	 อินเต่อร์แนช่ชั่�นแนล	

และเข้าจด้ทะเบียนในต่ลาด้หลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

2560

• การเปีิด้ช่่องทางจำาหน่ายผ่านออนไลน์	 –	 www.moong-shop.com	 และช่่องทางการ

จำาหน่ายผ่าน	Foodservice	(อุต่สาหกรรมอาหารและจัด้เลี�ยง	หรือ	Catering	service	

ได้้แก่	ร้านอาหาร	โรงแรม	และโรงอาหารในโรงเรียน	โรงพยาบาล	เปี็นต่้น)	

• การจัด้จำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์พีเจ้นอย่างเปี็นทางการในปีระเทศสาธุารณ์รัฐปีระช่าธุิปีไต่ย

ปีระช่าช่นลาว

2563

• ขยายต่ลาด้ต่่างปีระเทศ	กัมพูช่า	เมียนมา	และขยายธุุรกิจเข้าสู่กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์เพื�อสุขภัาพ

และความเป็ีนอยู่ที�ดี้	 (Health	 and	 Wellness)	 ออกผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่ในกลุ่มอาหารและ

เครื�องดื้�มสุขภัาพ	ผลิต่ภััณ์ฑ์์เครื�องดื้�มนำ�าสมุนไพรจับเลี�ยง	ไม่มีนำ�าต่าล	แบรนด์้	เบา	(BAO)

2564

• ขยายต่ลาด้ต่่างปีระเทศ	 โด้ยการแนะนำาผลิต่ภััณ์ฑ์์นมอัด้เม็ด้	 Milk	 me	 ในปีระเทศ

เวียด้นาม	และออกผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่ในกลุ่มอาหารและเครื�องดื้�มสุขภัาพ	ผลิต่ภััณ์ฑ์์เครื�องดื้�ม

นำ�าหัวปีลี	แบรนด์้	เบา	(BAO)
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สัดูส�วินการถืือห้่น	บัมุ่จ.	มุ่่�งพััฒนา	อินเตอร์แนชีชัี�นแนล

ณ	วัินท่ี่�	31	ธันวิาคุมุ่	2564

ข้อมุ้่ลทัี่�วิไป

สำำ�นัักง�นัใหญ่่	 เลขที�	2/97	–	104	ชั่�น	18	–	19		อาคารบางนาคอมเพล็กซึ่์	ออฟฟิศทาวเวอร์	

	 	 ซึ่อยบางนา-ต่ราด้	25	แขวงบางนาเหนือ	เขต่บางนา	กรุงเทพมหานคร	10260

คลัังสำินัค้�	 เลขที�	444/11-12	หมู่	7	ต่ำาบลบางปีลา	อำาเภัอบางพลี		สมุทรปีราการ	10540

ทุุนัจดทุะเบีียนั	 222,650,523	บาท

ทุุนัจดทุะเบีียนัชำำ�ระแลั้ว	 168,722,633	บาท

มููลัค่�หุ้นัทุี�ตร�ไว้	 หุ้นละ	1.00	บาท

สำัดสำ่วนัก�รถืือหุ้นั	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก		 73.92%

กลัุ่มูผูู้้ถืือหุ้นัร�ยย่อย	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย		 	 26.08%	

	 บริษััท	มุ่งพัฒนา	อินเต่อร์แนช่ชั่�นแนล	จำากัด้	(มหาช่น)	เดิ้มชื่�อ	บริษััท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ต่ติ่�ง	จำากัด้	ก่อตั่�งขึ�นในปีี	2524	และ

เริ�มด้ำาเนินธุุรกิจนำาเข้าและจัด้จำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์เครื�องครัวที�มีคุณ์ภัาพ	 ในปีี	 2531	 บริษััท	 ได้้รับสิทธิุในการผลิต่	 การใช่้	 และการ

จำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์	 รวมถึงการใช่้เครื�องหมายการค้า	 “พีเจ้น”	แต่่เพียงผู้เดี้ยวในปีระเทศไทย	ซึ่ึ�งพีเจ้นเปี็นผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาหรับแม่และ

เด็้กอันดั้บหนึ�งในปีระเทศญี�ปุี�น	

	 ด้้วยความเชี่�ยวช่าญและบริษััทมีความช่ำานาญในด้้านการต่ลาด้โด้ยจะบริหารแบรนด้์หรือต่ราสินค้าที�บริษััทเปี็นคัด้สรรและจัด้

จำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่ที�ต่รงกับความต้่องการของผู้บริหาร	 และให้เป็ีนที�รู้จักและรักษัากลุ่มลูกค้าเป้ีาหมายให้คงความนิยมในผลิต่ภััณ์ฑ์์

และต่ราสินค้าอย่างต่่อเนื�องผ่านกิจกรรมทางการต่ลาด้ที�บริษััทได้้กำาหนด้ไว้	รวมถึงมีความช่ำานาญในด้้านการจัด้จำาหน่ายโด้ยมีเครือข่าย

ช่่องทางการจัด้จำาหน่ายที�ครอบคลุมทั�วปีระเทศไทยทั�งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิ้ร์นเทรด้	 (Modern	 Trade)	 ร้านค้าแบบดั้�งเดิ้ม	

(Traditional	Trade)	หน่วยรถขายเงินสด้	 (Cash	Van)	และหน่วยขาย	Pre-order	รวมถึงช่่องทางการจัด้จำาหน่ายอื�นๆ	อาทิ	Food	

Service	และ	E-commerce	เปี็นต่้น

สัดูส�วินการถืือห้่น	บัจ.ไที่ย่พ่ัเจ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

พีเจ้น	คอร์ปีอเรชั่�น

บมจ.	มุ่งพัฒนา	อินเต่อร์แนช่ชั่�นแนล

พ่ัเจ้น	คุอร์ปอเรชัี�น

บัมุ่จ.	มุ่่�งพััฒนา	อินเตอร์แนชีชัี�นแนล
47%

53 %
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74%
ผู้้้ถืือห้่นราย่ใหญ�

26%
ผู้้้ถืือห้่นราย่ย่�อย่



	 บริษััทมีความช่ำานาญในการบริหารต่ราสินค้าและการมีช่่องทางการจัด้จำาหน่ายที�ครอบคลุมทั�วทั�งปีระเทศไทย	 ทำาให้บริษััทได้้มี

การขยายธุุรกิจด้้านการจัด้จำาหน่ายโด้ยได้้รับการแต่่งตั่�งให้เปี็นตั่วแทนจำาหน่ายให้กับสินค้าอื�นๆ	ที�ต่้องการทำาการต่ลาด้ในปีระเทศไทย

กัมพูช่า	ลาว	พม่า	และเวียด้นาม	ส่งผลให้บริษััทมีจำานวนสินค้าที�จัด้จำาหน่ายเพิ�มขึ�นและมีการเจริญเติ่บโต่อย่างต่่อเนื�อง	

	 บริษััทปีระกอบธุุรกิจใน	3	กลุ่มธุุรกิจหลัก	ได้้แก	่

	 1)	กลัุ่มูธุุรกิจภ�ยใต้ตร�สำินัค้�ของบีริษััทุ	(Own	brand)	ได้แก่	

	 	 1.1	 วีแคร์	(Vcare)	ผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาลี	ผ้าเช็่ด้ทำาความสะอาด้ผิวสำาหรับผู้ใหญ่	แปีรงสีฟัน	และและยาสีฟัน

	 	 1.2	 ฟ็อกกี�	(Foggy)	ผลิต่ภััณ์ฑ์์กระบอกฉีีด้นำ�า

	 	 1.3	 สไมล์วี	(Smile	V)	ผลิต่ภััณ์ฑ์์กระบอกฉีีด้นำ�า

	 	 1.4	 มิลค์มี	(Milk	Me)	ผลิต่ภััณ์ฑ์์นมอัด้เม็ด้

	 	 1.5	 เบา	(Bao)	เครื�องดื้�มสมุนไพร

	 2)	 กลุ่มธุุรกิจตั่วแทนจัด้จำาหน่าย	 (Distributor	 business)	 สินค้าอุปีโภัคบริโภัค	 โด้ยเน้น	 4	 กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์	 ได้้แก่	 1)	 กลุ่ม

ผลิต่ภััณ์ฑ์์แม่และเด็้ก	2)	สินค้าของใช่้ปีระจำาวันและของใช่้ในครัวเรือน	3)	กลุ่มอาหารและเครื�องดื้�ม	และ	4)	กลุ่มสินค้าผู้สูงวัย

	 3)	 กลุ่มธุุรกิจร่วมค้า	(Joint	venture	business)	นอกจากการด้ำาเนินธุุรกิจจัด้จำาหน่ายและเปี็นตั่วแทนจำาหน่ายสินค้าอุปีโภัค

บริโภัคแล้ว	บริษััทยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั�งสิ�น	3	บริษััท	ได้้แก่	บริษััท	ไทยพีเจ้น	จำากัด้	 (TP)	บริษััท	พีเจ้น	 อินดั้สทรีส์	 (ปีระเทศไทย)	

จำากัด้	(PIT)	และ	บริษััท	โยชิ่โน	มุ่งพัฒนา	(ปีระเทศไทย)	จำากัด้	(YMP)	โด้ยมีสัด้ส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที�ร้อยละ	47	ร้อยละ	2.5	และ

ร้อยละ	6	ต่ามลำาดั้บ	 ในการร่วมลงทุนดั้งกล่าวบริษััทได้้รับปีระโยช่น์จากการได้้สิทธิุเปี็นตั่วแทนจำาหน่ายสินค้าที�แต่่ละบริษััทร่วมค้า

แต่่เพียงผู้เดี้ยวในปีระเทศไทย	รวมถึงได้้รับผลต่อบแทนในรูปีของเงินปีันผล
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กล่�มุ่สินคุ้าอาหารและเคุรื�องดืู�มุ่	
(Food	and	beverage)

กล่�มุ่สินคุ้าสำาหรับัผู้้้ส้งอาย่่	(Senior)

• มิ�ลค์มี	(Milk	me)	นมอัด้เม็ด้

• หิมาลายา	ซึ่อลท์	เลมอน	แคนด้ี�	ลูกอมมินท์

• เบา	(BAO)	เครื�องด้ื�มสมุนไพร

• 4	 แคร์บาลานซึ่์	 (4	 Care	 Balance)	 เครื�องด้ื�มและขนม 

ข้าวออร์แกนิค	(จัด้จำาหน่ายทาง	online)

• เบ๊บบี�	(Bebby)	อาหารเสริมสำาหรับทารกและเด้็ก	(ช่นิด้ข้าวหอม

มะลิออร์แกนิคตุ่�นและนำ�าสต๊่อก)

• วอส	(Voss)	นำ�าแร่ธุรรมช่าติ่ผลิต่จากปีระเทศนอร์เวย์

• Mumu	ผลิต่ภััณ์ฑ์์ผ้าอ้อมสำาหรับผู้ใหญ่

• Softex	แผ่นรองซึ่ับสำาหรับผู้ใหญ่

ในปีี	2564	บริษััทมีผู้ผลิต่และเจ้าของต่ราสินค้าได้้ให้ความไว้วางใจบริษััทในการเปี็นตั่วแทนจัด้จำาหน่ายสินค้า	ได้้แก่

อิโนเนีย	(Ioneair) เครื�องฟอกอากาศพกพาแบบริสแบนด้์

เบ๊บบี�	(Bebby) อาหารเสริมสำาหรับทารกและเด็้ก	(ช่นิด้ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค

ตุ่�นและนำ�าสต่๊อก)

ซัึ่นบิน	(Sunbin) ถุงขยะแบบพับ	สีด้ำา	

วอส	(Voss) นำ�าแร่ธุรรมช่าติ่ผลิต่จากปีระเทศนอร์เวย์

กล่�มุ่สินคุ้าสำาหรับัแมุ่�และเด็ูก	
(Baby	and	mom)

กล่�มุ่สินคุ้าของใช้ีส�วินบ่ัคุคุลและของใช้ีในคุรัวิเรือน	
(Personal	care	&	household)

• พีเจ้น	 (Pigeon)	 ผลิต่ภััณ์ฑ์์คุณ์ภัาพสูงปีระเทศญี�ปีุ�นสำาหรับแม่

และเด็้กทารกที�มีอายุระหว่าง	0-3	ปีี	

• ไออุ่น	เซึ่รั�มอัญช่ัน	สำาหรับเด้็ก	และบาล์มบัวหิมะ

• Softex	แผ่นรองซึ่ับสำาหรับเด้็ก

• Splash	About	ชุ่ด้ว่ายนำ�าและอุปีกรณ์์ว่ายนำ�าสำาหรับทารกและ

เด็้กเล็กจากปีระเทศอังกฤษั

• วีแคร์	(V	care)	สำาลี	ผ้าเช็่ด้ทำาความสะอาด้ผิวแบบเปีียก	

สำาหรับผู้ใหญ่	แปีรงสีฟัน	ยาสีฟัน	

• ฟ็อกกี�	(Foggy)	กระบอกฉีีด้นำ�า

• สไมล์วี	(Smile	V)	กระบอกฉีีด้นำ�า

• โปีรเด้นทัลบี	(ProdentalB)	แปีรงสีฟัน

• ZP	แปีรงสีฟัน

• แคร์บิว	(Carebeau)	แช่มพูเปีลี�ยนสีผม

• อโินเนยี	(Ioneair)	เครื�องฟอกอากาศพกพาแบบริสแบนด้์

• ซึ่ันบิน	(Sunbin)	ถุงขยะแบบพับ	สีด้ำา

บริษััทมุ่งเน้นการจัด้จำาหน่ายสินค้าอุปีโภัคบริโภัคโด้ยได้้ให้ความสำาคัญกับกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์	4	กลุ่มหลัก	ดั้งนี�
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สูต์รเอ็กซ์์ต์ร้าไฮยีีนไวพ์์ สูต์รแนชเชอรัล สูต์รนำ�าบริสุที่ธิ� 99%สูต์รแอนตี์�แบคทีี่เรียีล

กล่�มุ่ธ่รกิจภาย่ใต้ตราสินคุ้าของบัริษัที่	(Own	Brand)	

	 1.	ผู้ลิัตภัณฑ์์ของใช้ำส่ำวนับุีคคลั	ตร�สิำนัค้�	วีแคร์	(V	care)

	 วีแคร์	 พิถีพิถัน	 ใส่ใจ	 ในการคิด้ค้น	 พัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์ทุกกลุ่มจากความต้่องการของผู้บริโภัค	 ให้ความสำาคัญในทุกรายละเอียด้	

ตั่�งแต่่กระบวนการผลิต่จนถึงการส่งมอบผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�มีมาต่รฐาน	ช่่วยให้ผู้บริโภัคมีคุณ์ภัาพชี่วิต่ที�ดี้ในทุกๆ	วัน	ปีัจจุบันกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์

ภัายใต้่ต่ราสินค้า	วีแคร์	ที�ทางบริษััทพัฒนาต่ราสินค้า	บริหารจัด้การด้้านการต่ลาด้	และการจัด้จำาหน่าย	ครอบคลุมความต้่องการที�หลาก

หลายเพื�อต่อบสนองคนรุ่นใหม่	มีดั้งนี�

	 กลุ่ัมูสำำ�ลีั	

	 สำาลีวีแคร์	ผลิต่จากใยฝ้้าย	100%	และยกระดั้บมาต่รฐานใหม่ของสำาลี	ด้้วยการผสานเทคโนโลยกีารถักทอด้้วยนำ�า	และกระบวนการฆ่่า

เชื่�อถึง	2	ครั�ง	เพื�อการันตี่คุณ์ภัาพ	ความสะอาด้	และปีลอด้ภััย	ปีราศจากสารเคมี	พร้อมเนื�อสำาลีละเอียด้	เนียน	นุ่ม	สำาหรับทุกผิวสัมผัส

	 วีแคร์พัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์ในกลุ่มสำาลี	 และออกสินค้าใหม่อย่างต่่อเนื�องในปีีที�ผ่านมา	 ทำาให้วีแคร์เป็ีนหนึ�งในผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาลีที�

ครอบคลุมทุกปีระเภัทการใช่้งาน	ทั�งสำาลีสำาหรับแม่และเด็้ก	และสำาสีสำาหรับผู้หญิง	มากที�สุด้ในปีัจจุบัน

	 กลัุ่มูผู้้�เชำ็ดทุำ�คว�มูสำะอ�ดแบีบีเปีียก	

	 วีแคร์	 ต่อบรับกับพฤติ่กรรมผู้บริโภัค	 ในยุคการด้ำาเนินชี่วิต่วิถีใหม่	 ที�ให้ความสำาคัญ	 ใส่ใจในสุขอนามัยมากยิ�งขึ�นในทุกๆ	

การสัมผัส	 กับทุกกิจกรรมระหว่างวัน	 ด้้วยการพัฒนาผ้าเช็่ด้ทำาความสะอาด้แบบเปีียกที�มีคุณ์สมบัติ่เหมาะสมกับการใช้่งานที�แต่กต่่าง	

มอบความสะอาด้	พร้อมอำานวยความสะด้วกกับการด้ำาเนินชี่วิต่ในยุคปีัจจุบัน	ด้้วยผ้าเช็่ด้ทำาความสะอาด้แบบเปีียกสำาหรับผู้ใหญ่	ทั�ง	

4	สูต่ร

	 เพื�อต่อบสนองต่่อพฤติ่กรรมของผู้บริโภัค	 ที�ใส่ใจสุขภัาพช่่องปีากและฟัน	 มุ่งเน้นการดู้แลอย่างเปี็นธุรรมช่าติ่	 วีแคร์จึงได้้

พัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์ในกลุ่มยาสีฟัน	และแปีรงสีฟัน	ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภัคตั่�งแต่่วัยเด็้กจนถึงผู้ใหญ่
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		 กลัุ่มูย�สำีฟัันั

	 วีแคร์คิด้ค้น	และพัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์ยาสีฟันสมุนไพรสูต่รเฉีพาะ	เพื�อเพิ�มปีระสิทธิุภัาพการดู้แลสุขภัาพปีากและฟันอย่างเปี็น

ธุรรมช่าติ่	 ทำาความสะอาด้ได้้อย่างลำ�าลึก	 ปีลอด้ภััย	 ด้้วยสารสกัด้จากสมุนไพรแท้	 ปีกป้ีองและดู้แลผู้บริโภัคด้้วยยาสีฟันสมุนไพรทั�ง	 2	 สูต่ร	

ต่อบสนองผู้บริโภัคทุกเพศทุกวัย

	 กลัุ่มูแปีรงสำีฟัันั	

	 	 แปีรงสีฟัน	วีแคร์	ครอบคลุมความต้่องการตั่�งแต่่กลุ่มผู้โภัควัยเด็้ก	จนถึงผู้ใหญ่	รวมถึงกลุ่มผู้บริโภัคยุคใหม่	ที�มีความใส่ใจต่่อสิ�ง

แวด้ล้อม	ด้้วยการพัฒนาแปีรงสีฟันใหม่	อีโค่	เฟรนด์้ลี�	ที�สามารถรีไซึ่เคิลได้้	100%	เป็ีนมิต่รต่่อสิ�งแวด้ล้อมออกสู่ต่ลาด้ในช่่วงปีีที�ผ่านมา

กลย่่ที่ธ์การแข�งขัน
 

	 บริษััทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด้์วีแคร์	 (V	 care)	 ซึ่ึ�งเปี็นต่ราสินค้าของบริษััทให้มีความแข็งแกร่งเปี็นที�รู้จัก	 ด้้วยผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�

มีนวัต่กรรม	 พัฒนามาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียด้ของการใช่้งานในทุกกลุ่ม	 มีจุด้ขายและความโด้ด้เด้่นเมื�อเทียบกับกลุ่ม

ผลิต่ภััณ์ฑ์์เดี้ยวกันในท้องต่ลาด้	 ไม่เพียงแต่่เปี็นผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�มีคุณ์ภัาพ	 มาต่รฐานระดั้บสูง	 แต่่ยังเน้นยำ�าการส่งเสริมความเปี็นอยู่และ

ไลฟ์สไต่ล์ของผู้บริโภัคยุคใหม่	ต่อบสนองความต้่องการของกลุ่มลูกค้าเป้ีาหมาย	 ไม่ว่าจะเป็ีนกลุ่มสำาลี	 ผ้าเช็่ด้ทำาความสะอาด้แบบเปีียก	

ยาสีฟัน	และแปีรงสีฟัน	จึงได้้มีการออกสินค้าใหม่	เพื�อต่อบรับกับความต่้องการ	และพฤติ่กรรมผู้บริโภัคที�เปีลี�ยนแปีลง	ต่ลอด้ช่่วงปีีที�

ผ่านมา

การจำาหน�าย่และชี�องที่างการจัดูจำาหน�าย่ 

	 บริษััทจัด้จำาหน่ายกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ภัายใต้่แบรนด์้วีแคร์ทั�งหมด้ผ่านช่่องทางเครือข่ายร้านค้าที�ครอบคลุมทั�วปีระเทศ	 โด้ยผ่านช่่อง

ทางการจัด้จำาหน่ายหลัก	ได้้แก่	ช่่องทางการจัด้จำาหน่ายแบบสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ช่่องทางการจัด้จำาหน่ายแบบดั้�งเดิ้ม	(General	

Trade)	ซึึ่�งปีระกอบด้้วยร้านค้าส่ง-ปีลีกทั�วไปี	ที�กระจายอยู่ทุกภูัมิภัาคของปีระเทศ	และช่่องทางอื�นๆ	ที�กำาลังมีการเติ่บโต่ดี้	สามารถต่อบ

สนองต่่อความต้่องการผู้บริโภัคที�เปีลี�ยนแปีลงอย่างรวด้เร็วในปัีจจุบัน	 ได้้แก่	 ช่่องทางการจัด้จำาหน่ายผ่านร้านตั่วแทนจำาหน่ายเฉีพาะ	

(Specialty	Shop)	 ร้านค้าเพื�อสุขภัาพ	บิวตี่�สโต่ร์	 โรงพยาบาล	สถานเสริมความงาม	สถานดู้แลผู้สูงอายุ	รวมถึงการส่งออกและการจัด้

จำาหน่ายทางพาณิ์ช่ย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-commerce)	 ที�เป็ีนของบริษััท	 โด้ยใช้่ชื่�อว่า	 www.moong-shop.com	 และได้้ขยายตั่วอย่าง

รวด้เร็วไปีสู่	E	commerce	platform	รายใหญ่	เช่่น	Lazada	และ	Shopee	ซึึ่�งเป็ีนช่่องทางที�ผู้บริโภัคสมัยใหม่ให้ความนิยม	เนื�องจาก

สะด้วก	รวด้เร็ว	รวมถึง	Line	Shopping	ที�สามารถซืึ่�อสินค้า	และสื�อสารกับผู้บริโภัคได้้อย่างรวด้เร็วทันท่วงที	

แปรงสีฟัันเด็ีก แปรงสีฟัันผูู้้ใหญ่่

สูต์ร Sensitive care สูต์ร Fresh care
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	 2.	ผู้ลิัตภัณฑ์์เครื�องครัว	ได้แก่	กระบีอกฉีีดนัำ��ฟ็ัอกกี�	แลัะสำไมูล์ัวี	

	 	 ผลิต่ภััณ์ฑ์์ของใช้่ในครัวเรือนที�บริษััทจัด้จำาหน่ายได้้แก่	กระบอกฉีีด้นำ�าฟ็อกกี�	 (Foggy)	และกระบอกฉีีด้นำ�า	สไมล์วี	 (Smile	V)	

ซึึ่�งบริษััทเป็ีนผู้ผลิต่และจัด้จำาหน่ายฟ็อกกี�	 โด้ยได้้จด้เครื�องหมายการค้า	 ฟ็อกกี�	 และ	 สไมล์วี	 เป็ีนของบริษััท	 และยังเป็ีนผู้ผลิต่รายแรก

ของปีระเทศไทยที�ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีีด้นำ�า	 แบรนด์้ฟ็อกกี�เป็ีนที�ยอมรับมากว่า	30	 ปีีในเรื�องของคุณ์ภัาพ	 โด้ยเฉีพาะหัวฉีีด้	

ที�ได้้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้่งานได้้หลากหลาย	และมีความทนทาน

กลย่่ที่ธ์การแข�งขัน

	 	 สำาหรับผลิต่ภััณ์ฑ์์ในกลุ่มกระบอกฉีีด้นำ�า	 บริษััทวางต่ำาแหน่งแบรนด้์ฟ็อกกี�	 ในระดั้บพรีเมี�ยม	 มีสินค้าหลากหลายรุ่น	 ที�

เหมาะทั�งอุต่สาหกรรมหนักและการใช่้งานทั�วไปี	โด้ย	ฟ็อกกี�	ดิ้วตี่�	เน้นจับกลุ่มต่ลาด้ที�ต่้องการสินค้าคุณ์ภัาพดี้	มีความทนทานสูง	เช่่น

ธุุรกิจซัึ่กรีด้	ล้างรถ	และ	ฟ็อกกี�	มัลติ่	เน้นร้านอาหาร	เสริมสวย	ทำาสวนเปี็นต่้น	

	 	 ในส่วนของแบรนด้์สไมล์วี	 ซึ่ึ�งเปี็นอีกหนึ�งแบรนด้์ในกลุ่มกระบอกฉีีด้นำ�านั�น	 บริษััทมุ่งจับกลุ่มต่ลาด้ลูกค้าทั�วไปี	 เน้นราคา

ย่อมเยา	หลากหลายดี้ไซึ่น์	เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั�วถึง	โด้ยในปีีที�ผ่านมาได้้ออกสินค้าใหม่เช่่นกัน	โด้ยเน้นกระบอกที�มีลวด้ลาย

ใหม่	สด้ใส	เพื�อช่่วยกระตุ่้นยอด้ขายให้กลุ่มสินค้าในภัาพรวม

การจำาหน�าย่และชี�องที่างการจัดูจำาหน�าย่ 

	 	 บริษััทจัด้จำาหน่ายสินค้าผ่านช่่องทางเครือข่ายร้านค้าที�ครอบคลุมอยู่ทั�วปีระเทศ	รวมถึงช่่องทางอุต่สาหกรรม	และธุุรกิจต่่างๆ

	 3.		ผู้ลัิตภัณฑ์์นัมูอัดเมู็ด	มูิลัค์มูี	(Milk	Me)

	 มิลค์มี	(Milk	Me)	ผลิต่ภััณ์ฑ์์นมอัด้เม็ด้ที�ถูกพัฒนาขึ�น	เพื�อส่งเสริมสุขภัาพสำาหรับเด็้ก	และบุคคลทั�วไปี	ด้้วยผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�เต็่มไปี

ด้้วยคุณ์ค่าทางโภัช่นาการ	ผลิต่จากนมโคแท้	100%	จากปีระเทศนิวซีึ่แลนด้์	ให้รสช่าติ่อร่อย	และสุขภัาพดี้ต่่อผู้บริโภัค

กระบอกฉีีดีนำ�าฟ็ัอกกี� กระบอกฉีีดีนำ�าสไมล์วี

Moong Pattana International Public Company Limited 
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอิริ์แนชชั�นแนล จำำากััด (มุ่หาชน)

Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All 12



การจำาหน�าย่และชี�องที่างจัดูจำาหน�าย่

	 บริษััทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า	และจัด้จำาหน่ายผ่านช่่องทางการจัด้จำาหน่ายแบบดั้�งเดิ้ม	(General	Trade)	ซึึ่�งปีระกอบด้้วยร้าน

ค้าส่ง-ปีลีกทั�วไปี	 รวมถึงการส่งออกและการจัด้จำาหน่ายทางพาณิ์ช่ย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-commerce)	 เป็ีนของบริษััท	 โด้ยใช้่ชื่�อว่า		

HYPERLINK	www.moong-shop.com	รวมถึงช่่องทางใหม่ๆ	เช่่น	Lazada,	Shopee	และการกระจายสินค้าส่งออกสู่ต่ลาด้ภูัมิภัาค

4.	 ผู้ลัิตภัณฑ์์เครื�องดื�มูสำมูุนัไพร	ตร�เบี�	(BAO)

	 เพื�อด้ำาเนินการต่ามทิศทางการเติ่บโต่ของบริษััทที�มุ่งเน้นการขยายสินค้า	 ส่งเสริมการ

ดู้แลสุขภัาพ	 และชี่วิต่ความเปี็นอยู่ที�ดี้ของผู้บริโภัค	 บริษััทจึงมุ่งเน้นการเติ่บโต่ในกลุ่ม

ผลิต่ภััณ์ฑ์์เครื�องดื้�มเพื�อสุขภัาพ	ขยายฐานลูกค้าจากผู้ที�รักสุขภัาพทั�วไปี	 สู่กลุ่มเป้ีาหมาย	 คุณ์แม่

ยุคใหม่ที�ต้่องการการดู้แลต่นเอง	และลูกน้อย	ด้้วยผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่	เบา	นำ�าหัวปีลีผสมอินทผลัม	

ที�ได้้คุณ์ค่าจากสมุนไพรแท้	 มีคุณ์ปีระโยช่น์ต่่อร่างกายด้้วยโภัช่นาการที�เหมาะสม	 ซึ่ึ�งได้้รับ

ผลต่อบรับเป็ีนอย่างดี้ในเวลาอันรวด้เร็วในช่่วงครึ�งปีีหลังของปีี	2564	ที�ผ่านมา

กลย่่ที่ธ์การแข�งขัน

	 เพื�อสร้างแบรนด้์ให้เปี็นที�รู้จัก	 และให้เกิด้การทด้ลองโด้ยต่รงในกลุ่มเปี้าหมาย	 บริษััทเริ�มการสื�อสารผ่านช่่องทางออนไลน์	 บน	

platform	 สื�อโซึ่เชี่�ยลของแบรนด้์	 และลูกค้า	พร้อมสนับสนุนสื�อหน้าร้านที�โด้ด้เด้่น	 รวมถึงงานแสด้งสินค้าต่่างๆ	 เพื�อสร้างให้เกิด้การ

ทด้ลอง	และรับรู้ถึงคุณ์ภัาพของสินค้าที�แต่กต่่างจากเครื�องดื้�มสมุนไพรทั�วไปี	

การจำาหน�าย่และชี�องที่างการจัดูจำาหน�าย่ 

 

	 บริษััทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า	และจัด้จำาหน่ายผ่านช่่องทางการจัด้จำาหน่ายหลัก	แบบสมัยใหม่	(Modern	Trade)	แบบดั้�งเดิ้ม	

(General	 Trade)	 ซึ่ึ�งปีระกอบด้้วยร้านค้าส่ง-ปีลีกทั�วไปี	ช่่องทางเฉีพาะสำาหรับอาหารและเครื�องดื้�ม	 (Food	 service)	 รวมถึงการส่ง

ออกและการจัด้จำาหน่ายทางพาณิ์ช่ย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-commerce)	เปี็นของบริษััท	โด้ยใช่้ชื่�อว่า	www.moong-shop.com	รวมถึง

ช่่องทางใหม่ๆ	 เช่่น	Lazada,	Shopee	 ที�ได้้รับความนิยม	รวมถึง	Line	 shopping	 ที�เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเปี้าหมายได้้อย่างสะด้วก	และ

รวด้เร็ว

5.	 ผู้ลัิตภัณฑ์์พีเจ้นั

	 ผลิต่ภััณ์ฑ์์พีเจ้น	 มีความโด้ด้เด้่นเรื�องนวัต่กรรม	 การค้นคว้า	 วิจัยและพัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์อย่างต่่อเนื�อง	 ทั�งนี�เนื�องจากแบรนด้์ 

พีเจ้นให้ความสำาคัญ	และมีความมุ่งมั�นที�จะเปี็นตั่วช่่วยให้คุณ์แม่สามารถส่งมอบความรักให้กับลูกน้อยผ่านการใช่้งานผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาหรับ

ทารก	ที�มีคุณ์ภัาพสูง	มีความพิถีพิถัน	ใส่ใจในทุกรายละเอียด้	เพื�อการเลี�ยงดู้ลูกน้อยที�ราบรื�น	และมีความสุขที�สุด้

	 ผลิต่ภััณ์ฑ์์ภัายใต้่แบรนด์้พีเจ้นที�จัด้จำาหน่ายในปีระเทศไทย	แบ่งออกเป็ีน	8	กลุ่มสินค้า	ได้้แก่

• กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาหรับปี้อนนม	(Feeding	Accessories)	

• กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ผ้าเช่็ด้ทำาความสะอาด้	(Baby	Wipes)

• กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ส่งเสริมการให้นมมารด้า	(Mother	Care	&	Accessories)	
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• กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ฝ้ึกรับปีระทานอาหารและเครื�องด้ื�ม	(Weaning	&	Accessories)	

• กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ดู้แลสุขภัาพและอนามัย	(Health	Care	&	Hygiene	Care)	

• กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ทำาความสะอาด้และดู้แลผิว	(Toiletries	&	Skincare)	

• กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์จุกนมหลอกและยางกัด้	(Pacifier	&	Teether)	

• กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ทำาความสะอาด้เครื�องใช่้เด้็กทารก	(Cleansing	and	Sterilizing	Accessories)

	 ซึึ่�งถือว่ามีความครอบคลุมทุกความต้่องการของคุณ์แม่	อีกทั�งยังต่อบโจทย์พัฒนาการในทุกช่่วงวัยของลูกน้อย

กลย่่ที่ธ์การแข�งขัน

	 พีเจ้นเป็ีนผู้นำาต่ลาด้สำาหรับผลิต่ภััณ์ฑ์์แม่และเด็้กมากว่า	72	ปีีในปีระเทศญี�ปุี�น		โด้ยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัต่กรรมใหม่ที�คำานึงถึง

ความต้่องการของผู้บริโภัคเป็ีนหัวใจสำาคัญ	พีเจ้นจึงเป็ีนแบรนด์้ที�สามารถรักษัาความเป็ีนผู้นำาที�มีส่วนแบ่งการต่ลาด้	และยอด้ขายอันดั้บ

หนึ�งมาโด้ยต่ลอด้ในปีระเทศไทย	จากสถานการณ์์ที�อัต่ราเด็้กเกิด้ใหม่ลด้น้อยลง	และภัายใต้่สถานการณ์์การแพร่ระบาด้โควิด้-19	ในช่่วง	

2	 ปีีที�ผ่านมา	 การเติ่บโต่ของต่ลาด้ลด้ลง	 ในขณ์ะที�พีเจ้นยังคงมีนวัต่กรรมใหม่ที�ช่่วยเพิ�มมูลค่าออกสู่ต่ลาด้อย่างต่่อเนื�อง	 เพื�อสนับสนุน

การเลี�ยงดู้ลูกน้อยตั่�งแต่่แรกเกิด้จนถึง	 3	 ปีี	 ด้้วยความหลากหลายของผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�มีการคิด้ค้นพัฒนาอย่างใส่ใจในความต้่องการของคุณ์แม่

และลูกน้อย	คำานึงถึงความปีลอด้ภััย	และคุณ์ภัาพ	จนเป็ีนที�ไว้วางใจจากคุณ์แม่และทุกคนในครอบครัว	

	 ในปีี	 2564	 พีเจ้นยังคงได้้รับความเชื่�อมั�น	 และความไว้วางใจจากคุณ์แม่ทั�วปีระเทศ	 ต่อกยำ�าความเป็ีนเบอร์	 1	 ตั่วจริงผู้เชี่�ยวช่าญ

ด้้านผลิต่ภััณ์ฑ์์สินค้าแม่และเด็้ก	โด้ยมีรางวัลการันตี่ที�ได้้มาจากการโหวต่จากคุณ์แม่ผู้ใช้่สินค้าจริงถึง	3	รางวัล	ได้้แก่

• BEST	BABY	BOTTLE	PIGEON	SOFTOUCH	แบรนด้์ขวด้นม	อันด้ับ	1	ที�คุณ์แม่ช่ื�นช่อบ	PARENTS’	Choice	2021	จาก	

The	Asianparent

• BEST	BABY	BOTTLE	PIGEON	SOFTOUCH	แบรนด้์ขวด้นม	อันด้ับ	1	ที�คุณ์แม่	VIP	ช่ื�นช่อบ	VIPS’	Choice	2021	จาก	

The	Asianparent

• BEST	BABY	WIPES		แบรนด้์เบบี�ไวพส์อันด้ับ	1	Mommy’s	Choice	จาก	BABY	&	KIDS	AWARDS	2021	โด้ยพีเจ้น	ได้้

รับรางวัลต่่อเนื�อง	2	ปีีซ้ึ่อน	ในปีี	2563	–	2564	(2020-2021)

 

การจำาหน�าย่และชี�องที่างการจัดูจำาหน�าย่	

	 การจัด้จำาหน่ายของผลิต่ภััณ์ฑ์์พีเจ้น	มีความครอบคลุม	ในทุกช่่องทางทั�วปีระเทศ	ทั�งร้านค้า	Modern	Trade,	ร้านค้าแม่และเด็้ก	

ร้านค้าปีลีกทุกภัาคในปีระเทศ	รวมถึงการจัด้จำาหน่ายในปีระเทศลาว,	การออกบูธุกิจกรรมและจำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์	และช่่องทางใหม่ที�มี
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ความสำาคัญในยุคนี�คือช่่องทาง	 E-Commerce	 จากพฤติ่กรรมของผู้บริโภัคที�เปีลี�ยนไปี	 เน้นความสะด้วกสบายมากขึ�น	 ผ่าน	

www.moongshop.com	และ	Pigeon	Official	 store	 	 เพื�ออำานวยความสะด้วกในการเลือกซืึ่�อผลิต่ภััณ์ฑ์์ของบริษััทได้้สะด้วกยิ�งขึ�น	

ส่งผลให้ยอด้ขายพีเจ้นในช่่องทาง	E-Commerce	ทั�ง	Moongshop.com	ร้านค้า	Pigeon	Official	Store	บน	Shopee	และ	Lazada	

เติ่บโต่อย่างต่่อเนื�อง

การสื�อสารและการสร้างคุวิามุ่สัมุ่พัันธ์กับัผู้้้บัริโภคุ

	 นอกจากการสื�อสารทางการต่ลาด้	และการทำากิจกรรมกับผู้บริโภัคแล้ว	กิจกรรม	CRM	(Customer	Relationship	Management)	

เปี็นกิจกรรมที�บริษััทให้ความสำาคัญและสร้างความสัมพันธุ์เชิ่งลึกกับผู้บริโภัคมาอย่างต่่อเนื�อง	 โด้ยมีการจัด้กิจกรรมต่่างๆ	 ภัายใต่	้

“Pigeon	Little	Moments	Club”	(พีเจ้น	ลิต่เติ่�ล	โมเม้นท์	คลับ)	ความผูกพันที�เกิด้จากความรักความเข้าใจอย่างแท้จริง	เพื�อสร้างความ

ผูกพัน	ความมั�นใจ	ความน่าเชื่�อถือ	ความสัมพันธ์ุที�ดี้กับสมาชิ่กคลับ	และความจงรักภัักดี้ต่่อต่ราสินค้าพีเจ้น	ซึึ่�งจำานวนสมาชิ่กคลับได้้เพิ�ม

ขึ�นอย่างต่่อเนื�อง	 ด้้วยการดู้แลสมาชิ่กแบบองค์รวม	 เช่่น	 การให้ข้อมูลผลิต่ภััณ์ฑ์์อย่างถูกต้่องผ่านทุกช่่องทางทั�งออนไลน์	 Call	 Center	

การให้คำาปีรึกษัาในการดู้แลคุณ์แม่และลูกน้อย	 โด้ยทีมผู้เชี่�ยวช่าญทั�งความรู้ในรูปีแบบของบทความ	 และการจัด้อบรมเชิ่งปีฏิิบัติ่การ	

(Workshop)	 ผ่านช่่องทางออฟไลน์และออนไลน์	 เป็ีนกิจกรรมที�จัด้ต่่อเนื�อง	 กิจกรรมให้ความรู้คุณ์แม่ตั่�งครรภ์ั	 ส่งเสริมให้ความรู้ในการ

เลี�ยงลูกด้้วยนมแม่	 รวมถึงพัฒนาการต่่างๆ	 ของลูกน้อยในแต่่ละช่่วงวัย	 ซึึ่�งมีสมาชิ่กให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมาก	 ทั�งนี�

สมาชิ่ก	 Pigeon	 Little	 Moments	 Club	 ยังได้้รับสิทธิุปีระโยช่น์ต่่างๆ	 ที�ต่อบโจทย์ความต้่องการกับรูปีแบบชี่วิต่ปัีจจุบัน	 สร้างสังคม

คุณ์ภัาพที�อบอุ่นในสังคมออนไลน์	 เข้าถึงการใช้่ชี่วิต่สำาหรับคุณ์พ่อคุณ์แม่ยุคใหม่มากยิ�งขึ�น	 พีเจ้นเป็ีนแบรนด์้แรกและแบรนด์้เดี้ยวใน

กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์แม่และเด็้ก	ที�ริเริ�มนำาการสื�อสารทางการต่ลาด้ทุกช่่องทาง	ผ่านเทคโนโลยีดิ้จิต่อลในทุก	Platform

Baby	and	Mom

Personal	Care

Senior

Food	and	Beverage

กลัุ่มูผู้ลัิตภัณฑ์์

สัดูส�วินการขาย่จำาแนกตามุ่กล่�มุ่สินคุ้า

64%63%

22% 21%

14%14%
1% 1%

ปี	2564 ปี	2563
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	มุ่่�งพััฒนา...มุ่่�งส้�การพััฒนาอย่�างยั่�งยื่น	(Sustainable	Framework)

	 บริษััทมุ่งเปี็นองค์กรที�เปี็นเลิศด้้านการต่ลาด้และการจัด้จำาหน่ายสินค้าอุปีโภัคบริโภัคที�มีคุณ์ภัาพ	 ปีลอด้ภััยและได้้มาต่รฐาน

ทุกขั�นต่อนต่ลอด้ห่วงโซ่ึ่อุปีทาน	 โด้ยมีการยกระดั้บการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ของบริษััทอย่างต่่อเนื�องพร้อมด้ำาเนินกลยทุธ์ุการสร้างคุณ์ค่า

ร่วมระหว่างธุุรกิจกับสังคม	 ด้้วยการปีลูกฝั้งจิต่สำานึกที�ดี้และพัฒนาบุคลากรให้ปีฏิิบัติ่งานอย่างมีปีระสิทธิุภัาพ	 ภัายใต้่กรอบของกฎหมาย	

คุณ์ธุรรม	 จริยธุรรม	 และความรับผิด้ช่อบในการด้ำาเนินธุุรกิจ	 เพื�อนำาไปีสู่การเป็ีนองค์กรที�ยั�งยืน	 พร้อมขับเคลื�อนธุุรกิจภัายใต้่หลักการ

กำากับดู้แลกิจการที�ดี้	 ด้้วยคุณ์ค่าและวัฒนธุรรมองค์กรที�มีการปีฏิิบัต่การที�เป็ีนเลิศ	 เติ่บโต่อย่างต่่อเนื�องไปีด้้วยกันกับผู้มีส่วนได้้เสียของ

บริษััท	ทั�งคู่ค้า	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	พนักงาน	ต่ลอด้จนสังคม	ชุ่มช่น	และสิ�งแวด้ล้อม	

	 บริษััทมุ่งพัฒนาอย่างยั�งยื�น	 ด้้วยความมุ่งมั�นเพื�อคุณ์ภัาพชี่วิต่ที�ดี้ของทุกครอบครัว	 เราคัด้สรรสิ�งที�ดี้ที�สุด้สำาหรับทุกช่่วงวัยให้

กับคนที�คุณ์รักและห่วงใย	โด้ยยึด้แนวทาง	Sustainable	Development	Goals	–	United	Nations	ดั้งนี�

•  Health & wellness products 
•  Innovation & sustainable  
   products 
•  Customer centric & insight 
•  Social development 
•  Brand loyalty 
•  Community engagement

•  Process efficiency (Zero waste) 
•  Eco friendly 
•  Waste management 
•  Green sourcing 
   (Product & packaging) 
•  Green logistic

สร้างจิ้ต์สำานึกดี้านการ
อนุรักษ์์สิ�งแวดีล้อม

•  Employee engagement 
•  Work life balance 
•  Compensation & benefit 
•  Learning development 
•  Good governance organization 
•  Human rights

พ์ัฒนาศัักยีภาพ์และ
คุณภาพ์ชีวิต์ที่ี�ดีี

ของทีุ่กคน

มุ่งมั�นเป็นส่วนหนึ�งของ
เศัรษ์ฐกิจ้หมุนเวียีน

People

Social
Economy

Environment

คัุดูสรรสิ�งท่ี่�ดู่ท่ี่�ส่ดูสำาหรับัท่ี่กชี�วิงวัิย่ให้กับัคุนท่ี่�คุ่ณรักและห�วิงใย่
(Create	Quality	Of	Life	for	All)
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บริษัที่มุ่ีงมัี�นในกำ�รดำ�เนินง�นเพืั�อให้้บรรลุเป้�ห้มี�ยกำ�รพััฒน�อย่�งยั�งยืน 
โดยม่ีร�ยละเอ่ยดดังน่�

ธ์รรมี�ภิบ�ลและกำ�รกำำ�กัำบด้แลกิำจกำ�ร
คะแนน CG Score ด่เลิศ

กำ�รต่อต้�นทุี่จริตและคอร์รัปชัีน 
(อัตร�กำ�รเกิำดทุี่จริตและคอร์รัปชัีน)

กำ�รปฏิิบัติกัำบพันักำง�นอย่�งเท่ี่�เท่ี่ยมีกัำน
สัำดส่ำวนของพันักำง�นผ้้ห้ญิงในระดับผ้้บริห้�ร

สำนับสำนุนสิำนค้�ของบริษัที่ให้้กัำบโรงพัย�บ�ล เพืั�อลด
ค่�ใช้ีจ่�ยให้้กัำบเด็กำท่ี่�ป่วย ห้รือพ่ัอแม่ีของเด็กำท่ี่�ป่วย

บริษัที่จัดห้ลักำส้ำตรอบรมีพันักำง�นเพืั�อเพิั�มีทัี่กำษะและ
ศักำยภ�พัในกำ�รที่ำ�ง�นแก่ำพันักำง�น

กำ�รไม่ีกำระที่ำ�ผิดต�มีนโยบ�ยสิำที่ธิ์มีนุษยชีน 

กำ�รด้แลคว�มีปลอดภัยและอ�ช่ีวอน�มัียและ
สำภ�พัแวดล้อมีในกำ�รที่ำ�ง�น

ไม่ีม่ีกำ�รใช้ีแรงง�นเด็กำทัี่�งในบริษัที่และค่้ค้�ท่ี่�สำำ�คัญ

จำ�นวนกำ�รจ้�งง�นผ้้พิักำ�ร

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	100

2	คุน

อ่บััติเหต่เที่�ากับัศ้ันย์่

ร้อย่ละ	0	(ของอัตราการ
เกิดูท่ี่จริตและคุอร์รัปชัีน)

มุ่ากกวิ�าร้อย่ละ	50

30,000 บัาที่ต�อปี

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	0	(ของอัตราการ
เกิดูท่ี่จริตและคุอร์รัปชัีน)

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	100

จำานวิน	6	ชัี�วิโมุ่ง	
ต�อคุน	ต�อปี

ร้อย่ละ	117

PEOPLE

เป้าหมุ่าย่ ผู้ลการดูำาเนินงาน

คุวิามุ่ก้าวิหน้าการดูำาเนินงานส้�เป้าหมุ่าย่คุวิามุ่ยั่�งยื่นปี	2564
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CRM คว�มีสัำมีพัันธ์์กัำบล้กำค้�

Mom class

Pigeon Little Moments Club

ขย�ยกำลุ่มีสิำนค้�เครื�องดื�มีเพืั�อสุำขภ�พั 
ด้วยนวัตกำรรมีสิำนค้�ให้ม่ี

จัดอบรมีให้้คว�มีร้้แก่ำพันักำง�นข�ย 
จนถึึงพันักำง�นห้น้�ร้�น

แจกำตัวอย่�งสิำนค้�ต�มีโรงพัย�บ�ลและโรงง�น
ท่ี่�ม่ีคุณแม่ีตั�งครรภ์

พััฒน�สิำนค้�ในกำลุ่มี Own Brand เพืั�อสำนับสำนุน
คุณภ�พัช่ีวิต และคว�มีเป็นอย่้ท่ี่�ด่ของผ้้บริโภค

สำนับสำนุนกำ�รเล่�ยงล้กำด้วยนมีแม่ี ด้วยกำ�ร
พััฒน�ผลิตภัณฑ์์นำ��หั้วปล่

ให้้คว�มีร้้แก่ำผ้้บริโภค เพืั�อคว�มีเป็นอย่้ท่ี่�ด่ ผ่�น
สืำ�อ online/ offline ทุี่กำกำลุ่มีสิำนค้�

ร้อย่ละ	90

1,500 คุนต�อปี

20,000	สมุ่าชิีกต�อปี

50,000	ช่ีดูต�อปี

2,000	คุนต�อปี

ร้อย่ละ	20	ของย่อดูขาย่
รวิมุ่

500,000	คุนต�อปี

ย่อดูขาย่เติบัโตร้อย่ละ	10 
ของกล่�มุ่สินคุ้า	Own	Brand

อบัรมุ่	2	คุรั�งต�อปี

SOCIAL	/	
ECONOMY

เป้าหมุ่าย่ ผู้ลการดูำาเนินงาน

ร้อย่ละ	108

ร้อย่ละ	30 

ร้อย่ละ	27

ร้อย่ละ	75 

ร้อย่ละ	95

ร้อย่ละ	80

ร้อย่ละ	560

ร้อย่ละ	50

ร้อย่ละ	100
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ENVIRONMENT

สำร้�งคว�มีตระห้นักำร้้ให้้กัำบพันักำง�นประห้ยัด
พัลังง�นไฟฟ้�

โครงกำ�รพัลังง�นสำะอ�ด ริเริ�มีกำ�รใช้ีพัลังง�นแสำง
อ�ทิี่ตย์ที่ดแที่น โดยกำ�รติดตั�ง Solar Roof บน
ห้ลังค�โรงง�นทัี่�งห้มีด

โครงกำ�รลดขยะ และกำ�รนำ�กำลับมี�ใช้ีซ้ำำ��

สำร้�งคว�มีตระห้นักำร้้ให้้กัำบพันักำง�น
ลดกำ�รใช้ีกำระด�ษ

ปรับเปล่�ยนบรรจุภัณฑ์์ที่ดแที่นด้วยวัสำดุจ�กำธ์รรมีชี�ติ 
ห้รือย่อยสำล�ยได้ (Eco-Friendly Packaging)

E-tax Invoice

ที่ดแที่นวัสำดุ Pulp rayon ในกำลุ่มีสิำนค้� Adult 
Wipes ด้วยผ้� ห้รือวัสำดุจ�กำธ์รรมีชี�ติ ห้รือ
ย่อยสำล�ยได้ (Eco-friendly raw material) 
ทัี่�งห้มีด ภ�ยในปี 2567

Reuse กำล่องกำระด�ษเพืั�อกำ�รบรรจุสิำนค้�

กำ�รจัดกิำจกำรรมีรณรงค์กำ�รปล้กำต้นไม้ีร่วมีกัำน
ของพันักำง�นและผ้้ม่ีส่ำวนได้เส่ำยของบริษัที่ร่วมี

คุ�าไฟฟ้าสำานักงาน	
120,000	บัาที่ต�อปี

สัดูส�วินการใช้ีพัลังงาน
สะอาดูร้อย่ละ	15	ของ
การใช้ีไฟฟ้ารวิมุ่ในปี	2564

ร้อย่ละ	100

10,000	บัาที่ต�อปี

ลดูการใช้ีกระดูาษ
ร้อย่ละ	10	ต�อปี

ลดูคุ�าใช้ีจ�าย่จากโคุรงการ	
E-Tax	Invoice	จำานวิน	
500,000	บัาที่	ต�อปี

ประหยั่ดูไดู้	480,000 
บัาที่	ต�อปี

120,000 บัาที่ต�อปี

ร้อย่ละ	10	ของจำานวิน
สินคุ้าในกล่�มุ่สินคุ้า	
Own	Brand

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	0

ร้อย่ละ	100

คุ�าไฟฟ้าสำานักงานท่ี่�
จ�าย่จริง	369,958 
บัาที่ในปี	2564

ร้อย่ละ	93

ร้อย่ละ	100

ร้อย่ละ	67 

ร้อย่ละ	0

ร้อย่ละ	72

ผู้ลการดูำาเนินงานเป้าหมุ่าย่
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	 นอกจากนี�	ภัายใต้่กรอบการพัฒนาอย่างยั�นยืนนั�น	บริษััทยังให้ความสำาคัญในการสนับสนุนการกำาหนด้เป้ีาหมาย	และนโยบาย

การด้ำาเนินงานด้้านการพัฒนาอย่างยั�นยืนในกรอบสิ�งแวด้ล้อม	สังคม	ธุรรมาภิับาล	(Environment,	Social	and	Governance	:ESG)	

ดั้งนี�

ดู้านสิ�งแวิดูล้อมุ่	(Environment)
	 •	การด้ำาเนินนโยบายอนุรักษ์ั	และการลด้การใช้่ทรัพยากร	และการลด้ของเสีย

ดู้านสังคุมุ่	(Social)
	 •	การดู้แลและปีฏิิบัติ่ต่่อพนักงานอย่างเป็ีนธุรรม

	 •	การดู้แลความปีลอด้ภััยและอาชี่วอนามัยในการปีฏิิบัติ่งาน

	 •	การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างสมำ�าเสมอ

	 •	การด้ำาเนินงานด้้านการพัฒนาศักยภัาพสังคม	และสาธุารณ์ปีระโยช่น์อื�นๆ

 
ดู้านธรรมุ่าภิบัาล	(Governance)
	 •	การด้ำาเนินธุุรกิจต่ามหลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้

	 •	การยึด้ลูกค้าเป็ีนศูนย์กลาง	(Customer	Centric)

	 •	การบริหารความเสี�ยงอย่างมีปีระสิทธิุภัาพ	

	 •	การรักษัาความปีลอด้ภััยและความเป็ีนส่วนตั่วของข้อมูลลูกค้า

ต่ามกรอบการพัฒนาดั้งกล่าว	บริษััทยังคงให้ความสำาคัญโด้ยผนวกการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งยืนเข้าในโครงสร้างการบริหารดั้งนี�
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โคุรงสร้างการพััฒนาอย่�างยั่�งยื่น

	 บริษััทมุ่งด้ำาเนินธุุรกิจภัายใต่้คุณ์ธุรรม	จริยธุรรม	และกรอบการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้สอด้คล้องกับหลักการกำากับดู้แลกิจการ

ที�ดี้	สำาหรับบริษััทจด้ทะเบียน	ปีี	2560	(Corporate	Governance	Code:	CG	Code)		ของสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และต่ลาด้หลักทรัพย์	 (ก.ล.ต่.)	 ได้้ปีระกาศใช่้	 โด้ยมุ่งหวังให้บริษััทจด้ทะเบียนสามารถปีรับตั่วให้เข้ากับสภัาพแวด้ล้อมทางธุุรกิจที�

เปีลี�ยนแปีลง	รับผิด้ช่อบต่่อผู้มีส่วนได้้เสียทุกกลุ่ม	รวมถึงสามารถรักษัาการเติ่บโต่และเปี็นองค์กรธุุรกิจที�มั�นคงและยั�งยืนได้้

 

	 นอกจากนี�	 คณ์ะกรรมการและผู้บริหารยังยึด้มั�นและให้ความสำาคัญกับการมีบทบาทและหน้าที�ต่ามหลักธุรรมาภิับาลเพื�อ

สร้างความยั�งยืนในดู้แลกำากับกิจการเพื�อการต่่อต่้านการทุจริต่และคอร์รัปีชั่นอย่างเคร่งครัด้	 โด้ยบริษััทได้้รับการรับรองการต่่ออายุ

โครงการแนวร่วมปีฏิิบัติ่ของภัาคเอกช่นไทยในการต่่อต่้านทุจริต่	(CAC)	เมื�อวันที�	18	ตุ่ลาคม	2562	

	 บริษััทกำาหนด้ให้การสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคมเป็ีนหนึ�งในเป้ีาหมายการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััท	 ในปีี	 2557	 คณ์ะกรรมการ

บริษััทแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคม	(Creating	Shared	Valued	Committee)		ซึึ่�งปีระกอบด้้วยกรรมการและผู้บริหาร

จากฝ้�ายต่่างๆ	 เพื�อให้มีบทบาทนำาในการขับเคลื�อนการสร้างคุณ์ค่าร่วมกันระหว่างบริษััท	 สังคม	 ชุ่มช่น	และผู้มีส่วนได้้เสียอื�น	ต่ลอด้จน

กำาหนด้นโยบาย	 ทิศทาง	 และแนวทางในการด้ำาเนินการสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคมของบริษััทโด้ยด้ำาเนินการต่ามแผนงานและงบปีระมาณ์

ที�ได้้รับและสื�อสารรวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน	 คู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้้เสียของบริษััททราบผ่านคณ์ะทำางานสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคม	

(Creating	Shared	Value	Working	Team)	และผลักดั้นให้ได้้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณ์ค่าให้แก่สังคมและชุ่มช่นร่วมกัน
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โคุรงสร้างการบัริหารจัดูการ

BoardCompany	Secretary

CG	Committee Audit	Committee

Risk	Management	
Committee

Creating	Shared	
Valued	Committee

Creating	Shared	
Valued	Working	Team

EVP	–	Operation	
&	Commercial

Business	Development	
&	Marketing	Director

Sales	Director

CEO Joint-CEO

Internal	Audit
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คุณะกรรมุ่การสร้างคุ่ณคุ�าร�วิมุ่ในสังคุมุ่	(Creating	Shared	Value	Committee)	

	 คณ์ะกรรมการสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคมปีระกอบด้้วยกรรมการบริษััทจำานวน	2	คน	และพนักงาน	4	คน	รวมทั�งหมด้	6	คน	

โด้ยมีปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหารเปี็นปีระธุานคณ์ะกรรมการที�ได้้รับการแต่่งตั่�งจากคณ์ะกรรมการบริษััทเพื�อทำาหน้าที�ในการขับเคลื�อน

กิจกรรมด้้านการสร้างคุณ์ค่าให้กับสังคมเปี็นไปีอย่างเปี็นรูปีธุรรม	ปีี	2564	มีการปีระชุ่มรวม	1	ครั�ง

รายชื่�อคณ์ะกรรมการสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคม	มีดั้งนี�

	 1	นางสาวสุวรรณ์า	โช่คดี้อนันต่์	 	 ปีระธุานกรรมการ

	 2.	นายเมธิุน	เลอสุมิต่รกุล	 	 	 กรรมการ

	 3.	นางพรพิมล		สุวรรณ์ขจิต่	 	 	 กรรมการ

	 4.	นางจิต่รนาถ		บัวเจริญ*	 	 	 กรรมการ

	 5.	นายธีุระพงษั์		สงเคราะห์	 	 	 กรรมการ

	 6.	นางสาวเพ็ญลักษัณ์์	จันทร์สุเทพ*	 	 กรรมการและเลขานุการ

	 7.	นางสาวณั์ช่ช่ารีย์	ชั่ยวีระพัฒนา	 	 กรรมการ

	 8.	นางเกศรินทร์	พัฒนผล	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

	 *ลาออกระหว่างปีี	2564

บีทุบี�ทุ	หนั้�ทุี�	แลัะคว�มูรับีผู้ิดชำอบี 

1)		กำาหนด้นโยบายทิศทาง	และแนวทางในการด้ำาเนินการสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคม	(Creating	Shared	Value	:	CSV)	ของ

บริษััท	

2)		ด้ำาเนินการสื�อสารให้พนักงานทุกระดั้บ	 คู่ค้า	 และผู้ที�เกี�ยวข้องทุกคนรับรู้	 เข้าใจ	 และเกิด้ความต่ระหนักในการสร้าง

คุณ์ค่าร่วมในสังคม	(CSV)

3)	 จัด้ทำางบปีระมาณ์	 ติ่ด้ต่ามและปีระเมินผลงานต่ลอด้จนการรายงานด้้านการสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคมของฝ้�าย	 /	 แผนก

ต่่างๆ	ในหน่วยงาน	พร้อมทบทวนแผนงานและงบปีระมาณ์ให้มีปีระสิทธิุภัาพอยู่เสมอ

4)		ด้ำาเนินการต่ามแผนงานและงบปีระมาณ์ที�ได้้รับอนุมัติ่	ทั�งนี�	อาจกำาหนด้บุคคล	หน่วยงาน	หรือมอบหมายให้ผู้เชี่�ยวช่าญ

จากภัายนอกในการด้ำาเนินการแต่่ละเรื�องก็ได้้	

5)	 สนับสนุนให้เกิด้การแลกเปีลี�ยน	ความรู้	ความสำาเร็จ	และปีระสบการณ์์ด้้านการสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคม	(CSV)	ระหว่าง

หน่วยงานภัายในและหน่วยงานภัายนอกอย่างสมำ�าเสมอ	

6)	 ปีระชุ่มคณ์ะกรรมการและรายงานผลการด้ำาเนินงาน	 ด้้านการสร้างคุณ์ค่าร่วมในสังคมของบริษััทต่่อปีระธุานเจ้าหน้าที�

บริหารอย่างต่่อเนื�อง



Moong Pattana International Public Company Limited 
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอิริ์แนชชั�นแนล จำำากััด (มุ่หาชน)

Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All 24

	 โด้ยในแต่่ละปีีบริษััทได้้กำาหนด้กลยุทธุ์ที�หลากหลายเพื�อให้บรรลุเปี้าหมายการพัฒนาอย่างยั�งยืนภัายใต่้กรอบการด้ำาเนินการ

เพื�อต่อบสนองผู้มีส่วนได้้เสีย	 สังคม/ชุ่มช่น	 เศรษัฐกิจและสิ�งแวด้ล้อม	 ซึึ่�งแบ่งออกเปี็น	 4	 หัวข้อหลักคือ	 การกำากับดู้แลกิจการอย่าง

ยั�งยืน	การดู้แลทรัพยากรบุคคล	ลูกค้าเปี็นศูนย์กลาง	และการเพิ�มคุณ์ค่าทางสังคม	สร้างการยอมรับจากชุ่มช่นที�บริษััทให้ความสำาคัญ

และกำาหนด้เปี็นมาต่รฐานในการด้ำาเนินการมาอย่างต่่อเนื�อง	ดั้งรายละเอียด้ต่่อไปีนี�

1.	การกำากับัดู้แลกิจการอย่�างยั่�งยื่น

	 บริษััทได้้มีการทบทวนและปีรับปีรุงนโยบายการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ทุกปีีเพื�อให้สอด้คล้องกับหลักเกณ์ฑ์์	 นโยบาย	 และ

แนวปีฏิิบัติ่ที�เปีลี�ยนแปีลง	 ซึึ่�งรวมถึงนโยบายการต่่อต้่านทุจริต่และคอร์รัปีชั่นที�บริษััทได้้ปีระกาศเจต่นารมน์เข้าเป็ีนแนวร่วมปีฏิิบัติ่ของ

ภัาคเอกช่นไทยในการต่่อต้่านการทุจริต่และคอร์รัปีชั่น	 (CAC)	 ทั�งนี�	 เพื�อสร้างความเชื่�อมั�นแก่ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้้เสีย	และผู้ที�

เกี�ยวข้องทุกฝ้�ายว่า	บริษััทให้ความสำาคัญกับการด้ำาเนินธุุรกิจอย่างมีคุณ์ธุรรม	จริยธุรรม	และมุ่งสร้างคุณ์ค่ากิจการอย่างยั�งยืน	 สามารถ

แข่งขันและปีรับตั่วกับสภัาพแวด้ล้อมทางธุุรกิจ	 สังคมและสิ�งแวด้ล้อมที�เปีลี�ยนแปีลงได้้	 โด้ยคำานึงถึงปีระโยช่น์และความต้่องการของผู้มี

ส่วนได้้เสียทุกฝ้�าย	ดั้งมีปีระเด็้นที�บริษััทได้้แยกเป็ีนมิติ่ดั้งนี�

 

ปีระเด็นัคว�มูยั�งยืนั	(Materiality)

	 บริษััทจัด้ให้มีการสื�อสารกับผู้มีส่วนได้้เสียหลักอย่างสมำ�าเสมอ	 จึงทำาให้บริษััทสามารถจัด้ลำาดั้บความสำาคัญด้้านความยั�งยืน

และกำาหนด้ทิศทางการบริหารจัด้การที�เหมาะสมได้้	โด้ยการพิจารณ์าแบ่งเป็ีน	4	มิติ่	ได้้แก่	มิติ่เศรษัฐกิจ	มิติ่สังคม/ชุ่มช่น	มิติ่สิ�งแวด้ล้อม

	 และมิติ่ผู้มีส่วนได้้เสีย	 โด้ยปีระเด็้นที�คัด้เลือกมานั�นสอด้คล้องกับเป้ีาหมาย	 กลยุทธ์ุ	 และการบริหารจัด้การความยั�งยืนต่ลอด้ห่วงโซ่ึ่

คุณ์ค่า	ครอบคลุมผลกระทบทั�งภัายในและภัายนอกบริษััท	ส่วนการจัด้ระดั้บความสำาคัญของปีระเด็้นความยั�งยืนจะพิจารณ์าจากโอกาส

และผลกระทบต่่อการด้ำาเนินงานขององค์กร	ระดั้บความสนใจและผลกระทบที�มีต่่อผู้มีส่วนได้้เสีย

• การก�ากับดูแลกิจการ
• การจัดการสินค้าหมดอายุ/

ใช้้แล้ว
• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์รักษ์์สิ�งแวดล้อม

• การสร้างผลก�าไรอย่างยั�งยืน

• ความสัมพันธ์กับคู่ค้า/พันธมิตร

• ความรับผิดช้อบต่อผู้บริโภค

• การต่อต้านทุจริต/คอร์รัปช้ัน

• สิทธิมนุษ์ยช้น

• การจัดหาเงิน 

• การขนส่ง/ลอจิสติกส์

• การจัดหา/พัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์

• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 

• กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที�

เกี�ยวข้องกับธุรกิจ

• การบริหารจัดการความเสี�ยง

• อาช้ีวอนามัยและความปลอดภัย

       ในการท�างาน

• การอนุรักษ์์พลังงาน

• การให้ความช้่วยเหลือ/สนับสนุน

สังคม/ชุ้มช้น

• อัตราการเกิดลดลง/สังคมผู้สูงอายุ

Materiality
Matrix
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ประเด็ูนท่ี่�มุ่่คุวิามุ่สำาคัุญ แนวิที่างในการบัริหารจัดูการ ผู้ลการดูำาเนินงาน

1.1.	ก�รสำร้�งผู้ลักำ�ไรอย่�งยั�งยืนั • การสร้างความสัมพันธุ์ที�ด้ีกับคู ่ค ้า	/

พันธุมิต่ร

• การขยาย/เพิ�มช่่องทางการจัด้จำาหน่าย

สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเปี้าหมาย

• ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนานวัต่กรรม

ผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�สร้างความพอใจและต่อบ

สนองความต่้องการของลูกค้า

• มีการจดั้ทำา	Cost	Saving	Initiatives	(CSIs)

• การเพิ�มคู่ค้า/สินค้าที�จัด้จำาหน่ายและ

เพิ�มช่่องทางการจัด้จำาหน่ายผ่านทาง

ออนไลน์

• พฒันาผลติ่ภัณั์ฑ์์เด้มิ/ออกผลติ่ภัณั์ฑ์์ใหม่

ที�มีคุณ์ภัาพหลากหลายเพื�อต่อบสนอง

ความต้่องการของผู้บริโภัคที�แต่กต่่างกัน

• สามารถลด้ต่้นทุนและค่าใช่้จ่ายได้้สูง

กว่าแผนงานที�กำาหนด้

1.2.ก�รบีริห�รจัดก�รคว�มูเสำี�ยง • การปีระเมินความเสี�ยงและผลกระทบต่่อ

การด้ำาเนินธุุรกิจ

• การกำาหนด้แนวทางและมาต่รการในการ

ปี้องกันและลด้ผลกระทบที�อาจเกิด้ขึ�น

• คณ์ะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง

ควบคุมและติ่ด้ต่ามการบริหารความ

เสี�ยงให้เปี็นไปีต่ามแผนที�กำาหนด้

1.3.นัโยบี�ยก�รต่อต้�นัคอร์รัปีชำันั • จัด้ทำาแผนการสื�อสารให้พนักงานมีความ

รู้ความเข้าใจในนโยบายเปี็นปีระจำาทุกปีี

• จัด้ทำานโยบายจัด้ซืึ่�อจัด้หาอย่างยั�งยืน

• กำาหนด้เป็ีนหลกัสตู่รในการจัด้ปีฐมนเิทศน์

พนักงานใหม่

• จัด้อบรม/ทบทวนความรู ้ เกี� ยวกับ

นโยบายฯ	ต่ามแผนงานที�กำาหนด้

• เข้าร่วมและหรือจัด้กิจกรรมต่่าง	 ๆ	 ที�

เกี�ยวข้องกับนโยบาย	 เช่่น	 การให้องค์

ความรู้เรื�องการต่้อต่้านการทุจริต่ให้กับ

นักเรียนระดั้บมัธุยมศึกษัา

• ปีระกาศเจต่นารมน์เข้าเปี็นแนวร่วม

ปีฏิิบัติ่ของภัาคเอกช่นไทยในการต่่อ

ต่้านการทุจริต่และคอร์รัปีชั่น	(CAC)
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1.1.	 การมุ่่ส�วินร�วิมุ่กับัผู้้้มุ่่ส�วินไดู้เส่ย่	(Stakeholder	Engagement)

	 บริษััทมุ่งด้ำาเนินธุุรกิจด้้วยความรับผิด้ช่อบเพื�อต่อบสนองความต่้องการของผู้มีส่วนได้้เสียทุกกลุ่มที�เกี�ยวข้องกับการด้ำาเนิน

ธุุรกิจของบริษััท	โด้ยจัด้ให้มีช่่องทางในการสื�อสารและแสด้งความคิด้เห็นได้้ต่ามความเหมาะสม	และในการวิเคราะห์	 ผู้มีส่วนได้้เสีย	

(Stakeholder	 Engagement	 Analysis)	 บริษััทได้้นำาข้อมูลที�ได้้จากการติ่ด้ต่่อสื�อสารกับผู้มีส่วนได้้เสียแต่่ละกลุ่มมาพิจารณ์าและ

ปีรับปีรุงการด้ำาเนินงานเพื�อให้สามารถต่อบสนองความต่้องการของผู้มีส่วนได้้เสียได้้อย่างแท้จริง	

ก�รวิเคร�ะห์ผูู้้มีูส่ำวนัได้เสีำย	(Stakeholder	Engagement	Analysis)

ผู้้้มุ่่ส�วิน
ไดู้เส่ย่

คุวิามุ่คุาดูหวัิง
ของผู้้้มุ่่ส�วินไดู้เส่ย่

ชี�องที่าง
การมุ่่ส�วินร�วิมุ่

การตอบัสนอง
ของบัริษัที่

พนัักง�นั		

Employee

• ค ่ าต่อบแทนและสวัสด้ิการที�

เหมาะสม

• ความมั�นคงและโอกาสก้าวหน้า

ในต่ำาแหน่งหน้าที�การงาน

• การพัฒนาความรู ้ความสามารถ

ต่่อเนื�อง

• ได้้รับการปีฏิิบัติ่อย่างเท่าเทียม

และเปี็นธุรรม

• การจัด้ปีฐมนิเทศพนักงาน

• การปีระชุ่มปีระจำาปีี	และการให้

ข้อมูล	ข่าวสารผ่านสื�อ

ปีระช่าสัมพันธุ์ภัายในองค์กร	

• ฝ้�ายบริหารทรัพยากรมนุษัย์

• คณ์ะกรรมการสวัสด้ิการ

• ค่าต่อบแทนและผล

ปีระโยช่น์ต่่างๆ	เหมาะสม

และสอด้คล้องกับสภัาพ

เศรษัฐกิจ

• จัด้ทำาคู่มือพนักงาน/คู่มือ

สวัสดิ้การ

• 	จัด้ทำาแผนฝ้ึกอบรมพัฒนา

ทักษัะพนักงานต่ามสายงาน

ที�รับผิด้ช่อบ

• 	การปีระเมินผลการปีฏิิบัต่ิ

งานแบบ	360º

พันักงาน ล้กคุ้า คุ้�คุ้า

สถืาบัันการเงิน	/	เจ้าหน่�

สังคุมุ่	/	ช่ีมุ่ชีน

สิ�งแวิดูล้อมุ่หน�วิย่งานกำากับัดู้แล

ผู้
ถือห่้น / นักลงที่น่

คุ้�แข�ง

กล่�มุ่
ผู้้้มุ่่ส�วินไดู้เส่ย่

    9	กล่�มุ่
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ผู้้้มุ่่ส�วิน
ไดู้เส่ย่

คุวิามุ่คุาดูหวัิง
ของผู้้้มุ่่ส�วินไดู้เส่ย่

ชี�องที่าง
การมุ่่ส�วินร�วิมุ่

การตอบัสนอง
ของบัริษัที่

ลัูกค้�

	Customer

• สินค้าคุณ์ภัาพ	 ปีลอด้ภััย	 และ

ราคาเหมาะสม

• จัด้ส่งต่ามเวลาที�กำาหนด้

• ฉีลากแสด้งข้อมูลผลิต่ภััณ์ฑ์์และ

วิธีุการใช่้งานถูกต่้อง	ชั่ด้เจน

• บริการหลังการขายที�ด้ี

• ลูกค้าสัมพันธุ์	 (Customer	

Services)

• 	Call	center

• 	กิจกรรมต่่างๆ

• 	เว็บไซึ่ต่์และสื�อสังคมออนไลน์

• การต่อบข้อซัึ่กถาม	 รับฟังความคิด้

เห็น	ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

• การสำารวจความพึงพอใจลูกค้า

• ส ่งสินค ้าที�มีคุณ์ภัาพต่าม

กำาหนด้เวลา

• เปีิด้เผยข้อมูลสินค้าและวิธีุ

การใช่้งานถูกต่้อง	ชั่ด้เจน

• รับผิด้ช่อบต่ ่อสินค ้าและ

บริการ

• จัด้กิจกรรมส่งเสริมและให้

ความรู้ลูกค้าสมำ�าเสมอ

คู่ค้�

Business	

Partner

• ส่งเสริมและเต่ิบโต่ไปีด้้วยกัน

• การปีฏิิบัต่ิต่ามสัญญา/ข้อต่กลง

ทางการค้า

• ด้ำาเนินธุุรกิจโปีร่งใส	 ต่ามกรอบ

ของกฎหมาย	 คุณ์ธุรรม	 และ

จริยธุรรม

• การปีระชุ่มหารือร่วมกนั

• การจัด้ปีระช่มุคูค้่าปีระจำาปีี

• การสำารวจความพงึพอใจของคู่ค้า

• การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้อง

เรียน

• การปีฏิิบัต่ิต่ามจรรยาบรรณ์

ธุุ ร กิ จและจรรยาบรรณ์

ธุุรกิจสำาหรับบริษััทคู่ค้า

• ช่ำ าระเงินต่ามมูลค ่ าและ

กำาหนด้เวลา

• การปีฏิิบัต่ิต่่อคู่ค้าอย่างเท่า

เทียมและเปี็นธุรรม

คู่แข่ง	

Competitor

• การแข่งขันที�เปี็นธุรรม

• การปีฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย	

		กฎระเบียบ	และกฎเกณ์ฑ์์ที�		

		เกี�ยวข้อง

• รายงานปีระจำาปีี

• รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน

• สมาคมการค้า

• ด้ำาเนินธุุรกิจในกรอบของ

กฎหมาย	จรรยาบรรณ์ธุุรกิจ

และจรรยาบรรณ์ ธุุ ร กิ จ

สำาหรับบริษััทคู่ค้า

สำังคมู	/	ชำุมูชำนั	

Community	/	

Social

• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่่างๆ	

ของชุ่มช่น

• ให้ความสำาคัญกับข้อเสนอแนะ

และความคิด้เห็นของชุ่มช่น

• มีกระบวนการดู้แลรับเรื�องร้อง

เรียนอย่างเปี็นธุรรม

• เว็บไซึ่ต่์และสื�อสังคมออนไลน์

• การจัด้กิจกรรมร่วมกับชุ่มช่น

• การรับฟังข้อเสนอแนะและ

• ข้อร้องเรียน

• รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน

• ส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างคุณ์ภัาพชี่วิต่ที�ดี้ในชุ่มช่น

• รบัฟังและต่อบสนองต่่อความ

คิด้เห็นและข้อร้องเรียนอย่าง

เป็ีนธุรรม
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ผู้้้มุ่่ส�วิน
ไดู้เส่ย่

คุวิามุ่คุาดูหวัิง
ของผู้้้มุ่่ส�วินไดู้เส่ย่

ชี�องที่าง
การมุ่่ส�วินร�วิมุ่

การตอบัสนอง
ของบัริษัที่

ผูู้้ถืือหุ้นั/นััก

ลังทุุนั	

Shareholder	/	

Investor

• บริษััทเจริญเต่ิบโต่	 มั�นคง	 และมี

กำาไร

• จ่ายเงินปีันผลทุกปีีในระด้ับที�

เหมาะสม

• ผลต่อบแทนเหมาะสม

• การกำากับดู้แลกิจการที�ด้ี

• บริหารจัด้การความเสี�ยง

• เปีิด้เผยข้อมูลถูกต่้อง	 ครบถ้วน	

และชั่ด้เจน

• การปีระชุ่มผู้ถือหุ้น

• กิจกรรมบริษััทจด้ทะเบียนพบ 

ผู้ลงทุน	(Opportunity	Day)

• กิจกรรมพบนักลงทุน	 (Company	

Visit)

• การเปีิด้เผยข้อมูลผ่านระบบ	 SET	

Portal	 ของต่ลาด้หลักทรัพย์แห่ง

ปีระเทศไทย

• เว็บไซึ่ต่์	 สื�อสังคมออนไลน์	และสื�อ

สิ�งพิมพ์ต่่างๆ

• นักลงทุนสัมพันธุ์

• ส ร ้ า ง ผ ลกำ า ไ ร และจ ่ า ย

เงินปัีนผลในอัต่ราที�เหมาะสม

• การกำากับดู้แลกิจการที�ด้ี

• เปีิด้เผยข้อมูล	 ถูกต่้อง	 เพียง

พอและทันเวลา

สำถื�บีันัก�รเงินั	/	

เจ้�หนัี�	

Financial	

Institution	/

Creditor

• การปีฏิิบัติ่ต่ามเงื�อนไขและข้อ

ต่กลง

• รายงานข้อมูลทางการเงินถูกต่้อง

• จ่ายด้อกเบี�ยและช่ำาระเงินต่าม

กำาหนด้เวลา

• การปีระชุ่มหารือร่วมกัน

• การเปีิด้เผยข้อมูลผลการด้ำาเนิน

งานและรายงานทางการเงินต่่างๆ

• การรับฟ ังความคิด้เห็นและข ้อ

เสนอแนะ

• การปีฏิิบัติ่ต่ามข้อต่กลง

• ทางการเงิน

• ก า รช่ำ า ร ะ คื น เ งิ น กู ้ แ ล ะ

ด้อกเบี�ยต่ามกำาหนด้เวลา

• การปีฏิิบัต่ิต่ามจรรยาบรรณ์

ธุุรกิจ

หนั่วยง�นักำ�กับี

ดูแลั			

Regulator

• การปีฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย	 กฎ

ระเบียบและปีระกาศที�เกี�ยวข้อง

• มีการบริหารความเสี� ย งและ

ควบคุมภัายในที�เหมาะสม

• มีผลปีระกอบการที�ด้ี	 เจริญ

เติ่บโต่อย่างยั�งยืน

• เว็บไซึ่ต่์/อีเมล์

• การปีระกาศใช่้กฎหมา	กฎระเบียบ

	และปีระกาศที�เกี�ยวข้อง

• การปีระชุ่มหารือร่วมกัน

• การเข้าร่วมกิจกรรม	 สัมมนา	 และ

หลักสูต่รต่่างๆ

• ต่ิด้ต่ามการเปีิด้รับฟังความ

คิด้เห็นของหน่วยงานกำากับ

ดู้แล	

• ปีฏิบิติั่ให้เป็ีนไปีต่ามกฎหมาย	

และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง	

รวมถึงแนวปีฏิิบัติ่ที�ดี้

สำิ�งแวดลั้อมู	

Environment

• ผลิต่ภััณ์ฑ์์และบรรจุภััณ์ฑ์์ของ

บริษััท	เปี็นมิต่รกับสิ�งแวด้ล้อม

• พัฒนานวัต่กรรมผลิต่ภััณ์ฑ์์และ

บรรจุภััณ์ฑ์์ที�อนุรักษั์สิ�งแวด้ล้อม

• เว็บไซึ่ต่์และสื�อสังคมออนไลน์

• การรับฟ ังความคิด้เห็นและข ้อ

เสนอแนะ

• กิ จกรรมส ่ ง เ สริ มการอนุ รั กษั ์

พลังงานและสิ�งแวด้ล้อม

• พนักงานมีส่วนร่วมในการ

อ นุ รั ก ษ์ัพ ลั ง ง านและ ใ ช้่

ทรัพยากรในสำานักงาน

• ส่งเสริมการพัฒนานวัต่กรรม

ผลิต่ภััณ์ฑ์์และบรรจุภััณ์ฑ์์ที�

อนุรักษ์ัสิ�งแวด้ล้อม
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1.2.		 การบัริหารจัดูการห�วิงโซ่�คุ่ณคุ�า	

	 ด้้วยมุ่งหวังให้บริษััทด้ำาเนินธุุรกิจด้้วยความรับผิด้ช่อบและเติ่บโต่อย่างต่่อเนื�อง	 โด้ยไม่ส่งผลกระทบต่่อสังคม	 ชุ่มช่น	 และสิ�ง

แวด้ล้อมต่ลอด้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่า	 บริษััทจึงได้้กำาหนด้แนวทางการปีฏิิบัติ่ต่่อผู้มีส่วนได้้เสียในจรรยาบรรณ์ธุุรกิจและจรรยาบรรณ์ธุุรกิจ

สำาหรับบริษััทคู่ค้า	 รวมถึงดู้แลให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานปีฏิิบัติ่ต่ามจรรยาบรรณ์ธุุรกิจดั้งกล่าวอย่างเคร่งครัด้	 และเพื�อ

ให้การขับเคลื�อนการบริหารจัด้การห่วงโซึ่่คุณ์ค่ามีปีระสิทธิุภัาพ	บริษััทได้้กำาหนด้ให้การจัด้ซืึ่�อจัด้หาต่้องปีฏิิบัติ่ต่ามแนวปีฏิิบัติ่ในการ

จัด้ซืึ่�อจัด้จ้าง	 ตั่�งแต่่การคัด้เลือกและต่รวจสอบการด้ำาเนินงานของคู่ค้า	 ปีระเมินศักยภัาพ	 เจรจาต่่อรอง	 จนถึงการตั่ด้สินใจจัด้ซืึ่�อ

ผลิต่ภััณ์ฑ์์	/	บริการ

	 ต่ามแนวปีฏิิบัติ่ในการจัด้ซืึ่�อจัด้จ้างบริษััทจะคัด้เลือกคู่ค้าที�มีสภัาพธุุรกิจที�ดี้และมั�นคง	มีนวัต่กรรมและเทคโนโลยีในการผลิต่ที�

ทันสมัย	สามารถผลิต่และส่งมอบสินค้า	/บริการที�ดี้มีคุณ์ภัาพต่ามมาต่รฐานที�กำาหนด้	ราคาเหมาะสม	(Fair	price)	ต่รงต่ามกำาหนด้

เวลา	รวมถึงต่้องสามารถส่งมอบสินค้า	/	บริการได้้อย่างสมำ�าเสมอ	และรองรับการเปีลี�ยนแปีลงของอุปีสงค์และอุปีทานได้้	นอกจากนี�

บริษััทกำาหนด้ให้จัด้ทำาทะเบียนปีระวัติ่คู่ค้าทุกรายที�มีปีริมาณ์การซืึ่�อขายสูง	 	 (Main	 business	 partners)	 ต่รวจสอบและปีระเมิน

ความเสี�ยง	 ซึึ่�งจัด้ให้มีการปีระเมินอย่างรอบด้้านโด้ยผู้ที�เกี�ยวข้องอย่างน้อยปีีละครั�ง	 ซึึ่�งรวมถึงการต่รวจเยี�ยม	 (On	 site	 visit)	 ด้้วย	

โด้ยพิจารณ์าจากกำาลังการผลิต่	 การขนส่ง	 อาชี่วอนามัยและความปีลอด้ภััย	 และมาต่รฐานอุต่สาหกรรม	 จากนั�นจัด้ทำาสรุปีผลการ

ปีระเมินมาพิจารณ์าปีรับปีรุงกระบวนการทำางานร่วมกันต่่อไปี	 โด้ยรวมแล้วบริษััท	 คาด้หวังให้บริษััทคู่ค้าด้ำาเนินธุุรกิจด้้วยความรับ

ผิด้ช่อบที�มีการจัด้การที�ดี้ด้้าน	ESG	 (Environmental,	Social	and	Governance)	ครบทั�ง	3	ด้้าน	 ได้้แก่	ด้้านสิ�งแวด้ล้อม	 สังคม	

และการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้

	 หากพิจารณ์าจัด้ลำาดั้บความสำาคัญของคู่ค้าหลักของบริษััท	 จากมูลค่าการซืึ่�อขายสินค้า/บริการแล้ว	 คู่ค้าหลักของบริษััท	 คือ	

บริษััท	ไทยพีเจ้น	จำากัด้	ซึึ่�งเปี็นการ่วมทุนระหว่างบริษััทกับพีเจ้น	คอร์ปี	(ปีระเทศญี�ปุี�น)	และด้้วยบริษััทมีการจัด้ซืึ่�อผลิต่ภััณ์ฑ์์พีเจ้น

จากผู้ผลิต่รายอื�นด้้วยทั�งในปีระเทศและต่่างปีระเทศ	 ดั้งนั�น	 คู่ค้าหลักของบริษััทแท้จริงแล้ว	 คือ	 พีเจ้น	 คอร์ปีซึึ่�งเปี็นบริษััทผู้ผลิต่

สินค้าแม่และเด็้กที�มีชื่�อเสียงของปีระเทศญี�ปุี�นที�มีเครือข่ายอยู่ทั�วโลก	 ทั�งในภูัมิภัาคยุโรปี	 อเมริกา	 แอฟริกา	 ต่ะวันออกกลาง	 และ

เอเชี่ยแปีซิึ่ฟิก	ปีัจจุบันพีเจ้น	คอร์ปี	ผลิต่	และจำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาหรับทารกและเด็้ก	ผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาหรับมารด้าและผู้หญิง	ผลิต่ภััณ์ฑ์์

ดู้แลสุขภัาพในครัวเรือน	รวมถึงอุปีกรณ์์การแพทย์อีกด้้วย	

1.3.	 นโย่บัาย่การจัดูซื่�อจัดูหาอย่�างยั่�งยื่น	

	 ด้้วยมุ่งด้ำาเนินธุุรกิจต่ามหลักคุณ์ธุรรม	 จริยธุรรม	 และการมีความรับผิด้ช่อบต่่อสังคม	 บริษััท	 จึงกำาหนด้ให้การพิจารณ์าเลือก

บริษััทคู่ค้าต่้องเปี็นต่ามจรรยาบรรณ์ธุุรกิจสำาหรับบริษััทคู่ค้าและแนวปีฏิิบัติ่การต่่อต่้านทุจริต่และคอร์รัปีชั่นของบริษััท	 โด้ยฝ้�ายจัด้

ซืึ่�อจะแจ้งให้บริษััทคู่ค้าลงนามรับทราบก่อนทำาธุุรกิจร่วมกัน	 และในขั�นต่อนการจัด้ซืึ่�อจ้างต่้องถือปีฏิิบัติ่ต่ามแนวปีฏิิบัติ่ในการจัด้ซืึ่�อ

จัด้จ้าง	เพื�อให้การสรรหาคู่ค้ามีความโปีร่งใส	สามารถต่รวจสอบได้้	โด้ยมีเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าจากศักยภัาพของคู่ค้า	ต่้นทุน	คุณ์ภัาพ	

ปีริมาณ์	การส่งมอบสินค้า	/	บริการที�ได้้รับ	รวมถึงการบริหารจัด้การที�เปี็นมาต่รฐานสากลในด้้านต่่างๆ	และเปี็นไปีต่ามกฎหมาย	

Product	Sourcing

Manufacturing
Warehouse Marketing

/	Sales
Logistic	/	
Distribution Retailers Consumption
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	 นัโยบี�ยก�รคัดเลัือกผูู้้ข�ยแลัะผูู้้ให้บีริก�ร

•		 ปีฏิิบัติ่ต่ามกฎหมาย	มาต่รฐานทางจริยธุรรมของสังคมและสิ�งแวด้ล้อม	

•		 มีสภัาพการด้ำาเนินธุุรกิจที�ดี้และมั�นคง

•		 ผลิต่และส่งมอบสินค้าหรือบริการที�ดี้มีคุณ์ภัาพ	ราคาที�เหมาะสม	ส่งมอบสินค้าและบริการต่รงต่ามเวลาที�กำาหนด้ไว้

•		 สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้้อย่างสมำ�าเสมอและมีความยืด้หยุ่นในการต่อบสนองต่่อการเปีลี�ยนแปีลงของอุปีสงค์และ	

	 อุปีทานได้้

•		 มีนวัต่กรรมและเทคโนโลยีที�ทันสมัยที�เป็ีนปีระโยช่น์ต่่อผลิต่ภััณ์ฑ์์ของบริษััท

	 นอกจากนี�	 บริษััทได้้จัด้งาน	 Supplier	 Conference	 เปี็นปีระจำาทุกปีี	 เพื�อต่อกยำ�าแนวทางในการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััท	 กับ

บริษััทคู่ค้าและเปี็นช่่องทางในการสื�อสาร	รับฟังความคิด้เห็น	ข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะจากคู่ค้าและผู้มีส่วนได้้เสียอื�น	อาทิ	คลัง

สินค้า	และ	Customs	broker	เปี็นต่้น	รวมถึงหารือแนวทางปีรับปีรุง	/	แก้ไขกระบวนการทำางานร่วมกันให้ดี้ขึ�นต่่อไปี	

	 ในปีี	2564	บริษััทจัด้	Supplier	Conference	ผ่านระบบออนไลน์	เมื�อวันที�	22	พฤศิจกายน	2564	โด้ยคู่ค้าให้ความร่วมมือเข้า

ร่วมปีระชุ่มอย่างพร้อมเพรียง	

	 บริษััทมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่างยั�งยืนต่ามนโยบายการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้และจรรยาบรรณ์ธุุรกิจของบริษััท	

และส่งต่่อการมีคุณ์ค่าร่วมในสังคม	 โด้ยการจัด้อบรมสัมมนาการต่่อต่้านการทุจริต่และคอร์รัปีชั่นให้กับคู่ค้าด้้วย	 โด้ยมีวิทยากรผู้

เชี่�ยวช่าญ	เปี็นผู้บรรยายให้ความรู้	เสริมสร้างความต่ระหนักรู้	โด้ยคู่ค้าที�เข้าร่วมอบรมในครั�งนี�ได้้รับความรู้	ความเข้าใจ	และร่วมเปี็น

แนวร่วมในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั�งยืน	

	 นอกจากนี�	 คู่ค้าที�เข้าร่วมงาน	 Supplier	 Conference	 ยังได้้ร่วมปีระกาศเจต่นารมณ์์ในการต่่อต่้านการคอร์รัปีชั่น	 เพื�อสร้าง

มาต่รฐานการปีระกอบธุุรกิจที�โปีร่งใส	เพื�อยกระดั้บความยั�งยืนขององค์กรร่วมกันอีกด้้วย

1.4.	 การบัริหารคุวิามุ่เส่�ย่ง

	 บริษััทต่ระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี�ยงและจัด้ให้มีการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กรอย่างต่่อเนื�อง	 โด้ยกำาหนด้

ให้มีการปีระเมินความเสี�ยงในด้้านต่่างๆ	 ทั�งโอกาสในการเกิด้ความเสี�ยงและผลกระทบที�จะเกิด้ขึ�นเพื�อให้สามารถบ่งชี่�เหตุ่การณ์์ที�อาจ

เกิด้ผลกระทบต่่อการด้ำาเนินงานของบริษััท	 และสามารถจัด้การความเสี�ยงให้อยู่ในระดั้บที�องค์กรยอมรับได้้	 และช่่วยให้บริษััทบรรลุ

วัต่ถุปีระสงค์และเป้ีาหมายที�กำาหนด้ไว้

•		 กระบีวนัก�รบีริห�รจัดก�รคว�มูเสีำ�ยง

	 คณ์ะกรรมการบริษััทได้้มอบหมายให้คณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยง	(Risk	Management	Committee)	มีบทบาทหน้าที�ใน

การวิเคราะห์ความเสี�ยง	ปีระเมินและจัด้ลำาดั้บความเสี�ยง	ต่ลอด้จนกำาหนด้แผนกลยุทธุ์ด้้านความเสี�ยงที�ยอมรับได้้	จัด้ทำาแผนบริหาร

ความเสี�ยงทั�งระยะสั�น	 ระยะกลาง	 และระยะยาว	 เพื�อให้มีระดั้บผลกระทบต่่อความเสียหายน้อยลง	 รวมถึงการติ่ด้ต่ามดู้แลการ

ปีฏิิบัติ่งานให้เปี็นไปีต่ามแนวทางบริหารจัด้การความเสี�ยงที�กำาหนด้ไว้อย่างรัด้กุม	 เพื�อปี้องกันไม่ให้เกิด้ความเสี�ยงนั�นอีกในอนาคต่	

หรือหากเกิด้ขึ�นก็สามารถฟ้�นฟูการด้ำาเนินงานให้สามารถกลับคืนสู่ภัาวะปีกติ่ได้้ในเวลาอันสั�น	

	 นอกจากนี�	 คณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงยังต่้องดู้แลให้มั�นใจว่าการบริหารความเสี�ยง	 กลยุทธุ์	 และทรัพยากรที�ใช่้ในการ

บริหารจัด้การกับความเสี�ยงเปี็นไปีอย่างมีปีระสิทธิุภัาพและปีระสิทธิุผล	และรายงานให้คณ์ะ	กรรมการต่รวจสอบทราบเพื�อพิจารณ์า

และเสนอต่่อคณ์ะกรรมการบริษััท	อย่างน้อยทุกไต่รมาส
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	 ทั�งนี�	บริษััทจัด้แบ่งความเสี�ยงหลักออกเปี็น	4	ปีระเภัท	ได้้แก่	ความเสี�ยงเชิ่งกลยุทธุ์	ความเสี�ยงจากการปีฏิิบัติ่การ	ความเสี�ยง

ด้้านการเงิน	 และความเสี�ยงด้้านการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบียบ	 ซึึ่�งบริษััทได้้กำาหนด้แนวทางและมาต่รการในการบริหารจัด้การความ

เสี�ยงข้างต่้นให้อยู่ในระดั้บที�ยอมรับได้	้

•		 คว�มูเสีำ�ยงจ�กอัตร�ก�รเกิดของปีระชำ�กรลัดน้ัอยถือยลัง	

	 อัต่ราการเกิด้ของปีระช่ากรในปีระเทศมีแนวโน้มลด้ลงอย่างต่่อเนื�อง	 ซึึ่�งการลด้ลงของอัต่ราการเกิด้ของปีระช่ากรไทยส่งผลก

ระทบโด้ยต่รงต่่อปีริมาณ์การซืึ่�อสินค้าแม่และเด็้กให้มีจำานวนลด้ลงต่ามไปีด้้วย	 อย่างไรก็ต่าม	 แม้ว่าอัต่ราการเกิด้จะลด้น้อยลง	 แต่่

ความต่้องการใช่้สินค้าที�ดี้มีคุณ์ภัาพและปีลอด้ภััยต่่อแม่และเด็้กกลับมีจำานวนเพิ�มมากขึ�น	

	 บริษััทจึงได้้มีการพัฒนาและจัด้หาผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่ๆ	 ที�มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ	 ด้้าน	 สามารถต่อบสนองความ

ต่้องการของคุณ์แม่ยุคใหม่ที�ใส่ใจในคุณ์ภัาพ	ความปีลอด้ภััยและให้ความสำาคัญต่่อสุขอนามัยของลูกมากขึ�น	ส่งผลให้มีรายได้้เพิ�มขึ�น

มาช่ด้เช่ยปีริมาณ์การซืึ่�อที�ลด้ลงจากการลด้ลงของอัต่ราการเกิด้ได้้

•		 คว�มูเสีำ�ยงจ�กก�รแข่งขันัด้�นัธุุรกิจแลัะสำภ�พเศรษัฐกิจทีุ�ชำะลัอตัว

	 บริษััทด้ำาเนินธุุรกิจด้้านการจัด้จำาหน่ายและเปี็นตั่วแทนจำาหน่ายสินค้าอุปีโภัคบริโภัคที�ได้้รับการยอมรับในด้้านการบริหาร

จัด้การที�ดี้และมีปีระสิทธิุภัาพ	 สินค้าอุปีโภัคบริโภัคที�บริษััท	 เปี็นผู้จัด้จำาหน่ายส่วนใหญ่เปี็นสินค้าเครื�องใช่้ปีระจำาวัน	 อาหาร	 และ

เครื�องดื้�ม	 ซึึ่�งเปี็นสินค้าในกลุ่มอุต่สาหกรรมที�มีการแข่งขันสูง	 และมีแนวโน้มเติ่บโต่ต่่อเนื�องทุกปีี	 	 ส่งผลให้การแข่งขันด้้านการให้

บริการจัด้จำาหน่ายหรือเปี็นตั่วแทนจำาหน่ายสูงขึ�นต่ามไปีด้้วย	

	 บริษััทได้้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการปีรับตั่วในภัาวะต่ลาด้ที�มีการแข่งขันสูง	 ดั้งกล่าว	 ด้้วยการพัฒนาขีด้ความสามารถใน

การบริหารจัด้การอย่างต่่อเนื�อง	 และเพิ�มช่่องทางการจัด้จำาหน่าย	 เพื�อต่อบสนองต่่อการเจริญเติ่บโต่ของกลุ่มลูกค้าที�ต่้องการขยาย

ต่ลาด้	 และเพิ�มยอด้การจำาหน่ายสินค้า	 รวมถึงการรองรับธุุรกิจขนาด้กลางและขนาด้เล็กที�มีแผนขยายธุุรกิจของต่นไปียังภูัมิภัาคอื�น

เพิ�มขึ�น	ทั�งในปีระเทศและต่่างปีระเทศโด้ยเฉีพาะในกลุ่ม	CLMV	

	 บริษััทจึงได้้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่ภัายใต่้ต่ราสินค้าบริษััท	และกลุ่มบริษััท	 ให้มากขึ�น	 ขยายช่่องทางการ

จัด้จำาหน่ายที�หลากหลายเพื�อรองรับสินค้าใหม่จากผู้ผลิต่หรือเจ้าของสินค้า	 สร้างฐานลูกค้าให้มีความเหนียวแน่น	 สรรสร้างความ

สัมพันธุ์ที�ดี้ต่่อกัน	 มีแผนงานด้้านการส่งเสริมการขายที�มีปีระสิทธิุภัาพและการปีฏิิบัติ่งานในพื�นที�ต่ามแผนที�กำาหนด้	 จัด้ทำาแบบ

สำารวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที�มีต่่อบริษััท	 เพื�อใช่้ในการปีรับปีรุงวิธีุการทำางาน	 สามารถต่อบสนองความต่้องการของ

เจ้าของสินค้าได้้เปี็นอย่างดี้	 สร้างเครื�อข่ายพันธุมิต่รด้้าน	 CRM	 ให้บริษััท	 เปี็นที�รู้จัก	 และสร้างภัาพลัษัณ์์ในการเปี็นตั่วแทนจัด้

ระบ่ัคุวิามุ่เส่�ย่ง

ที่บัที่วินและราย่งาน

คุวิบัคุ่มุ่และติดูตามุ่ การจัดูการคุวิามุ่เส่�ย่ง

ประเมิุ่นคุวิามุ่เส่�ย่ง
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จำาหน่ายที�มีชื่�อเสียงและเปี็นที�ยอมรับของต่ลาด้	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช่้ปีระโยช่น์ได้้มากขึ�นและเหมาะสมกับธุุรกิจ

ของบริษััท	วางระบบการทำางานของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุุรกิจการเปี็นตั่วแทนจัด้จำาหน่ายทั�งในด้้านปีระสิทธิุภัาพและต่้นทุน

•		 คว�มูเสีำ�ยงจ�กคว�มูผัู้นัผู้วนัของอัตร�แลักเปีลีั�ยนั

	 จากความผันผวนของค่าเงินบาทที�แข็งค่าขึ�นอย่างต่่อเนื�อง	 ส่งผลกระทบในเชิ่งบวกต่่อต่้นทุนการนำาเข้าสินค้าจากต่่างปีระเทศ

ของบริษััทเพื�อนำามาจัด้จำาหน่ายในปีระเทศ	 ขณ์ะเดี้ยวกันก็ส่งผลกระทบในเชิ่งลบต่่อส่วนแบ่งรายได้้จากเงินลงทุนในบริษััทร่วมและ

รายได้้เงินปีันผลจากเงินลงทุนในบริษััทอื�น	 เนื�องจากบริษััทร่วมและบริษััทอื�นดั้งกล่าวปีระกอบธุุรกิจผลิต่และจำาหน่ายสินค้าทั�งใน

ปีระเทศและส่งออกสินค้าไปียังต่่างปีระเทศ	 บริษััทจึงได้้มีการติ่ด้ต่ามความเคลื�อนไหวของอัต่ราแลกเปีลี�ยนในสกุลเงินสำาคัญอย่าง

ใกล้ชิ่ด้	อีกทั�งยังมีนโยบายในการปี้องกันความเสี�ยงจากความผันผวนของอัต่ราแลกเปีลี�ยน	โด้ยจะทำาสัญญาซืึ่�อขายอัต่ราแลกเปีลี�ยน

ล่วงหน้าหากพบว่า	แนวโน้วค่าเงินบาทจะอ่อนตั่วลงเพื�อคุ้มครองความเสี�ยงดั้งกล่าว	นอกจากนี�	ยังได้้มีการสื�อสารกับบริษััทร่วมและ

บริษััทอื�น	 เพื�อให้มั�นใจว่า	 บริษััทเหล่านั�นได้้มีมาต่รการปี้องกันความเสี�ยงเพื�อลด้ผลกระทบที�อาจเกิด้ขึ�นจากความผันผวนของอัต่รา

แลกเปีลี�ยนแล้วเช่่นกัน

•		 คว�มูเสีำ�ยงด้�นัเทุคโนัโลัยีสำ�รสำนัเทุศ	

	 เทคโนโลยีในปีัจจุบันมีการเปีลี�ยนแปีลงอย่างรวด้เร็ว	 ทำาให้บริษััทต่้องปีรับตั่วและมีการวางแผนในระยะยาวเพื�อพร้อมรับมือกับ

การเปีลี�ยนแปีลง	 เพื�อการปีฏิิบัติ่การที�เปี็นเลิศให้สอด้คล้องกับกลยุทธุ์ขององค์กร	 โด้ยพิจารณ์าจากความทันสมัย	 ใช่้งานง่ายและมี

ความปีลอด้ภััย	 บริษััทมีกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมถึงแนวปีฏิิบัติ่ต่่างๆ	 ในการบริหารความเสี�ยง

ด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โด้ยมีการกำาหนด้ให้การใช่้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอด้คล้องกับกลยุทธุ์ในการด้ำาเนินธุุรกิจและการ

เปีลี�ยนแปีลง	 คณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและผู้บริหารระดั้บสูง	 มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดู้แลความเสี�ยงด้้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ซึึ่�งถือเปี็นความเสี�ยงในระดั้บองค์กร	 นอกจากนี�	 มีการกำากับดู้แลให้เปี็นไปีต่ามหลักในการปีฏิิบัติ่งาน	 การบริหารความ

เสี�ยง	การกำากับดู้แลการปีฎิบัติ่ต่ามกฎหมายและการต่รวจสอบด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการรักษัาความมั�นคงปีลอด้ภััยและบริหาร

ความเสี�ยงให้สอด้คล้องกับความเสี�ยงที�เพิ�มขึ�น	 โด้ยมีการบริหารจัด้การโครงการด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรัด้กุมและมีปีระสิทธิุภัาพ	

บริษััทได้้พัฒนารูปีแบบการทำางานแบบ	 Intelligent	 Workplace	 หรือสำานักงานอัจฉีริยะ	 สำาหรับสนับสนุนการทำางานของพนักงาน	

และการรองรับระบบงานเมื�อเกิด้เหตุ่การณ์์วิกฤต่	 นอกจากนี�	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ยังช่่วยให้การบริหารจัด้การ

ข้อมูลต่่างๆ	ภัายในองค์กร	 มีความถูกต่้อง	ปีลอด้ภััย	สามารถส่งเสริมการทำางานให้มีปีระสิทธิุภัาพมากยิ�งขึ�น	สามารถแข่งขันได้้	และ

สามารถทำากำาไรได้้ในระยะยาว

•		 คว�มูเสีำ�ยงจ�กก�รคอร์รัปีชัำนั

	 ในการปีระกอบธุุรกิจจัด้จำาหน่ายและเปี็นตั่วแทนจำาหน่ายสินค้าของบริษััท	 ทำาให้บริษััทมีธุุรกรรมนำาเข้า-ส่งออกสินค้ากับต่่าง

ปีระเทศ	การยื�นขอใบอนุญาต่ขายสินค้าปีระเภัทอาหารและยา	การยื�นขอใบอนุญาต่มาต่รฐานผลิต่ภััณ์ฑ์์	 อุต่สาหกรรม	 ซึึ่�งบริษััทให้

ความสำาคัญกับการปีฏิิบัติ่ให้เปี็นไปีต่ามกฎหมาย	กฏิเกณ์ฑ์์	ต่ลอด้จนระเบียบ	และวิธีุปีฏิิบัติ่ต่่างๆ	ของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องทั�งภัาค

รัฐและเอกช่น	 อย่างไรก็ดี้	 มีการใช่้ดุ้ลยพินิจในการพิจารณ์าออกใบอนุญาต่	 รวมถึงการตี่ความเอกสารคำาขอและเอกสารปีระกอบที�

แต่กต่่างกันของเจ้าหน้าที�	 ทำาให้การวางจำาหน่ายสินค้าล่าช่้า	 มีค่าใช่้จ่ายเพิ�มขึ�น	 และไม่สามารถกำาหนด้ระยะเวลาการด้ำาเนินงาน

แล้วเสร็จที�แน่นอนได้้		

	 บริษััทจึงดู้แลให้มีการปีฏิิบัติ่ต่ามจรรยาบรรธุุรกิจและจรรยาบรรณ์ธุุรกิจสำาหรับบริษััทคู่ค้าว่าด้้วยการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎหมาย	 กฎ

เกณ์ฑ์์	ข้อบังคับ	และระเบียบที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด้	 ในกรณี์ที�พบว่ามีรายการค่าใช่้จ่ายที�น่าสงสัย	บริษััท	จะขอคำาแนะนำาจากผู้
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เชี่�ยวช่าญ	 เช่่น	 เจ้าหน้าที�กรมสรรพากร	 ผู้ช่ำานาญการด้้านภัาษีัศุลกากร	 ผู้ช่ำานาญการด้้านมาต่รฐานอาหารและยา	 ผู้ต่รวจสอบ

ภัายใน	 และผู้สอบบัญชี่	 เปี็นต่้น	 เพื�อให้มั�นใจว่า	 บริษััทได้้ปีฏิิบัติ่ต่ามขั�นต่อนถูกต่้อง	 ช่ำาระภัาษีัครบถ้วน	 โปีร่งใสและสามารถต่รวจ

สอบได้้	 และกำากับดู้แลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษััทกระทำาการใด้ที�ส่อไปีในทางทุจริต่กับเจ้าหน้าที�รัฐและเอกช่นในหน่วย

งานที�เกี�ยวข้องโด้ยเด็้ด้ขาด้

1.5.	 นโย่บัาย่ต�อต้านการท่ี่จริตและคุอร์รัปชัีน	

	 บริษััทได้้กำาหนด้ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานและลูกจ้างของบริษััทปีฏิิบัติ่ต่ามจรรยาบรรณ์ธุุรกิจและแนวปีฏิิบัติ่การต่่อ

ต่้านทุจริต่และคอร์รัปีชั่นอย่างเคร่งครัด้	 โด้ยไม่กระทำาการอันใด้ที�เปี็นการเกี�ยวข้องกับการทุจริต่และคอร์รัปีชั่นเพื�อปีระโยช่น์ทาง

ต่รงหรือทางอ้อมของต่นเอง	ครอบครัว	 เพื�อน	และคนรู้จัก	 ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเปี็นผู้รับ	 ผู้ให้	 หรือผู้เสนอให้สินบน	 ทั�งที�เปี็นตั่วเงิน

หรือไม่เปี็นตั่วเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกช่นที�บริษััทได้้ด้ำาเนินธุุรกิจหรือติ่ด้ต่่อด้้วย	

	 คณ์ะกรรมการบริษััทได้้กำาหนด้นโยบายการต่่อต้่านการทุจริต่และคอร์รัปีชั่น	 โด้ยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื�อผลปีระโยช่น์ทาง

ธุุรกิจของบริษััทด้้วย	 บริษััทมีกระบวนการปีระเมินความเสี�ยงจากการทุจริต่คอร์ปีรับชั่�นที�อาจเกิด้ขึ�นจากการปีระกอบธุุรกิจของบริษััท

อย่างสมำ�าเสมอทุกปีี	 พร้อมทั�งกำาหนด้แนวปีฏิิบัติ่เกี�ยวกับการกำากับดู้แลและควบคุมดู้แลเพื�อปี้องกันและติ่ด้ต่ามความเสี�ยงจากการ

ทุจริต่คอร์รัปีชั่นที�อาจเกิด้ขึ�นโด้ยฝ้�ายต่รวจสอบภัายในจะทำาหน้าที�ติ่ด้ต่ามปีระเมินผลการปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายการต่่อต่้านการทุจริต่

คอร์รัปีชั่นเสนอต่่อคณ์ะกรรมการบริษััท	

	 บริษััทได้้มีการจัด้ฝ้ึกอบรมพนักงานทุกระดั้บชั่�นเพื�อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปีฏิิบัติ่ดั้งกล่าว

	 โด้ยในปีี	2564	บริษััทได้้จัด้ฝ้ึกอบรมกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ในวันที�	19	พฤศจิกายน	2564	และพนักงานทุกคนทำา

แบบทด้สอบได้้คะแนนร้อยละ	94.80
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	 นอกจากจัด้ฝ้ึกอบรมให้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานแล้ว	บริษััทให้ความสำาคัญกับการขยายการฝ้ึกอบรมไปียังคู่ค้าของ

บริษััทโด้ยมีคู่ค้าเข้าร่วมอบรมแนวโยบายต่่อต่้านคอร์รัปีชั่นอย่างพร้อมเพรียงเมื�อวันที�	22	พฤศจิกายน	2564
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เรื�องที่่�รับัแจ้ง
• พบเห็นการไม่ปีฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบียบ	 หรือมีการด้ำาเนิน

ธุุรกิจอย่างไม่ซืึ่�อสัต่ย์สุจริต่
•		 พบเห็นการกระทำาทุจริต่ที�เกี�ยวข้องกับบริษััทไม่ว่า

ทางต่รงหรือทางอ้อม	
•		 พบเห็นการกระทำาที�ผิด้ขั�นต่อนต่ามระเบียบปีฏิิบัติ่

ของบริษััท	หรือมีผลกระทบต่่อระบบการควบคุมภัายใน
ของบริษััทจนทำาให้สงสัยได้้ว่า	 อาจจะเปี็นช่่องทางใน
การทุจริต่และคอร์รัปีชั่น

•		 พบเห็นการกระทำาที�ทำาให้บริษััทเสียผลปีระโยช่น์	
กระทบต่่อชื่�อเสียงของบริษััท

•		 พบเห็นการกระทำาที�ผิด้กฎหมาย	 ผิด้ศีลธุรรม	 และ
จรรยาบรรณ์ธุุรกิจ

•		 การแจ้งข้อเสนอแนะ	/	ขอคำาแนะนำา

แนวิปฏิิบััติเก่�ย่วิกับัมุ่าตรการคุ่้มุ่คุรองและ
รักษาคุวิามุ่ลับั

	 บริษััทจัด้ให้มีมาต่รการคุ้มครองบุคคลที�แจ้งเบาะแส
และข้อมูลการทุจริต่และคอร์รัปีชั่นไว้เป็ีนความลับ	 โด้ยจะ
ไม่เปิีด้เผยชื่�อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที�เกี�ยวข้อง	โด้ยจำากัด้เฉีพาะ
ผู้ที�มีหน้าที�รับผิด้ช่อบในการด้ำาเนินการต่รวจสอบเรื�อง
ร้องเรียนเท่านั�นที�สามารถเข้าถึงข้อมูลดั้งกล่าวได้้	
	 ทั�งนี�	 ผู้ได้้รับข้อมูลจากการปีฏิิบัติ่หน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับ
เรื�องร้องเรียน	 มีหน้าที�เก็บรักษัาข้อมูล	 ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลกัฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็ีนความลับ	
ห้ามเปิีด้เผยข้อมูลแก่บุคคลอื�นที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง	 เว้นแต่่
เป็ีนการเปิีด้เผยต่ามหน้าที�ที�กฎหมายกำาหนด้

แนวิปฏิิบััติการดูำาเนินการสืบัสวิน
และบัที่ลงโที่ษ

	 เมื�อได้้รับการแจ้งเบาะแส	 คณ์ะทำางานการต่่อต่้าน
ทุจริต่และคอร์รัปีชั่นจะเป็ีนผู้กลั�นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง	
หรืออาจจะมอบหมายให้ตั่วแทนเปี็นผู้ด้ำาเนินการ	 และให้
รายงานผลการสืบสวนและความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียนได้้ทราบเป็ีนระยะ
	 ทั�งนี�	หากการสืบสวนพบว่า	มีเหตุ่อันควรเชื่�อได้้ว่าผู้ที�ถูก
กล่าวหาได้้กระทำาการทุจริต่และคอร์รัปีชั่นจริง	 บริษััทจะเปิีด้
โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้้พิสูจน์ต่นเอง	 หากผู้ถูกกล่าวหาได้้
กระทำาการทุจริต่และคอร์รัปีชั่นจริง	จะต้่องได้้รับโทษัทางวินัย
ต่ามระเบยีบข้อบังคับเกี�ยวกับการทำางานที�บริษััทได้้กำาหนด้ไว้	
และหากการกระทำาทุจริต่และคอร์รัปีชั่นผิด้กฎหมายนั�น							
ผู้กระทำาผิด้อาจจะต้่องได้้รับโทษัทางกฎหมายด้้วย

ชี�องที่างการรับัแจ้ง 

1)	 แจ้งผ่านช่่องทางอีเมลของปีระธุานคณ์ะกรรมการ
ต่รวจสอบที�	ind.director@moongpattana.com

2)	 แจ้งผ่านช่่องทางอีเมลของปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร	
ที�	ceo@moongpattana.com

3)	 แจ้งผ่านช่่องทางอีเมลของเลขานุการบริษััทที�	
company.secretary@moongpattana.com

4)	 หมายเลขโทรศัพท์	 080	 826	 3599	 ในกรณี์ผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนเกี�ยวกับผู้บริหาร
ระดั้บสูงของบริษััท	 ขอให้ส่งเรื�องร้องเรียนมายงัปีระธุาน	
คณ์ะกรรมการต่รวจสอบโด้ยต่รง

  

	 นอกจากนี�	 บริษััทจะไม่ให้การสนับสนุนใด้ๆ	 ต่่อการด้ำาเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง	 และจะวางตั่วเปี็นกลาง	

ไม่ฝ้ักใฝ้�พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด้	 แต่่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานสามารถใช่้สิทธิุในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรม

ทางการเมืองได้้	โด้ยต่้องกระทำานอกเวลาทำาการและไม่ใช่่ในนามบริษััท	

•		 ก�รรับีแจ้งเบี�ะแสำ	ข้อร้องเรียนั	ข้อกังวลั	แลัะมู�ตรก�รคุ้มูครองผูู้้แจ้ง
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การพััฒนาศัักย่ภาพัและคุ่ณภาพัช่ีวิิตของพันักงาน

	 บุคลากรเปี็นทรัพยากรพื�นฐานสำาคัญที�ช่่วยขับเคลื�อนองค์กรให้สามารถบรรลุเปี้าหมาย	 ดั้งนั�น	 การจัด้การทรัพยากรบุคคลจึง

นับว่าเปี็นหนึ�งในตั่วชี่�วัด้ความสำาเร็จขององค์กรในการขับเคลื�อนธุุรกิจให้ปีระสบความสำาเร็จ	 อีกทั�งในปีัจจุบันสถานการณ์์การแพร่

ระบาด้ของโรคติ่ด้เชื่�อไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด้-19)	 เปีรียบเสมือนตั่วเร่งให้หลายภัาคธุุรกิจเปีลี�ยนผ่านเพื�อเปี็นดิ้จิทัลอย่างรวด้เร็ว	

การพัฒนาศักยภัาพของบุคลากรให้มีทักษัะ	ความเข้าใจเกี�ยวกับการใช่้เทคโนโลยี	อาทิ	Online	meeting,	Social	Media,	Online	

Entertainment	และ	Online	Payment	การวิเคราะห์ข้อมูลและนำาสารสนเทศมาใช่้ปีระโยช่น์ในการพัฒนางานให้มีปีระสิทธิุภัาพ

ยิ�งขึ�น	 รวมถึงสร้างทักษัะใหม่ที�จำาเปี็นในการทำางานให้สอด้คล้องกับความต่้องการ	 (Re-skill)	 และพัฒนาทักษัะเดิ้มให้ดี้ขึ�นเพื�อ

รองรับการเติ่บโต่ในอนาคต่	 (Up-skill)	 และสร้างขีด้ความสามารถในการแข่งขันได้้อย่างมีปีระสิทธิุภัาพ	 นอกจากนี�	 บริษััทได้้ให้

ความสำาคัญกับการรักษัาพนักงานและการดึ้งดู้ด้พนักงานกลุ่มเปี้าหมาย	(Talent	Attraction	and	Retention)	และการเติ่บโต่และ

ความก้าวหน้าทางสายอาชี่พ	 (Career	Development	and	Career	Path)	 โด้ยมีกลยุทธุ์	กรอบแนวคิด้เปี้าหมาย	และการด้ำาเนิน

งาน	ดั้งนี�

1.6.	 นโย่บัาย่ดู้านสิ�งแวิดูล้อมุ่

	 บริษััทมุ่งมั�นที�จะด้ำาเนินธุุรกิจให้สามารถเติ่บโต่อย่างยั�งยืนบนพื�นฐานความรับผิด้ช่อบต่่อสิ�งแวด้ล้อม	 ควบคู่ไปีกับการบริหาร

จัด้การด้้านสิ�งแวด้ล้อมให้มีปีระสิทธิุภัาพ	 โด้ยต่ระหนักและให้ความสำาคัญต่่อการลด้ผลกระทบต่่อสิ�งแวด้ล้อมที�เกิด้จากการด้ำาเนิน

ธุุรกิจ	 ผลิต่ภััณ์ฑ์์และบริการ	 จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิด้การพัฒนาการบริหารจัด้การห่วงโซึ่่คุณ์ค่า	 สร้างสรรค์นวัต่กรรมเพื�อลด้ผล	

กระทบที�อาจจะเกิด้ขึ�น	 มีการกำาหนด้เปี้าหมายการใช่้ทรัพยากรธุรรมช่าติ่อย่างรู้คุณ์ค่าและลด้การใช่้พลังงานธุรรมช่าติ่ที�มีอยู่อย่าง

จำากัด้	ต่ลอด้จนสนับสนุนให้บริษััทร่วม	คู่ค้า	ผู้มีส่วนได้้เสียรับทราบนโยบาย	เพื�อเปี็นหลักในการปีฏิิบัติ่ให้เปี็นไปีในแนวทางเดี้ยวกัน	

ดั้งนี�

1.	 เคารพ	ยึด้ถือ	และปีฏิิบัติ่ต่ามข้อกำาหนด้และกฎหมายด้้านสิ�งแวด้ล้อมอย่างเคร่งครัด้

2.	 ปีลูกจิต่สำานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	ในการใช่้ทรัพยากรและพลังงานอย่างปีระหยัด้รู้คุณ์ค่า

3.	 จัด้ให้มีการฝ้ึกอบรม	 การปีระช่าสัมพันธุ์	 และการสื�อสารกับพนักงานและบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องเพื�อให้ต่ระหนักถึงผล	

กระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อม	และสร้างจิต่สำานึกด้้านการอนุรักษั์สิ�งแวด้ล้อม	อาชี่วอนามัย	ความปีลอด้ภััยและสภัาพแวด้ล้อม

ในการทำางานที�ดี้ให้แก่พนักงานอย่างต่่อเนื�องและทั�วถึง	 บริษััทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล	 งบปีระมาณ์	 และเวลาใน

การทำางานในการฝ้ึกอบรม		

4.	 จัด้ให้มีช่่องทางการรับฟังความคิด้เห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และข้อร้องเรียนจากพนักงาน	 เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานในการจัด้การสิ�งแวด้ล้อม	

5.	 อนุรักษั์สิ�งแวด้ล้อมและพลังงานโด้ยให้ถือเปี็นหน้าที�ความรับผิด้ช่อบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที�จะให้ความร่วม

มือในการปีฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการที�กำาหนด้
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กลย่่ที่ธ์การดู้แลพันักงานภาย่ใต้แนวิคิุดู	3	R

การพััฒนาแนวิคิุดู
ท่ี่�ยื่ดูหย่่�นและเติบัโต 

Resilient	&	Growth	mindset

• เตรียมูพร้อมู	มีูคว�มูคลั่องตัว
แลัะคว�มูยืดหยุ่นัต่อก�ร
เปีลีั�ยนัแปีลัง

• ก�รมีูกรอบีคว�มูคิดแบีบีเติบีโต

การรักษาพันักงาน
และ

การดู่งดู้ดูพันักงาน 
Retain	and
attraction

• เสำริมูสำร้�งศักยภ�พของพนัักง�นั
	 กลัุ่มูเปี้�หมู�ย
• สำร้�งผูู้้นัำ�แลัะทุีมูทุี�มูีคว�มูไว้เนัื�อ
	 เชืำ�อใจ
• สำร้�งคว�มูผูู้กพันัของพนัักง�นัทุี�มูี
	 ต่อองค์กร

พััฒนาทัี่กษะเดิูมุ่	
และเพิั�มุ่เติมุ่ทัี่กษะใหมุ่� 
Re-skill	and	up-skill

• เพิ�มูปีระสำิทุธุิภ�พแลัะปีระสำิทุธุิผู้ลั
	 ของพนัักง�นั
• สำร้�งคว�มูคลั่องตัวแลัะสำนัับีสำนุันั

ให้พนัักง�นัมีูคว�มูพร้อมู
				ในัก�รทุำ�ง�นัโดยสำ่งเสำริมูด้�นั
		 เทุคโนัโลัยีแลัะสำ�รสำนัเทุศ

	 บริษััทต่ระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากรที�เป็ีนกำาลังสำาคัญในการขับเคลื�อนองค์กรให้บรรลุเป้ีาหมายและปีระสบ

ความสำาเร็จ	พร้อมทั�งมุ่งมั�นที�จะยกระดั้บความสามารถและพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกระดั้บ	บริษััทจึงได้้พัฒนากรอบแนวคิด้การ

ด้ำาเนินงานด้้านการพัฒนาบุคลากร	 (MPI	 Employee	 journey)	 ขึ�นมา	 ครอบคลุมตั่�งแต่่การให้ความสำาคัญกับการสรรหาและเต่รียม

ความพร้อมก่อนการบรรจุ	 การพัฒนาทักษัะให้กับพนักงานปัีจจุบัน	 ต่ลอด้จนการดู้แล	 การพัฒนาทักษัะและมอบโอกาสความก้าวหน้า

ต่ลอด้เส้นทางอาชี่พพนักงาน

กรอบัแนวิคิุดูการดูำาเนินงานดู้านการพััฒนาบ่ัคุลากร		(MPI	Employee	Journey)

Recruiting	to	Job	offer

Onboarding

Perform	&	
engafement

Learning	&	
Development

Career 
DevelopmentMPI

Employee
Journey
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1.	 การวิางแผู้นกำาลังคุนและการสรรหาบ่ัคุลากรท่ี่�มุ่่คุ่ณลักษณะสอดูคุล้องกับังานและคุ�านิย่มุ่ขององค์ุกร

 

	 ด้้วยการเติ่บโต่อย่างต่่อเนื�องของบริษััท	 การวางแผนอัต่รากำาลังและการสรรหาคัด้เลือกบุคลากรจากทั�งภัายในและภัายนอก

เข้ามาร่วมงานกับบริษััทเปี็นสิ�งสำาคัญที�ต่้องเต่รียมพร้อมและด้ำาเนินการอย่างเหมาะสมกับการปีฏิิบัติ่งานเพื�อให้บรรลุวิสัยทัศน์และ

เปี้าหมายของบริษััท	 โด้ยบริษััทพิจารณ์าคัด้เลือกบุคลากรที�เปี็นทั�ง	 “คนเก่งและคนดี้”	 โด้ยมีคุณ์สมบัติ่	 ความรู้	 ความสามารถที�

เหมาะสม

กลย่่ที่ธ์ ผู้ลการดูำาเนินงานปี	2564

1.		ว�งแผู้นักำ�ลัังคนัแลัะขีดคว�มู

สำ�มู�รถืให้สำอดรับีกับีแผู้นักลัยุทุธุ์

ของบีริษััทุ

จัด้ทำาแผนงานสรรหาในเชิ่งรุก	(Proactive	Recruitment)	โด้ยการปีระช่าสัมพันธุ์ใน

มหาวิทยาลัยที�เป็ีนกลุ่มเป้ีาหมาย	 เพื�อให้ฃสอด้คล้องกับความต้่องการและแผนกลยุทธ์ุ	

ของบริษััทที�ต่้องการสร้าง	Employer	Branding

2.	 จ้�งง�นัอย่�งมีูคุณค่�แลัะเทุ่�เทีุยมู	

เปีิดโอก�สำ	ในัก�รจ้�งง�นัคนัพิก�ร

แลัะผูู้้สูำงอ�ยุ	เพื�อสำร้�งคว�มูยั�งยืนั	

แก่สัำงคมู

• การจ้างงานคนพกิารมาทำางานจำานวน	2	คน	ครบต่ามสดั้ส่วนร้อยละ	1	ของ

พนักงานทั�งหมด้	ต่ามมาต่รา	35ของพระราช่บัญญัติ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณ์ภัาพชี่วิต่

คนพิการ	พ.ศ.	2550	ทั�งยังเป็ีนการต่อบสนองต่่อเป้ีาหมายที�	8	ของเป้ีาหมายการ

พัฒนาที�ยั�งยืน	(SDGs)

• การต่่ออายพุนกังานที�เกษัยีณ์อายแุต่่มศีกัยภัาพในการทำางาน	เพื�อเสริมสร้างความ

ยั�งยนืแก่สังคมและสร้างคุณ์ค่าความภูัมิใจแก่ผู้สูงอายุ

3.	 สำร้�งภ�พลัักษัณ์ทีุ�ดีขององค์กร	ผู่้�นั

สืำ�อออนัไลัน์ั	 ต่�งๆ	 เพื�อดึงดูดคนัรุ่นั

ใหมู่ให้รู้จัก	 แลัะอย�ก	 ร่วมูง�นักับี

องค์กร

• โครงการฝึ้กงาน	(Internship	Program)	เปิีด้รบันกัศกึษัาฝึ้กงาน	โด้ยปัีญหาการ

ระบาด้ของโควิด้	19	ในปีี	2564	บริษััทฯได้้ปีรับเปีลี�ยนกลยุทธ์ุการฝึ้กงานเป็ีนการ

ฝึ้กงานผ่าน	online	โด้ยเป็ีนต่ำาแหน่ง	Graphic	designer	ซึึ่�งสามารถปีฏิิบัติ่งานได้้

ผ่านทาง	online	ได้้

2.	 การให้คุวิามุ่สำาคัุญกับัการเตร่ย่มุ่คุวิามุ่พัร้อมุ่ก�อนบัรรจ่เป็นพันักงาน

 

	 บริษััทมีความห่วงใยต่่อพนักงานทุกระดั้บ	 โด้ยเฉีพาะกลุ่มพนักงานเข้าใหม่	 ซึึ่�งจะมาช่่วยเปี็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื�อนให้

องค์กรเติ่บโต่อย่างยั�งยืน	 นำาไปีสู่แนวคิด้ในการดู้แลพนักงานใหม่ด้้วย	 โปีรแกรมดู้แลรักษัาพนักงานใหม่	 (On-Boarding	 Program)	

เพื�อให้พนักงานเข้าใหม่สามารถเรียนรู้และปีรับตั่วเข้ากับวัฒนธุรรมภัายในองค์กรและวัฒนธุรรมภัายในหน่วยงานได้้อย่าง	 โด้ยการ

สร้างความปีระทับใจแรกให้พนักงานในวันเริ�มงาน	 โด้ยพนักงานใหม่ที�มาเริ�มงานจะได้้รับกระเปี๋า	 welcome	 bag	 และ	 กิจกรรม	

Induction	 ที�จะให้ข้อมูลบริษััทที�สำาคัญและจำาเปี็นต่่อการทำางานและปีรับตั่วให้เข้ากับบรรยากาศการทำางาน	 ให้สามารถทำางานได้้

อย่างมีความสุขและต่อบสนองความต้่องการของบริษััทได้้	 รวมถึงจัด้ให้มี	 Buddy	 Program	 ให้หน่วยงานต้่นสังกัด้จัด้หาพี�เลี�ยงรับผิด้ช่อบ

ดู้แลพนักงานใหม่	การให้ความเข้าใจใน	Team	Culture	พร้อมทั�งมีการช่่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในการให้

ความรู้ความเข้าใจในรากฐานวัฒนธุรรมและค่านิยมองค์กร	ภัาพรวมธุุรกิจ	และนโยบายที�สำาคัญต่่างๆ
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	 ในปีี	 2564	 อัต่ราการผ่านการทด้ลองงานของพนักงานใหม่เท่ากับ	 100%	 แสด้งให้เห็นการคัด้เลือกพนักงานที�เหมาะสมและ

การให้ความสำาคัญของการดู้แลพนักงานระหว่างการทด้ลองงาน	ถึงแม้ว่าจะเปี็นการทำางานแบบ	work	from	home

3.	 การสร้างคุวิามุ่ผู้้กพัันองค์ุกร

 

	 การที�บริษััทจะได้้พนักงานหนึ�งคนมาร่วมงานด้้วยนั�น	ต่้องผ่านกระบวนการต่่างๆ	หลายขั�นต่อน	ตั่�งแต่่การสรรหา	การคัด้เลือก

การสัมภัาษัณ์์	 และการพัฒนา	 แต่่ละขั�นต่อนบริษััทได้้ใช้่ทรัพยากรทั�งที�เป็ีนตั่วเงินและไม่ใช่่ตั่วเงิน	 ดั้งนั�นหากบริษััทมีอัต่ราการลาออก

ของพนักงานที�สูง	 ก็จะทำาให้บริษััทต่้องสูญเสียทรัพยากรเพื�อสรรหาพนักงานทด้แทน	 อีกทั�งพนักงานที�มีความสามารถยังเปี็นปีัจจัย

หลักที�จะช่่วยสร้างผลการด้ำาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้้อย่างต่่อเนื�อง	 ดั้งนั�นบริษััทจึงให้ความสำาคัญกับการที�จะดู้แลและรักษัาพนักงาน

อย่างมาก	โด้ยมีการด้ำาเนินในด้้านต่่างๆดั้งนี�

•	 ก�รบีริห�รค่�ตอบีแทุนั	การบริหารค่าต่อบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมในแต่่ละระดั้บก็เป็ีนอีกส่วนสำาคัญในการสร้างความ

ผูกพัน	 บริษััทมุ่งเน้นการจ่ายค่าต่อบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ีนธุรรมและแข่งขันได้้	 โด้ยไม่ขึ�นอยู่กับความแต่กต่่างทางเพศ	

เชื่�อช่าติ่	 และศาสนาของพนักงาน	 แต่่ขึ�นอยู่กับผลการปีฏิิบัติ่งานของพนักงานแต่่ละคน	 ในแต่่ละปีี	 บริษััทได้้การสำารวจค่า

									อัตราการผู้�าน
การที่ดูลองงานของ

พันักงานใหมุ่� คุวิามุ่พ่ังพัอใจ
และประโย่ชีน์ที่่ �ไดู้รับัจาก

การเข้า	Induction	Program

87.14%
(จากแผู้นงาน	80%)

100%
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ต่อบแทนและสวัสดิ้การ	 เทียบเคียง	 (Benchmark)	 กับ	 อุต่สาหกรรมใกล้เคียง	 รวมถึงสภัาวะแวด้ล้อมภัายนอก	 เพื�อนำามา 

ทบทวนและปีรับปีรุงหลักเกณ์ฑ์์ค่าต่อบแทน	ให้เหมาะสม	อีกทั�งยังคงมีการทบทวนและพัฒนาอย่างต่่อเนื�อง	เพื�อให้สามารถ

บริหารค่าต่อบแทนได้้สอด้คล้องกับแนวโน้ม	ความต้่องการของพนักงานรุ่นใหม่		

•	 ก�รบีริห�รแลัะจัดก�รด้�นัคว�มูปีลัอดภัย	อ�ชีำวอนั�มัูย	แลัะสำภ�พแวดล้ัอมู	

	 บริษััทได้้มีการจัด้เต่รียมอุปีกรณ์์และสิ�งแวด้ล้อมในการทำางานที�เหมาะสม	 ไม่เปี็นอันต่รายต่่อสุขภัาพ	 ต่ามกฎกระทรวง

กำาหนด้มาต่รฐาน	ในการบริหารและจัด้การด้้านความปีลอด้ภััยอาชี่วอนามัย	และสภัาพแวด้ล้อมในการทำางานดั้งต่่อไปีนี�	

•		 จัด้เต่รียมเก้าอี�ทำางานที�สามารถปีรับระดั้บต่ามสรีระ	ของผู้ใช้่งานและเหมาะสมกับระดั้บความสูงของโต๊่ะทำางาน	

•	 ออกแบบให้ห้องถ่ายเอกสารและทำาลายเอกสารแยกห่าง	จากบริเวณ์ที�นั�งทำางาน	

•	 	มีห้องเก็บเอกสารและห้องเก็บของแยกพื�นที�โด้ยเฉีพาะ	

•		 ติ่ด้ตั่�งไฟ	 LED	 ที�มีระยะห่างของการกระจายแสงเพียงพอ	 และเหมาะสมต่่อการทำางานต่ามมาต่รฐานที�กฎหมาย	 

	 กำาหนด้	

•		 ต่รวจวัด้คุณ์ภัาพอากาศในที�ทำางานและทำาความสะอาด้	เครื�องปีรับอากาศเปี็นปีระจำา	

•	 แนัวทุ�งในัก�รบีริห�รง�นัทุรัพย�กรบุีคคลั	ในัสำถื�นัก�รณ์ก�รแพร่ระบี�ดของโรคโควิด	19	

	 1.	 บริษััทกำาหนด้ให้พนักงานทำางานจากที�บ้าน	(Work	from	home)ในช่่วงที�มีการระบาด้ของโควิด้	19		

2.	 ในช่่วงที�อนุญาต่ให้พนักงานเข้ามาปีฏิิบัติ่งานที�สำานักงาน	 บริษััทมีมาต่รการรักษัาสุขอนามัยแก่พนักงาน	 ได้้แก่	

การตั่�งจุด้วัด้อุณ์หภูัมิ	 จำากัด้สิทธิุเข้าอาคารสำานักงานสำาหรับบุคคล	 ภัายนอก	 จำากัด้จำานวนคนเข้าห้องปีระชุ่ม	

และจำากัด้	 เวลาในการใช่้ห้อง	 รวมถึงการฆ่่าเชื่�อให้กับอุปีกรณ์์สำานักงาน	 เช่่น	 โต่๊ะพนักงาน	 ห้องนำ�า	 จุด้สัมผัส

สาธุารณ์ะ	และสำาหรับพนักงานที�มีความเสี�ยง	จะให้พนักงานต่รวจ	ATK	ก่อนเข้าสำานักงานล่วงหน้า	1	 วัน	และ

นำาส่งผลการต่รวจให้กับหัวหน้างานและฝ้�ายบุคคล	

3.	 บริษััทขอความร่วมมือทุกคนสวมใส่หน้ากากต่ลอด้เวลา	งด้พูด้คุยในลิฟต์่	รักษัาระยะห่าง	หลีกเลี�ยงการรับปีระทาน

อาหารร่วมกัน

4.	 แนะนำาให้จัด้ปีระชุ่มผ่านระบบ	Microsoft	Teams	จากโต่๊ะทำางานหรือที�พักอาศัยของพนักงาน

5.	 บริษััทได้้จัด้เต่รียมกล่องกำาลังใจซึึ่�งปีระกอบไปีด้้วยอุปีกรณ์์ที�จำาเปี็นในการปี้องกันเชื่�อโควิด้	 19	 เช่่น	 หน้ากาก

อนามัย	,	Face	shield,	แอลกอฮอล์ทั�งแบบเจลและนำ�าสเปีรย์	,ถุงมือยาง	,ชุ่ด้	PPE	,	วิต่ามินซีึ่	และอื�นๆที�จำาเปี็น

	สำาหรับพนักงานขายภัาคสนามที�ต่้องเดิ้นทางไปีทำางานนอกสถานที�
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•	 ก�รสืำ�อสำ�รทีุ�ทัุ�วถึืง	 บริษััทมุ่งเน้นกิจกรรมเพื�อสื�อสารทิศทางการด้ำาเนินธุุรกิจ	 ความเคลื�อนไหวในองค์กร	 และข่าวสารต่่างๆ	

ให้พนักงาน	 ทราบอย่างต่่อเนื�องด้้วยช่่องทางที�หลากหลาย	 เช่่น	 	 ระบบ	 Email	 Outlook	 ,	 ระบบ	 Line@	 (HR@

Moongpattana)	,	ระบบ	Facebook	(Smile	Moong	Pattana)	รวมถึง	การสื�อสารโด้ยต่รงจากปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร	

ในรูปีแบบของกิจกรรม	Corporate	Meeting		ที�เน้นการ	สร้างความเข้าใจของทิศทางธุุรกิจ	การเปีลี�ยนแปีลงที�	ต้่องเกิด้ขึ�น

และการสร้างแรงบันด้าลใจให้กับพนักงาน	ในการทำางาน	โด้ยปีี	2564	ได้้จัด้กิจกรรม	Corporate	Meeting		ทั�งสิ�น	2	ครั�ง	ใน

ช่่วงต้่นต้่นปีีและกลางปีี	
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•	 ก�รจัดกิจกรรมู	 Ice	 breaking	 ในแต่่ละแผนก	 บริษััทได้้ให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ุของพนักงานทั�งในแผนกและต่่าง

แผนก	จึงได้้สนับสนุนกิจกรรมการสานสัมพันธ์ุในทีม	โด้ยอนุญาต่ให้ใช้่ช่่วงบ่ายของวันศุกร์ในการที�จะทำากิจกรรมร่วมกันเพื�อ

เป็ีนโอกาสในการพูด้คุยและแลกเปีลี�ยนความคิด้เห็นกัน	 โด้ยเน้นหลักของ	 Core	 value	 (MPI	 DNA)	 ซึึ่�งได้้แก่	 OPEC	

(Operational	Excellence,	Partnership,	Employee,	Customer	Centric	เป็ีนแนวทางในการทำากิจกรรม	Ice	breaking		

ในปีี	2564	ที�มีสถานการณ์์	Covid	19	ระบาด้	ในบางแผนกได้้ปีรับเปีลี�ยนจัด้กิจกรรม	Ice	breaking	เป็ีน	แบบ	online	แทน

การพบปีะกันโด้ยต่รง	ต่ามนโยบาย	social	distancing	
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• ก�รนัำ�เทุคโนัโลัยีมู�ใช้ำในัก�รทุำ�ง�นั	 บริษััทมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูล	 (Data	 Analytics)	 และหน้าจอแสด้งผลการ

วิเคราะห์สำาหรับผู้บริหาร	(Executive	Dashboard)	ให้สอด้รับกับทิศทางของธุุรกิจได้้อย่างรวด้เร็ว	สนับสนุนช่่องทางดิ้จิทัล

ที�ใช้่ติ่ด้ต่่อสื�อสารระหว่างการ	ทำางานที�รวด้เร็วและหลากหลาย	เช่่น	Microsoft	Office	365	,	MS	Team	,	ระบบ	Employee	

Self	Service	

	 นอกจากนี�	 บริษััทมีการด้ำาเนินการปีระเมินผลความผูกพันของพนักงานเพื�อกำาหนด้	 ทบทวนแนวทางยกระดั้บความผูกพัน

และความพึงพอใจของพนักงานที�มีต่่อองค์กรให้มีปีระสิทธิุภัาพมากยิ�งขึ�น

	 นอกจากนี�บริษััทยังนำา	Application	Happily.ai	เข้ามาใช่้	ในการวัด้	Engagement	ของพนักงานในองค์กร	ด้้วยแนวคิด้ที�ว่า	

การจัด้การเรื�องของคนก็ควรเปี็นกิจกรรมที�ทำาทุกวัน	 เพราะปีัญหาบางอย่างอาจจะนานเกินไปีจนสายเกินแก้	 การที�พนักงานต่อบ

ความรู้สึกของต่นเองในทุกๆวันผ่าน	 Application	 และสามารถขอ	 Feedback	 เพื�อนร่วมงาน	 รวมไปีถึงการให้กำาลังใจหรือชื่�นช่ม

เพื�อนร่วมงาน	 จะช่่วยเสริมสร้างปีระสบการณ์์ที�มีความหมายให้กับพนักงานรวมไปีถึงทำาให้ทำาให้หัวหน้างานเข้าใจทีมงานและช่่วย

พัฒนาความเปี็นผู้นำาให้กับหัวหน้างานได้้

ภาพัรวิมุ่คุวิามุ่ผู้้กพัันและ
คุวิามุ่พ่ังพัอใจ	เที่�ากับั	89.83% 
เพิั�มุ่ข่�น	2.35%	จากปีท่ี่�แล้วิ	

จากเป้าหมุ่าย่	83%

คุวิามุ่ผู้้กพัันองค์ุกรเพิั�มุ่มุ่ากข่�นท่ี่กหัวิข้อ	โดูย่	3	อันดัูบัแรกท่ี่�เพิั�มุ่ข่�นส้งส่ดู	ไดู้แก�
  บที่บาที่และความรับผิู้ดีชอบในงาน  เพิ์�มขึ�น 4.07%
 ความเป็นผูู้้นำาและการวางแผู้นองค์กร   เพิ์�มขึ�น	3.10%
 สภาพ์แวดีล้อมภายีในองค์กร             		2.65%
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4.	 การประเมิุ่นผู้ลการปฏิิบััติงาน	

	 บริษััทมีการปีระเมินผลการปีฏิิบัติ่งานของผู้บริหารและพนักงาน	 โด้ยการใช่้รูปีแบบการปีระเมินดั้ช่นีชี่�วัด้ผลสำาเร็จ	 (KPIs)	

เพื�อให้ผลการปีระเมินมีความชั่ด้เจนเปี็นธุรรม	และยังนำาแนวคิด้ของ	OKR	(Objective	Key	Result)		ซึึ่�งเปี็นวิธีุการตั่�งเปี้าหมายเพื�อ

วัด้ผลสำาเร็จ	 โด้ยได้้ปีลูกฝั้งให้พนักงานต่ระหนักว่า	 ระบบการวัด้ผลเป็ีนเรื�องที�ต้่องทำาต่่อเนื�อง	 (continuous	 improvement)	 เพื�อการ

พัฒนาองค์กรในภัาพรวมและสามารถนำาเป้ีาหมายเหล่านั�นมาปีรับเปีลี�ยนกลยุทธ์ุให้ทันกับสถานการณ์์ที�เปีลี�ยนแปีลงอย่างรวด้เร็ว	 ใน

ทุกไต่รมาสจะมีการปีระชุ่มสรุปีผลของ	OKR	ของผู้บริหารของทุกแผนก	โด้ยจะมีการนำาเสนอผลของไต่รมาสที�ผ่านมาและเป้ีาหมายที�ตั่�ง

ไว้สำาหรับไต่รมาสถัด้ไปี

OKRs

KPIs
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ประเภที่	Competency ชืี�อหลักส้ตร
จำานวิน

ชัี�วิโมุ่ง

จำานวิน

พันักงาน

Core	Competency
การสร้างจิต่สำานึกในการต่่อต้่านการทุจริต่คอร์รัปีชั่น 459 152

Digital	Marketing	ในยุค	Marketing	5.0 272 68

Leadership	Competency
การพัฒนาศักยภัาพของผู้จัด้การภัาคของทีมขาย 24 4

Coaching	&	Giving	Feedback	on	field 24 4

Coaching	&	Mentoring:	One-on-one	session 24 4

Functional	Competency การวางแผนอุปีสงค์และอุปีทานเพื�อการบริหารโลจิสติ่กส์และ
ซัึ่พพลายเช่นให้มีปีระสิทธิุภัาพ

36 4

Workshop	Microsoft	teams	seminar	advance 210 30

5.	 การพััฒนาศัักย่ภาพัของพันักงาน

	 ทรัพยากรบุคคลถือเป็ีนสิ�งที�บริษััทให้ความสำาคัญอย่างยิ�ง	 พนักงานทุกคนมีต้่นทุนศักยภัาพที�หลากหลาย	 บริษััทจึงได้้จัด้เต่รียม	

แผนการพัฒนาที�เหมาะสมสำาหรับพนักงานทุกระดั้บ	 ให้มีขีด้ความสามารถต่ามมาต่รฐานต่ำาแหน่งงานที�กำาหนด้ไว้	 โด้ยบริษััทได้้กำาหนด้

ทักษัะและคุณ์ลักษัณ์ะที�จำาเป็ีนต้่องมีของงานในแต่่ละสายอาชี่พ	 (Competency)	 และดึ้งศักยภัาพภัายในตั่วบุคคล	 เพื�อมุ่งเน้นการ

บริหารองค์กรอย่างมีปีระสิทธิุภัาพ	รวมถึงการสร้างปีระสบการณ์์การเรียนรู้แบบใหม่ด้้วย	Virtual	Learning	โด้ยปีรับกระบวนการเรียน

รู้พัฒนาบุคลากรผ่าน	Digital	Platform

ตารางแสดูงข้อมุ้่ลการฝึึกอบัรมุ่ประจำาปี	2564

ในปี 2564 บริษั์ที่จั้ดีหลักสูต์รอบรมพ์นักงานเพ่์�อเพิ์�มทัี่กษ์ะและศัักยีภาพ์

ในการที่ำางานแก่พ์นักงานจ้ำานวน 19	หลักส้ตร	

โดียีมีจ้ำานวนชั�วโมงอบรมหร่อกิจ้กรรม

พั์ฒนาความรู้เฉีลี�ยีของพ์นักงาน 7	ชัี�วิโมุ่งต�อคุนต�อปี	
จ้ากเป้าหมายี 6 ชั�วโมงต่์อคนต่์อปี
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ประเภที่	Competency ชืี�อหลักส้ตร
จำานวิน

ชัี�วิโมุ่ง

จำานวิน

พันักงาน

Functional	Competency การบำารุงรักษัาและการดู้แลรถเบื�องต้่น 45 15

SD	Professional	Sharing	1/2021:	เคล็ด้	(ไม่)	ลับพิชิ่ต่หุ้นยั�งยืน	
THSI

3 2

“CARBON	PRICING:	กลไกราคา	ช่่วยลด้ก๊าซึ่เรือนกระจกลด้โลก
ร้อน”	ครั�งที�	6

6 2

“Economic	update	for	CFO” 2 1

CEO	Club	2021	:	
ข้อพิพาทการค้าระหว่างปีระเทศ	ความเสี�ยงที�ไม่ควรมองข้าม

3 1

HR	after	COVID-19	เราจะรอด้ไปีด้้วยกัน 6 1

โครงการอบรมออนไลน์	ไขข้อข้องใจภัาษีัเงินได้้นิติ่บุคคล 7 1

ผู้ถือหุ้นใช้่สิทธิุเรียกปีระชุ่มผู้ถือหุ้นเองต่ามมาต่รา	100	แห่ง	พรบ	

บริษััทมหาช่น
2 1

แนวโน้มและทิศทางในการทำา	M&A 13 3

Director	Accreditation	Program	(DAP) 7.5 1

TLCA	CFO	Professional	Development	Program	ครั�งที�	

7/2021	หัวข้อ	“Economic	update	for	CFO”
3 1

การใช้่งานระบบ	Smart	FSCOMP 4 2

สร่ปผู้ลการพััฒนาบ่ัคุลากรแย่กตามุ่ประเภที่หลักส้ตร

พัฒนาทักษัะเดิ้มให้ดี้ขึ�นเพื�อรองรับการเติ่บโต่	

สร้างทักษัะใหม่ที�จำาเป็ีนในการทำางาน

พัฒนาศักยภัาพด้้านเทคโนโลยี
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สร่ปผู้ลการพััฒนาบ่ัคุลากรแย่กตามุ่ประเภที่หลักส้ตรในแต�ละระดัูบับัังคัุบับััญชีา

2.5		 คุวิามุ่ปลอดูภัย่	และอาช่ีวิอนามัุ่ย่	และสภาพัแวิดูล้อมุ่ในการปฏิิบััติงาน

	 เพื�อเป็ีนการส่งเสริมความยั�งยืนภัายใต้่การด้ำาเนินงานของบริษััทซึึ่�งเป็ีนกลยุทธ์ุสำาคัญขององค์กร	 และให้เป็ีนไปีต่ามแนวทางการ

กำากับดู้แลกิจการที�ดี้	บริษััทต่ระหนักถึงความสำาคัญของสุขภัาพ	ความปีลอด้ภััย	และคุณ์ภัาพชี่วิต่ของพนักงาน	และร่วมสร้างเสริมความ

ปีลอด้ภััย	 และอาชี่วอนามัย	 และสภัาพแวด้ล้อมในการทำางานเทียบเท่าเป้ีาหมายในการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััท	 บริษััทจึงได้้กำาหนด้วิสัย

ทัศน์ความปีลอด้ภััย	(Safety	Vision)	และพันธุกิจความปีลอด้ภััย	(Safety	Mission)	ดั้งนี�

Safety	Vision: 

	 สร้างสภัาพแวด้ล้อมในการทำางานที�เหมาะสม	 ปีลอด้ภััย	 ปีราศจากความเสี�ยง	 มุ่งเน้นการดู้แลสุขภัาพของพนักงาน	 เพื�อพัฒนา

ปีระสิทธิุภัาพการทำางาน	และสร้างคุณ์ภัาพชี่วิต่ที�ดี้แก่พนักงาน

Safety	Mission:

• ดู้แลให้มีการยกระดั้บ	และพัฒนาสภัาพแวด้ล้อมให้มีความปีลอด้ภััย	เหมาะสม	ถูกสุขลักษัณ์ะ

• ให้ความรู้	สร้างความต่ระหนัก	และปีลูกจิต่สำานึกซึึ่�งความปีลอด้ภััยในการทำางานให้กับพนักงาน

• สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภัาวะที�ดี้ทั�งด้้านร่างกาย	จิต่ใจ	อารมณ์์	และสังคม

โด้ยบริษััทมีนโยบายความปีลอด้ภััย	อาชี่วอนามัย	และสภัาพแวด้ล้อมในการทำางานดั้งต่่อไปีนี�

• ความปีลอด้ภััย	อาชี่วอนามัย	และสภัาพแวด้ล้อมในการทำางาน	ถือเป็ีนหน้าที�รับผิด้ช่อบในการปีฏิิบัติ่งานของพนักงานทุกคน

• 	บริษััทจะด้ำาเนินการติ่ด้ต่าม	เฝ้้าระวัง	ปีระเมิน	ควบคุมอันต่ราย	และจัด้ให้มีการปีรับปีรุงสภัาพแวด้ล้อมในการทำางานรวมถึง

ในสถานที�ทำางาน

• 	มีการเผยแพร่ให้ความรู้	สร้างความต่ระหนักรู้	และปีลูกจิต่สำานึกในเรื�องความปีลอด้ภััย	อาชี่วอนามัย	และสภัาพแวด้ล้อมการ

ทำางานแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่่อเนื�อง

• 	พนักงานทุกคนต้่องปีฎิบัติ่ต่ามกฎระเบียบความปีลอด้ภััย	มาต่รฐานความปีลอด้ภััย	อาชี่วอนามัย	และสภัาพแวด้ล้อมในการ

ทำางานและข้อกำาหนด้ต่่างๆ	 ที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด้	 ไม่ฝ้�าฝ้้นหรือละเลยการปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายดั้งกล่าว	 ซึึ่�งอาจจะถูก

พิจารณ์าโทษัต่ามระเบียบของบริษััท

พััฒนาทัี่กษะเดิูมุ่ให้ดู่ข่�น
เพืั�อรองรับัการเติบัโต

สร้างทัี่กษะใหมุ่�ท่ี่�จำาเป็น

ในการที่ำางาน

พััฒนาศัักย่ภาพัดู้าน

เที่คุโนโลย่่

พนักงาน

ผู้จัด้การ

บริหาร
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2.6		 การเคุารพัสิที่ธิมุ่น่ษย่นชีน	

	 บริษััทมีนโยบายที�จะไม่เกี�ยวข้องกับการละเมิด้สิทธิุมนุษัยช่น	บริษััทต่ระหนักและมีอุด้มการณ์์ในการด้ำาเนินธุุรกิจอย่างมีคุณ์ธุรรม	

ยึด้มั�นในความรับผิด้ช่อบต่่อสังคม	 และผู้มีส่วนได้้เสียทุกกลุ่ม	 ได้้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่แข่งทางการค้า	 คู่ค้าทางธุุรกิจ	 เจ้าหนี�	 พนักงาน	

สังคมและสิ�งแวด้ล้อม	 ต่ามหลักธุรรมภิับาลและหลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้	 ในด้้านสิทธิุมนุษัยช่นนั�น	 บริษััทยึด้ถือหลักสิทธิุมนุษัยช่น

อันเป็ีนสิทธิุพื�นฐานของมนุษัย์	 และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิุมนุษัยช่นเป็ีนรากฐานสำาคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ่และสงบสุข	 เพื�อ

เป็ีนการสร้างความมั�นใจว่าการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััทเป็ีนไปีด้้วยความรอบคอบ	ระมัด้ระวัง	ไม่กระทำาการใด้ๆ	ที�จะก่อให้เกิด้การละเมิด้

หรือสร้างผลกระทบต่่อสิทธิุมนุษัยช่นทั�งทางต่รงหรือทางอ้อม	 รวมทั�งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปีเกี�ยวข้องกับการละเมิด้สิทธิุมนุษัยช่น	 บริษััท

มีแนวปีฏิิบัติ่ดั้งนี�

• สนับสนุนและเคารพสิทธิุมนุษัยช่น	 โด้ยไม่สนับสนุน	 ไม่กระทำาและไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับการละเมิด้สิทธิุมนุษัยช่น	 เช่่น	 ไม่ใช้่

แรงงานเด็้กและแรงงานบังคับ	แรงงานที�ผิด้กฎหมาย	รวมถึงต่่อต้่านการคุกคามทางเพศทุกรูปีแบบ

• ให้ความสำาคัญกับสิทธิุเท่าเทียมกันของสต่รี	 รวมถึงให้ความสำาคัญเป็ีนพิเศษัต่่อสิทธิุของกลุ่มเปีราะบาง	 เช่่น	 ผู้พิการ	 สต่รีมี

ครรภ์ัและให้นมบุต่ร	เป็ีนต้่น

• ให้ความสำาคัญและเคารพเสรีภัาพในเรื�องสัญช่าติ่	 สถานภัาพทางสังคม	 สุขภัาพ	 การศึกษัา	 สิทธิุในการทำางาน	 ช่นชั่�นทาง

สังคม	ลักษัณ์ะเชื่�อช่าติ่	ศาสนา

• เปิีด้โอกาสด้้านการจ้างงานบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน	รวมไปีถึงการจ้างงานบุคคลทุพลภัาพ

• 	จัด้ให้มีนโยบายและมาต่รการเกี�ยวกับความปีลอด้ภััยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	รวมถึงระบบควบคุมภัายในทางด้้านข้อมูล

• มุ่งมั�นและรักษัาไว้ซึึ่�งวัฒนธุรรมองค์กรที�ยึด้มั�นต่่อการเคารพสิทธิุมนุษัยช่นต่ามนโยบายสิทธิุมนุษัยช่น

	 เปีิด้โอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื�องการละเมิด้สิทธิุมนุษัยช่น	 หรือแสด้งความเห็นในปีระเด็้นที�เกี�ยวข้องกับ

สิทธิุมนุษัยช่น	 โด้ยจัด้ให้มีช่่องทางร้องทุกข์	 แจ้งเบาะแส	 โด้ยข้อร้องทุกข์จะถูกเก็บเปี็นความลับ	 ทั�งนี�	 บริษััทได้้กำาหนด้แนวปีฏิิบัติ่

เกี�ยวกับมาต่รการคุ้มครองและรักษัาความลับ	 รวมถึงแนวปีฏิิบัติ่การด้ำาเนินการสืบสวนและบทลงโทษัสำาหรับผู้กระทำาความผิด้ในเรื�อง

ดั้งกล่าว

3.		Society	สร้างคุ่ณภาพัช่ีวิิตให้ท่ี่กคุน

	 บริษััทมุ่งมั�นที�จะจัด้หาผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�มีคุณ์ภัาพและบริการที�ดี้เพื�อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า	 ครอบคลุมถึงการให้

ข้อมูลที�เป็ีนปีระโยช่น์ต่่อลูกค้า	 ดั้งนั�น	 บริษััทจึงได้้กำาหนด้นโยบายความรับผิด้ช่อบต่่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั�งยืน	 ครอบคลุมถึงการ

รักษัาสิ�งแวด้ล้อม	สังคม	และชุ่มช่นในท้องถิ�นที�บริษััท	ปีระกอบกิจการอยู่	ดั้งตั่วอย่างเช่่น

3.1.	 คุวิามุ่รับัผิู้ดูชีอบัต�อผู้ลิตภัณฑ์์	(Product	Responsibility)

	 ด้้วยบริษััทด้ำาเนินธุุรกิจเป็ีนผู้ให้บริการด้้านการต่ลาด้และจัด้จำาหน่ายสินค้าอุปีโภัคบริโภัคจึงต้่องคำานึงถึงความปีลอด้ภััยของผู้

บริโภัคเป็ีนสำาคัญ	 ดั้งนั�น	 จึงต้่องให้ความสำาคัญตั่�งแต่่การคัด้เลือกคู่ค้า	 ได้้แก่	 บริษััทเจ้าของสินค้า	 บริษััทผู้ผลิต่	 บริษััทผู้นำาเข้าสินค้า	

บริษััทผู้รับจ้างผลิต่	และบริษััทผู้รับจ้างปีระกอบสินค้า	จนถึงการเปิีด้เผยข้อมูลเกี�ยวกับผลิต่ภััณ์ฑ์์	การใช้่งานและการเก็บรักษัาที�ถูกต้่อง	

ไม่กล่าวอ้างเกินจริงอันอาจทำาให้ผู้บริโภัคเกิด้ความเข้าใจผิด้ได้้
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ก�รพัฒนั�ผู้ลิัตภัณฑ์์ บริษััทให้ความสำาคัญกับผู้บริโภัคผ่านทางผลิต่ภััณ์ฑ์์	 ด้้วยการออกแบบและพัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์อยู่

เสมอ	 รวมถึงสรรหานวัต่กรรมใหม่	 เพื�อให้ได้้ผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�มีคุณ์ภัาพ	 ปีลอด้ภััยและสามารถต่อบ

สนองความต้่องการของผู้บริโภัคที�หลากหลายได้้

คว�มูรับีผิู้ดชำอบีต่อผูู้้บีริโภค บริษััทด้ำาเนินธุุรกิจจัด้จำาหน่ายสินค้าอุปีโภัคบริโภัคที�มีคุณ์ภัาพ	 ปีลอด้ภััย	 มีการต่รวจสอบคุณ์ภัาพ

ต่ามมาต่รฐานผลิต่ภััณ์ฑ์์	และมีการรับปีระกันสินค้า	หากสินค้าช่ำารุด้	เสียหายหรือไม่ได้้มาต่รฐานอัน

เนื�องมาจากการขนส่งหรือเหตุ่อื�นใด้	สามารถแจ้งมาที�	Call	Center	โทร	02	020	8989

ก�รแสำดงข้อมููลักำ�กับี

ผู้ลิัตภัณฑ์์

บริษััทจัด้ให้มีการแสด้งข้อมูลบนฉีลากผลิต่ภััณ์ฑ์์หรือบรรจุภััณ์ฑ์์เป็ีนไปีต่ามหลักสากลและต่าม

หลักเกณ์ฑ์์ของสำานักงานคุ้มครองผู้บริโภัค	 (สคบ.)	 เพื�อให้ผู้บริโภัคได้้รับข้อมูลที�ถูกต้่อง	 รวมถึง

แสด้งเครื�องหมายรับรองคุณ์ภัาพมาต่รฐานต่่างๆ	 เพื�อเป็ีนข้อมูลปีระกอบการตั่ด้สินใจเลือกซืึ่�อ

ผลิต่ภััณ์ฑ์์ของผู้บริโภัค

อ�ยุผู้ลิัตภัณฑ์์	(Shelf	Life) การกำาหนด้อายุผลิต่ภััณ์ฑ์์จะกำาหนด้โด้ยบริษััทผู้ผลิต่	 ซึึ่�งบริษััท	 จะจัด้เก็บข้อมูลเกี�ยวกับอายุ

ผลิต่ภััณ์ฑ์์แต่่ละตั่วในระบบคลังสินค้า	 เพื�อให้สามารถต่รวจสอบอายุและเก็บคืนผลิต่ภััณ์ฑ์์ออก

จากชั่�นสินค้าได้้ต่ามกำาหนด้เวลา	 ทั�งนี�	 การเรียกเก็บผลิต่ภััณ์ฑ์์จะด้ำาเนินการตั่�งแต่่สินค้าใกล้วัน

หมด้อายุ	เพื�อส่งคืนให้โรงงานผู้ผลิต่/บริษััท	นำาไปีทำาลายต่่อไปี

3.2.	 มุ่าตรฐานคุวิามุ่ปลอดูภัย่ผู้ลิตภัณฑ์์	

	 บริษััท	ต่ระหนักเปี็นอย่างดี้ถึงความเสี�ยงที�จะเกิด้ขึ�นจากสินค้าไม่ปีลอด้ภััยจึงได้้ดู้แลให้มีการจัด้ซืึ่�อจัด้หาผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�มีคุณ์ภัาพ

	ผ่านการรับรองมาต่รฐานระบบต่่างๆ	อาทิ	มาต่รฐานระบบบริหารงานคุณ์ภัาพ	ISO	9001	มาต่รฐานการผลิต่ผลิต่ภััณ์ฑ์์อาหาร	GMP	

มาต่รฐานการจัด้การด้้านสิ�งแวด้ล้อม	 ISO	 14001	 มาต่รฐานการผลิต่อุปีกรณ์์ทางการแพทย์	 ISO	 13485	 เป็ีนต้่น	 และเพื�อให้มั�นใจว่า	

บริษััทคู่ค้าได้้ปีฏิิบัติ่ต่ามมาต่รฐานทั�งด้้านแรงงาน	สุขภัาพ	ความปีลอด้ภััย	และจริยธุรรมในการด้ำาเนินธุุรกิจ	บริษััท	กำาหนด้ให้ฝ้�ายจัด้ซืึ่�อ

เข้าต่รวจปีระเมินบริษััทคู่ค้าหลักอย่างน้อยปีีละ	1	ครั�ง	และจัด้ทำาปีระวัติ่การจัด้ซืึ่�อเพื�อปีระโยช่น์ในการพิจารณ์าจัด้ซืึ่�อสินค้าในครั�งต่่อไปี	

3.3.	 นโย่บัาย่ข้อมุ้่ลส�วินตัวิและการรักษาคุวิามุ่ปลอดูภัย่	

	 บริษััทกำาหนด้ว่าข้อมูลใด้ที�ลูกค้าให้ไว้กับบริษััทเป็ีนข้อมูลสำาคัญซึึ่�งจะถือเป็ีนความลับและต้่องดู้แลให้มีความปีลอด้ภััย	 จึงได้้กำาหนด้

มาต่ราการทางเทคนิคที�เหมาะสมเพื�อป้ีองกันการสูญหายของข้อมูลและการใช้่ข้อมูลผิด้วัต่ถุปีระสงค์	ทั�งนี�	บริษััทจะไม่เผยแพร่	จำาหน่าย

	จ่าย	แจก	ข้อมูลส่วนบุคคลใด้ของท่านที�ให้ไว้กับบริษััท	แก่บุคคลภัายนอกอื�น	

	 โด้ยคณ์ะกรรมการบริษััทได้้กำาหนด้นโยบายสิทธิุมนุษัยช่น	 จัด้ให้มีนโยบายและมาต่รการเกี�ยวกับความปีลอด้ภััยของข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกค้า	รวมถึงระบบควบคุมภัายในทางด้้านข้อมูล	(สามารถศึกษัาเพิ�มเติ่มในหัวข้อ	“การเคารพสิทธิุมนุษัยนช่น”)		และเน้น

ยำ�าให้พนักงานทุกคนเคารพและปีฏิิบัติ่ต่รมกฎหมายเกี�ยวกับทรัยพย์สินทางปีัญญา	 และมีนโยบายและแนวปีฏิิบัติ่เกี�ยวกับการไม่

ละเมิด้ทรัพย์สินทางปีัญญา	ดั้งนี�

ผู้ลิตภัณฑ์์ภาย่ใต้ตราสินคุ้าของบัริษัที่	(Own	brand)
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	 บริษััทเคารพและปีฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายเกี�ยวกับทรัพย์สินทางปัีญญา	 และมีนโยบายและแนวปีฏิิบัติ่เกี�ยวกับการไม่ละเมิด้ทรัพย์สิน

ทางปัีญญา	ดั้งนี�

• พนักงานทุกคนมีหน้าที�ปีกป้ีองและรักษัาความลับอันเกี�ยวกับทรัพย์สินทางปัีญญาของบริษััท	 เพื�อมิให้ข้อมูลเหล่านั�นรั�วไหล	

และต้่องไม่นำาทรัพย์สินทางปัีญญาปีระเภัทต่่างๆ	ของบริษััทไปีใช้่เพื�อปีระโยช่น์ส่วนตั่วหรือบุคคลอื�นโด้ยไม่ได้้รับอนุญาต่

• พนักงานทุกคนต้่องเคารพและให้เกียรติ่ต่่อทรัพย์สินทางปัีญญาของผู้อื�น	 และไม่นำาผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัีญญาของผู้อื�น

ไม่ว่าทั�งหมด้	หรือบางส่วนของผลงานไปีใช้่โด้ยไม่ได้้รับอนุญาต่จากเจ้าของผลงาน

	 นอกจากนี�บริษััท	 ยังมีหน่วยงานที�ดู้แลในส่วนของผู้บริโภัคผ่านช่่องทางต่่างๆ	 รวมถึงการจัด้กิจกรรมต่่างๆ	 เพื�อสานสัมพันธ์ุที�ดี้ 

ระหว่างบริษััท	และผู้บริโภัค	

3.4		 กิจกรรมุ่ส�งเสริมุ่การเล่�ย่งล้กดู้วิย่นมุ่แมุ่�	และให้คุวิามุ่ร้้กับัคุ่ณแมุ่�มืุ่อใหมุ่�ในย่่คุดิูจิทัี่ล	

 

	 บริษััทเป็ีนผู้ผลิต่และจัด้จำาหน่ายผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาหรับแม่และเด็้กแบรนด์้	 “พีเจ้น”	 ต่ระหนักถึงความสำาคัญของการเลี�ยงลูกให้เติ่บโต่

อย่างมีคุณ์ภัาพ	กับคุณ์พ่อคุณ์แม่ยุคใหม่	ที�มีไลฟ์สไต่ล์การใช้่ชี่วิต่ที�เปีลี�ยนไปีในปัีจจุบัน	พีเจ้นจึงมีความตั่�งใจจะเป็ีนผู้ช่่วยสำาคัญ	ที�มีส่วน

ช่่วยในการให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 เพื�อให้คุณ์พ่อคุณ์แม่สามารถเลี�ยงลูกได้้ง่ายขึ�น	 อย่างมีความสุข	 ด้้วยองค์ความรู้ที�ถูกต้่อง	 จากทีมผู้

เชี่�ยวช่าญพีเจ้นรวมถึงบุคลากรทางแพทย์	โด้ยเฉีพาะอย่างยิ�ง	การสนับสนุนการเลี�ยงลูกด้้วยนมแม่เสมอมากว่า	70	ปีี พร้อมทั�งสนับสนุน

ให้คุณ์แม่ในปีระเทศไทยปีระสบความสำาเร็จในการเลี�ยงลูกด้้วยนมแม่มากยิ�งขึ�น	 เพื�อให้เด็้กทารกทุกคน	 เติ่บโต่ขึ�นอย่างมีพัฒนาการ

สมวัย	 สุขภัาพที�ดี้	 และมีความสุข	 เพราะการเลี�ยงลูกด้้วยนมแม่นอกจากปีระโยช่น์จากนำ�านมแม่แล้ว	 ยังเป็ีนช่่วงเวลาที�มีค่าหรือมีความ

หมายของแม่และลูกน้อยที�มีร่วมกัน	 คือความรักความผูกพัน	 ความอบอุ่นเมื�อลูกได้้อยู่ในอ้อมกอด้แม่	 โด้ยถือเป็ีนภัาคเอกช่นรายแรกที�

รณ์รงค์	และส่งเสริมการเลี�ยงลูกด้้วยนมแม่อย่างจริงจังผ่านกิจกรรม	Workshop	ผ่านช่่องทางออฟไลน์	และออนไลน์เพื�อให้ความรู้	และ

กิจกรรมทางการต่ลาด้มากมาย	ที�ช่่วยสร้างแรงบันด้าลใจส่งต่่อกำาลังใจให้คุณ์แม่	สามารถให้นมลูกได้้ด้้วยต่นเอง
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3.5	 ผู้ลิตภัณฑ์์	Own	Brand	ท่ี่�ตอบัโจที่ย์่ท่ี่กชี�วิงวัิย่

 

	 ด้้วยความมุ่งมั�นของบริษััทในการด้ำาเนินธุุรกิจ	 ที�ต้่องการดู้แลสุขภัาพและการด้ำาเนินชี่วิต่ปีระจำาวันที�ดี้ของผู้บริโภัค	 เราจึงพัฒนา

ทุกผลิต่ภััณ์ฑ์์ภัายใต้่ต่ราสินค้าของบริษััทให้มีคุณ์ภัาพสูง	 ต่อบโจทย์ผู้บริโภัคยุคใหม่	 เน้นยำ�าการให้คุณ์ค่าที�ต่อบสนองความต้่องการ

มากกว่ามาต่รฐานของผลิต่ภััณ์ฑ์์ทั�วไปี	พร้อมการคำานึงถึงการดู้แลรับผิด้ช่อบและการต่อบแทนคืนสู่สังคมเป็ีนสำาคัญ	 โด้ยในปีีที�ผ่านมาก

ลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ภัายใต้่ต่ราสินค้าของบริษััทมีการเติ่บโต่เป็ีนสัด้ส่วนถึง	16%	ของมูลค่าผลิต่ภััณ์ฑ์์ทุกกลุ่ม	และยังคงมุ่งหวังการเติ่บโต่ต่่อไปี

ในอนาคต่	เพื�อต่อบสนองต่่อแนวโน้มการเปีลี�ยนแปีลงของผู้บริโภัคยุคใหม่ที�ต้่องการดู้แลสุขอนามัย	และสุขภัาพที�ดี้อย่างยั�งยืน

	 วีแคร์	(V	care)	หนึ�งในต่ราสินค้าของบริษััท	ที�มีสัด้ส่วนสำาคัญในกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ทั�งหมด้	มีความมุ่งมั�นในการพัฒนากลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์

ของใช้่ส่วนบุคคล	(Personal	Care)	ด้้วยความใส่ใจ	พิถีพิถัน	มองเห็นคุณ์ค่าในรายละเอียด้ที�ผู้บริโภัคต้่องการที�แต่กต่่างกัน	และส่งมอบ

คุณ์ค่าเหล่านั�นด้้วยความห่วงใย	 ในทุกกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์	 จึงได้้พัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์จากความต้่องการของผู้บริโภัคเป็ีนพื�นฐาน	 มีการทำาวิจัยผู้

บริโภัคอย่างสมำ�าเสมอ	รับฟังปัีญหาและความต้่องการจากการใช้่งาน	เพื�อนำาไปีพัฒนาและปีรับปีรุงผลิต่ภััณ์ฑ์์อย่างต่่อเนื�อง

	 ปัีจจุบันกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาลี	 วีแคร์	 มีผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�ครอบคลุมความต้่องการที�หลากหลาย	 ตั่�งแต่่สำาลีสำาหรับเช็่ด้ทำาความสะอาด้

สำาหรับทารก	จนกระทั�งสำาลีสำาหรับเช็่ด้เครื�องสำาอาง	โด้ยสำาลีของวีแคร์ทุกปีระเภัท	มีความสะอาด้	และปีลอด้ภััยอย่างแท้จริง	นอกจาก

ผ่านกระบวนการต่รวจสอบต่ามมาต่รฐานในการผลิต่ทุกครั�ง	 วีแคร์	 ยังคงใส่ใจในรายละเอียด้กับสิ�งที�ผู้บริโภัคไม่สามารถเห็นได้้ด้้วย

คุณ์ลักษัณ์ะทางกายภัาพด้้านนอก	 ด้้วยการเน้นถึงคุณ์ภัาพของเนื�อสำาลีตั่�งแต่่กระบวนการเลือกวัต่ถุดิ้บ	 ด้้วยใยฝ้้ายธุรรมช่าติ่	 100%	

และใช้่เทคโนโลยีการผลิต่ที�ทันสมัย	การถักทอด้้วยนำ�า	(Hydro	knitting)	พร้อมผ่านการฆ่่าเชื่�อ	2	ครั�ง	เพื�อให้มั�นใจได้้อย่างที�สุด้ว่าสำาลีวี

แคร์ที�มอบสู่มือผู้บริโภัค	จะเป็ีนสำาลีที�สะอาด้	บริสุทธิุ�	ปีราศจากสารเคมีต่กค้างอย่างแท้จริง	อีกทั�ง	สำาลีที�ผ่านการใช้่งานยังเป็ีนมิต่รต่่อสิ�ง

แวด้ล้อม	เนื�องจากผลิต่จากใยฝ้้ายบริสุทธิุ�	100%	จึงย่อยสลายได้้ต่ามธุรรมช่าติ่	ไม่ก่อให้เกิด้มลภัาวะต่่อสิ�งแวด้ล้อม
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ผลิต่ภััณ์ฑ์์วีแคร์ยังคงเติ่บโต่อย่างต่่อเนื�องในกลุ่มผ้าเช็่ด้ทำาความสะอาด้แบบเปีียก	 ซึึ่�งได้้พัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�หลากหลาย	 ต่อบโจทย์ทุก

ความต้่องการทางด้้านความสะอาด้และสุขอนามัย	พร้อมเพิ�มความสะด้วกสบายของผู้บริโภัคในยุควิถีใหม่	ด้้วยผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่ในปีีที�ผ่าน

มา	 ได้้แก่	 ผ้าเช็่ด้ทำาความสะอาด้แบบเปีียก	 สูต่รเอ็กต่ร้า	 ไฮยีนไวพ์	 ที�มีการใช้่ส่วนปีระกอบจากแอลกอฮอล์แท้	 70%	 ผ่านการรับรอง

มาต่รฐานจาก	อย.	และ	สูต่รแนช่เช่อรัล	ไวพ์	ดู้แลความสะอาด้อย่างเป็ีนธุรรมช่าติ่	พร้อมดู้แลสิ�งแวด้ล้อมด้้วยผ้าที�ผลิต่จากเยื�อไผ่	ย่อย

สลายได้้	100%	ที�สามารถทด้แทนการใช้่ผ้าแบบเดิ้มถึง	23,550	ผืน	ต่ลอด้ปีี	2021	ที�ผ่านมา

ผู้ลิัตภัณฑ์์ใหมู่

	 สำาหรับกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์เพื�อการดู้แลช่่องปีากและฟัน	ทางบริษััทได้้มีการติ่ด้ต่าม	และต่รวจสอบปีระสิทธิุภัาพของผลิต่ภััณ์ฑ์์ยาสีฟัน

สมุนไพร	วีแคร์	อย่างต่่อเนื�อง	ไม่ว่าจะเป็ีนการรับฟังความคิด้เห็นของผู้บริโภัคผ่านช่่องทาง	call	center	 ช่่องทางหน้าร้าน	รวมถึงช่่อง

ทางออนไลน์ผ่านสื�อโซึ่เชี่�ยลอย่าง	 Facebook	 และ	 Line	 Official	 Account	 และได้้จัด้ทำาการสำารวจความคิด้เห็นของผู้บริโภัค	 ต่่อ

ผลิต่ภััณ์ฑ์์	หลังการใช้่งาน	เพื�อนำามาพัฒนา	และปีรับปีรุงผลิต่ภััณ์ฑ์์ให้มีคุณ์ภัาพดี้อยู่เสมอ	โด้ยในปีีที�ผ่านมา	ยาสีฟันสมุนไพร	วีแคร์	ได้้

รับคะแนนความพึงพอใจโด้ยรวมในระดั้บมาก	ถึงมากที�สุด้	ถึง	100%	และได้้รับความพึงพอใจในเรื�องปีระสิทธิุภัาพการทำาความสะอาด้	

รสช่าติ่	และกลิ�นของยาสีฟันมากถึง	94%	(ผลสำารวจ	เดื้อนสิงหาคม	2564	ผ่านช่่องทางออนไลน์	จากผู้ร่วมทด้ลองเพศช่าย	และหญิง	34	

คนทั�วปีระเทศ	อายุตั่�งแต่่	16	ปีีขึ�นไปี)

    

	 นอกจากการพิถีพิถัน	 ใส่ใจในกระบวนการคัด้สรรวัต่ถุดิ้บ	 และขั�นต่อนการผลิต่ในทุกกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ของต่ราสินค้าวีแคร์แล้วนั�น	

บริษััทยังมุ่งเน้นการให้ความรู้	ความเข้าใจ	เพื�อการดู้แลสุขอนามัยที�ดี้ต่่อผู้บริโภัค	ผ่านการอบรมความรู้เกี�ยวกับผลิต่ภััณ์ฑ์์ให้แก่พนักงาน

ขาย	และพนักงานแนะนำาสินค้าหน้าร้านอย่างเป็ีนปีระจำา	 ต่่อเนื�องต่ลอด้ทั�งปีี	 รวมถึงให้ความรู้เกี�ยวกับวิธีุการดู้แลสุขอนามัยส่วนบุคคล	

แก่ผู้บริโภัคโด้ยต่รง	 ผ่านสื�อหน้าร้าน	 ใบปีลิวที�แนบไปีกับสินค้า	 รวมถึงช่่องทางออนไลน์	 ซึึ่�งเข้าถึงผู้บริโภัคมากกว่า	 2.8	 ล้านคนในปีีที�

ผ่านมา

สูต์รเอ็กต์ร้า ไฮยีีนไวพ์์ สูต์รแนชเชอรัล ไวพ์์



Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All

Moong Pattana International Public Company Limited 
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอิริ์แนชชั�นแนล จำำากััด (มุ่หาชน)

53

	 โด้ยได้้รับผลต่อบรับเป็ีนอย่างดี้ในเวลาอันรวด้เร็วในช่่วงครึ�งปีีหลังของปีี	2564	ที�ผ่านมา	เป็ีนส่วนสำาคัญที�ผลักดั้นให้กลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์

อาหาร	และเครื�องดื้�มทั�งหมด้เติ่บโต่	มีมูลค่าเป็ีนสัด้ส่วนถึง	5%	ของกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์ภัายใต้่ต่ราสินค้าของบริษััททั�งหมด้	และนำ�าหัวปีลีผสม

อินทผลัม	 ยังคงเน้นยำ�าการสนับสนุนการดู้แลสุขภัาพคุณ์แม่ในช่่วงให้นม	 ด้้วยการสนับสนุนผลิต่ภััณ์ฑ์์ทด้ลอง	 และการให้ความรู้ต่่างๆ	

โด้ยเข้าถึงคุณ์แม่กว่า	1,900	คนในปีีที�ผ่านมา

	 นอกจากการดู้แลสุขภัาพสำาหรับผู้บริโภัค	ผลิต่ภััณ์ฑ์์เครื�องดื้�มสมุนไพร	ต่ราเบา	ยังใส่ใจต่่อสังคม	สิ�งแวด้ล้อม	เพื�อการพัฒนาอย่าง

ยั�งยื�น	 จึงเลือกผลิต่ด้้วยบรรจุภััณ์ฑ์์ทันสมัย	 ซึึ่�งวัต่ถุดิ้บหลักผลิต่จากกระด้าษั	จากบริษััทชั่�นนำาของโลก	 ที�ได้้รับการรับรองมาต่รฐานด้้าน

สังคมและสิ�งแวด้ล้อม	โด้ยเฉีพาะความรับผิด้ช่อบต่่อแหล่งที�มาของวัต่ถุดิ้บ	พร้อมผ่านกระบวนการผลิต่ที�มีคุณ์ภัาพ	และปีลอด้เชื่�อ	จาก

โรงงานที�ให้ความใส่ใจกับการกำากับดู้แลกิจการอย่างยั�งยืน	 ได้้รับการรับรองมาต่รฐานระดั้บโลกจากหลายสถาบัน	 เช่่น	 Food	 safety	

System	Certification	(FSSC)	22000,	GMP,	HACCP	รวมถึงระบบการจัด้การเพื�อการดู้สิ�งแวด้ล้อมภัายในโรงงาน	เช่่น	การบำาบัด้นำ�า

เสีย	การใช้่ระบบพลังงานแสงอาทิต่ย์

	 เพื�อด้ำาเนินการต่ามทิศทางการเติ่บโต่ของบริษััทที�มุ่งเน้นการขยายสินค้า	 ส่งเสริม

การดู้แลสุขภัาพ	 และชี่วิต่ความเป็ีนอยู่ที�ดี้ของผู้บริโภัค	 บริษััทจึงมุ่งเน้นการเติ่บโต่ในกลุ่ม

ผลิต่ภััณ์ฑ์์เครื�องดื้�มเพื�อสุขภัาพ	 ขยายฐานลูกค้าจากผู้ที�รักสุขภัาพทั�วไปี	 สู่กลุ่มเป้ีาหมาย	

คุณ์แม่ยุคใหม่ที�ต้่องการการดู้แลต่นเอง	 และลูกน้อย	 ผ่านต่ราสินค้าของบริษััทด้้วย

ผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่	เบา	นำ�าหัวปีลีผสมอินทผลัม	ที�ได้้คุณ์ค่าจากสมุนไพรแท้	มีคุณ์ปีระโยช่น์ต่่อ

ร่างกายด้้วยโภัช่นาการที�เหมาะสม	
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การส�งเสริมุ่และสร้างคุ่ณคุ�าร�วิมุ่ในสังคุมุ่	เพืั�อการพััฒนาอย่�างยั่�งยื่น

	 “มุ่งพัฒนาฯ	 	 ต่ระหนักอยู่เสมอว่าบริษััทเปี็นส่วนหนึ�งในสังคมและชุ่มช่น	 ซึึ่�งสามารถเปี็นส่วนหนึ�งของการสร้างสรรคุณ์ค่าให้

กับสังคม	จึงให้ความสำาคัญกับการสร้างคุณ์ค่าร่วม	(Creating	Shared	Value:	CSV)	เปี็นแนวทางการด้ำาเนินธุุรกิจที�ให้ความสำาคัญ

กับการสร้างคุณ์ค่าทางเศรษัฐกิจ	(Economic	Value)	ให้กับกิจการและสังคมไปีพร้อมกัน	โด้ยมุ่งเน้นการพัฒนาชุ่มช่นควบคู่กับการ

ยกระดั้บคุณ์ภัาพชี่วิต่ของคนในชุ่มช่นให้ดี้ยิ�งขึ�น	เพื�อสร้างความเชื่�อมั�นและการสร้างคุณ์ค่าร่วมกับชุ่มช่นอย่างยั�งยืน	ต่ามแนวทาง “

มุู่งพัฒนั�อย่�งยั�งยืนั	ด้วยคว�มูมุู่งมัู�นัเพื�อคุณภ�พชีำวิตทีุ�ดีของทุุกคนั”		

	 แนัวทุ�งก�รดำ�เนิันัง�นัภ�ยใต้สำถื�นัก�รณ์ก�รแพร่ระบี�ดของโรคติดเชืำ�อไวรัสำโคโรนั�	2019	(โควิด-19)

	 สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคติ่ด้เชื่�อไวรัสโควิด้-19	 ส่งผลกระทบต่่อสังคมและชุ่มช่น	 ทั�งปีัญหาด้้านสาธุารณ์สุข	 ปีัญหา

ด้้านเศรษัฐกิจ	 รวมถึงปีระช่าช่นขาด้ความต่ระหนักในการป้ีองกันต่นเองจากสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคติ่ด้เชื่�อไวรัสโควิด้-19	

บริษััทจึงมุ่งด้ำาเนินการสนับสนุนให้ความช่่วยเหลือชุ่มช่นในช่่วงภัาวะวิกฤต่	 เพื�อแบ่งเบาภัาระและให้กำาลังใจทุกคน	 ไม่ว่าจะเปี็น

บุคลากรทางการแพทย์	เจ้าหน้าที�สาธุารณ์สุข	เจ้าหน้าที�อื�น	ๆ	ผ่านโครงการต่่างๆ	ดั้งนี�

1.	 โครงก�รมุู่งทุำ�ดี	ส่ำงใจสู้ำภัยโควิด

บริษััทได้้เล็งเห็นถึงความเดื้อด้ร้อนของภัาคส่วนต่่าง	ๆ 	ในสังคมช่่วงสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคติ่ด้เชื่�อไวรัสโควิด้-19	จึงได้้

มอบผลิต่ภััณ์ฑ์์สำาหรับทำาความสะอาด้	สบู่วิปีโฟมอาบนำ�า	และเครื�องดื้�มสมุนไพร	เพื�อสู้ภััยโควิด้-19	ให้กับโรงพยาบาลสนามต่่างๆ

บรรเทาความเดื้อด้ร้อนของปีระช่าช่นในช่่วงสถานการณ์์วิกฤต่	
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3.		 โครงก�รเคียงข้�งคนัไทุย	ฝ่่�วิกฤติโควิดไปีด้วยกันั

ขอเป็ีนส่วนหนึ�ง	 ที�จะดู้แลสุขภัาพเด็้ก	และผู้ปี�วยโควิด้-19	ทั�วปีระเทศ	เชิ่ญ

ช่วนทุกท่านร่วมส่งรายชื่�อมูลนิธิุ	สถานที�	หรือ	โรงพยาบาลสนามฯ	ที�มีความ

ปีระสงค์และสามารถรับบริจาค	 นมอัด้เม็ด้	 ต่รามิลค์มี(บรรจุถุงพิเศษัขนาด้	 1	

กิโลกรัม	รวม	440	กิโลกรัม

ลำาดัูบั

ท่ี่�
สถืานท่ี่�บัริจาคุ จำานวิน	(ถ่ืง) 	จำานวิน	(ลัง)

1 บ้านเด็้กอ่อนปีากเกร็ด้	 	18 3

2 มูลนิธิุสงเคราะห์เด็้กของสภัากาช่าด้ไทย	 6	 1

3 มูลนิธิุเด็้กกำาพร้าบ้านกิ�งแก้ววิบูลสันติ่เชี่ยงใหม่	 6	 1

4 มูลนิธิุสายเด็้ก	 18	 3

5 มูลนิธิุเด็้กพิการบ้านนนทภูัมิ	 30	 5

6 สถานสงเคราะห์เด็้กอ่อนรังสิต่	 18	 3	

7 รร.	วัด้ห้วยลำาไย 6	 1

8 รร.	หนองหัวหมู	ช่ลบุรี 6	 1

9 วัด้ด้อนจั�นเชี่ยงใหม 24	 4

10 รพ.	ผู้สูงอายุ	บางขุนเทียน 30	 	5	

11 โรงพยาบาลศิริราช่ 30	 5	

12 โรงพยาบาลยะลา	(รพ.สนาม		6อาคาร) 12	 2	

13 สถาบันบำาราศนราดู้ร 18	 3	

14 รพ.	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร 12	 	2	

15 รพ.	สนามบุษัราคัม	(ไม่เต็่มลัง	1	ลัง) 	95	 15.8	

2.	 	โครงก�รส่ำงกำ�ลัังใจให้คลััสำเตอร์ฟัันันัำ��นัมู	

บริษััทมุ่งพัฒนาอินเต่อร์แนช่ชั่�นแนล	จำากัด้	 (มหาช่น)	ขอร่วมเป็ีนส่วนหนึ�ง

ในการต่อบแทนสังคม	 ส่งกำาลังใจให้คลัสเต่อร์ฟันนำ�านมโรงพยาบาล

ขอนแก่น	มอบผลิต่ภััณ์ฑ์์พีเจ้น	สิ�งของเครื�องใช้่	ได้้แก่	ขวด้นม	จุกนม	สบู่วิปี

โฟมอาบนำ�า	 แปีรงสีฟันและยาสีฟันสำาหรับเด็้ก	 ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น

เพื�อส่งกำาลังใจให้คลัสเต่อร์ฟันนำ�านม
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4.	 สำนัับีสำนุันัโครงก�รออมูสิำนัห่วงใยส่ำงกำ�ลัังใจให้สัำงคมู

บริษััท	มุ่งพัฒนา	อินเต่อร์แนช่ชั่�นแนล	จำากัด้	(มหาช่น)	ร่วมบริจาค	เครื�องอุปีโภัคบริโภัค	เเละ	เครื�องดื้�มสมุนไพร	ช่่วยเหลือผู้ติ่ด้

เชื่�อ	COVID-19

5.	 สำนัับีสำนุันั	โครงก�ร	“ถุืงฟิันัเฟ่ัอร์”

เพื�อบรรเทาความเดื้อด้ร้อนของชุ่มช่น	หลายครอบครัวต้่องต้่องเก็บตั่วอยู่ในบ้านเพื�อหลีกเลี�ยงการติ่ด้เชื่�อ	 จึงมอบ	“ถุงฟินเฟ�อร์”	

ให้คนในชุ่มช่น

 แนวิที่างการดูำาเนินงานส�งเสริมุ่ส่ขภาพัและส่ขอนามัุ่ย่ให้แก�ช่ีมุ่ชีนให้คุรอบัคุล่มุ่ท่ี่กกล่�มุ่ผู้ลิตภัณฑ์์เพืั�อส่ขภาพั	Heath	

& Wellness

	 บริษััทขอยกระดั้บการใช้่ชี่วิต่ปีระจำาวันของทุกคนในครอบครัว	 ด้้วยการคัด้สรรผลิต่ภััณ์ฑ์์คุณ์ภัาพระดั้บสูง	 Heath	 &	Wellness	

เพื�อสร้างความเป็ีนอยูแ่ละคุณ์ภัาพชี่วิต่ที�ดี้	รวมถึงการสร้างปีระโยช่น์ให้แก่ชุ่มช่น	และสังคมที�มีคุณ์ภัาพ	ให้เติ่บโต่ไปีด้้วยกันอย่างยั�งยืน

 

1.	 การเข้าถึงผลิต่ภััณ์ฑ์์คุณ์ภัาพระดั้บสูง	Heath	&	Wellness	ที�มีนวัต่กรรม	พร้อมคุณ์ปีระโยช่น์ที�แต่กต่่าง	เพื�อต่อบสนองผู้บริโภัค

ยุคใหม่	 ที�ใส่ใจเรื�องการดู้แลสุขอนามัยส่วนบุคคล	 และชี่วิต่ความเป็ีนอยูข่องครอบครัว	 ให้มีความเป็ีนอยู่ที�ดี้	 สะด้วกสบาย	 และ

คุณ์ภัาพชี่วิต่ที�ดี้ขึ�น	ด้้วยการเป็ีนส่วนหนึ�งให้ทุกคนได้้ทด้ลองใช้่ผลิต่ภััณ์ฑ์์
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2..	 บริษััทมุ่งพัฒนาอินเต่อร์แนช่ชั่�นแนล	จำากัด้	 (มหาช่น)	ขอร่วมเป็ีนส่วนหนึ�งในการต่อบแทนสังคม	บริจาคผลิต่ภััณ์ฑ์์ของบริษััทให้

กับสถานสงเคราะห์ต่่างๆ	เพื�อช่่วยเหลือชุ่มช่นและสังคม

การเข้าถึงกลุ่มเป้ีาหมายในปีี	2564	เท่ากับ	280	คน	จากเป้ีาหมาย	200	คนต่่อปีี	

แนวิที่างการดูำาเนินงาน	CSV	Day

	 แม้ว่าภัายใต่้สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของเชื่�อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 เพื�อรักษัาระยะห่างทางสังคม	 Social	

Distancing	 ส่งผลให้บริษััทไม่สามารถจัด้กิจกรรมรวมตั่วกันทั�งบริษััท	 (CSV	 Day)	 ให้กับพนักงานทั�งบริษััทได้้เหมือนทุกปีี	 แต่่ด้้วย

ความมุ่งมั�นเพื�อคุณ์ภัาพชี่วิต่ที�ดี้ของทุกคนในชุ่มช่น	 บริษััทจึงเชิ่ญช่วนเพื�อนพนักงานร่วมทำาความดี้แบบยุค	 New	 Normal	 ให้

พนักงานทุกคนแบ่งปีันการทำาความดี้ในแบบฉีบับของต่นเอง	เพื�อจัด้ทำาเปี็น	E-Book	สมุด้ทำาความดี้ออนไลน์ร่วมกัน
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มุ่่�งมัุ่�นเป็นส�วินหน่�งของเศัรษฐกิจหมุ่่นเว่ิย่น

4.1	การพััฒนาคุ่ณภาพัสินคุ้าอย่�างยั่�งยื่น	(Sustainable	quality	improvement)	

	 เพื�อให้เปี็นไปีต่ามวิสัยทัศน์	 และนโยบายการด้ำาเนินธุุรกิจ	 บริษััทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้เกิด้คุณ์ภัาพ	 ต่อบสนองความ

ต่้องการของผู้บริโภัคทุกช่่วงวัย	 ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มผลิต่ภััณ์ฑ์์เพื�อสร้างให้เกิด้คุณ์ภัาพชี่วิต่	 และความเปี็นอยู่ที�ดี้	 พร้อมทั�ง

รองรับการเปีลี�ยนแปีลงของสังคมในอนาคต่อย่างยั�งยืน

	 คุณ์ภัาพของสินค้า	 จึงเปี็นหัวใจสำาคัญที�จะทำาให้ผลิต่ภััณ์ฑ์์ของบริษััทได้้รับความไว้วางใจ	 และน่าเชื่�อถือต่่อผู้บริโภัค	 บริษััทให้

ความสำาคัญเปี็นพิเศษัในทุกขั�นต่อนของการพัฒนาผลิต่ภััณ์ฑ์์ใหม่	 ตั่�งแต่่การคิด้ค้นนวัต่กรรมที�ส่งเสริมชี่วิต่	 ความเปี็นอยู่ที�ดี้	 การคัด้

สรรวัต่ถุดิ้บ	 บรรจุภััณ์ฑ์์	 ส่วนปีระกอบต่่างๆ	 ที�มีคุณ์ภัาพผ่านมาต่รฐาน	 คัด้เลือกผู้รับจ้างผลิต่	 และผู้รับช่่วงผลิต่ที�มีนโยบายการ

ด้ำาเนินธุุรกิจที�สอด้คล้องกับนโยบายการเติ่บโต่อย่างยั�งยืน	 มีการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้	 ควบคู่การด้ำาเนินกิจการอย่างมีความรับผิด้

ช่อบต่่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม	มีขั�นต่อนการควบคุมการผลิต่	การต่รวจสอบคุณ์ภัาพผลิต่ภััณ์ฑ์์ต่ลอด้อายุการใช่้งาน	ด้้วยขั�นต่อนที�ได้้

มาต่รฐานสากล	รวมไปีถึงการทำาวิจัยโด้ยต่รงกับผู้บริโภัค	 ติ่ด้ต่ามความพึงพอใจต่่อคุณ์ภัาพ	และปีระสิทธิุภัาพของผลิต่ภััณ์ฑ์์	พร้อม

นำาข้อเสนอแนะมาปีรับปีรุง	พัฒนาให้ผลิต่ภััณ์ฑ์์มีคุณ์ภัาพดี้ขึ�นอย่างต่่อเนื�อง	สร้างให้เกิด้คุณ์ภัาพชี่วิต่ที�ดี้ในทุกช่่วงวัย		
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	 หน่วยงานรับปีระกันคุณ์ภัาพ	 (Quality	 assurance)	 มีการกำาหนด้มาต่รฐานคุณ์ภัาพผลิต่ภััณ์ฑ์์และวิธีุการต่รวจสอบคุณ์ภัาพ

โด้ยใช่้มาต่รฐานระดั้บสากล	 ที�เชื่�อถือได้้	 เพื�อให้ลูกค้าและผู้บริโภัคมั�นใจในคุณ์ภัาพของผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�บริษััทเปี็นตั่วแทนจัด้จำาหน่าย	

และจัด้ทำาโครงการพัฒนางานด้้านคุณ์ภัาพอย่างยั�งยืน	ร่วมกับบริษััทคู่ค้าและผู้รับช่่วงผลิต่หลักของบริษััท	โด้ยเปี็นการจัด้อบรมแลก

เปีลี�ยนความรู้ให้กับ	พนักงานฝ้�ายปีระกอบ	หน่วยงานต่รวจสอบและรับปีระกันคุณ์ภัาพของบริษััทคู่ค้า

ซึึ่�งวัต่ถุปีระสงค์ของโครงการนี�	 ได้้แก่	 การเพิ�มปีระสิทธิุภัาพในการทำางาน	การลด้ขั�นต่อนการทำางานที�ไม่จำาเปี็น	การลด้ปีริมาณ์ของ

เสียที�เกิด้จากการผลิต่	 การลด้ค่าใช่้จ่ายในการบริหารจัด้การผลิต่ภััณ์ฑ์์ที�ไม่เปี็นมาต่รฐานคุณ์ภัาพที�กำาหนด้	 การกระตุ่้นให้พนักงาน

ของทั�งสองบริษััทได้้นำาเสนอความคิด้เห็นและแลกเปีลี�ยนความรู้ทักษัะการทำางานร่วมกัน	 เพื�อเพิ�มทักษัะการทำางานของพนักงาน

ฝ้�ายปีระกอบ	เพิ�มทักษัะความรู้ด้้านการต่รวจสอบคุณ์ภัาพของผลิต่ภััณ์ฑ์์ในแต่่ละปีระเภัท	
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4.2	การจัดูการโลจิสติกส์และโซ่�อ่ปที่านส่เข่ย่วิ	(Green	Supply	Chain	Management)

	 บริษััทร่วมงานกับบริษััทผู้ให้บริการด้้านโลจิสติ่กส์ที�ส่งเสริมและมีนโยบายทางด้้าน	 Green	 Logistics	 เพื�อลด้การใช่้

ทรัพยากรธุรรมช่าติ่	และรักษัาสิ�งแวด้ล้อม	โด้ยใช่้หลักการ	Reduce	(การลด้)	Reuse	(การนำากลับมาใช่้ใหม่)	และ	Recycle	(การใช่้

หมุนเวียน)	

สำาหรับการด้ำาเนินงานทางด้้านคลังสินค้า	มีกิจกรรมดั้งต่่อไปีนี�

•	 ลด้การใช่้กระด้าษัในการพิมพ์เอกสารเพื�อใช่้ในปีระกอบการทำางาน	 เปีลี�ยนไปีใช่้ระบบการจัด้เก็บเอกสารและดึ้งข้อมูลออกมา

ดู้ผ่านระบบคลาวน์	(Clound)	และอุปีกรณ์์อิเล็กทรอนิคส์แทน

•	 หากมีความจำาเปี็นที�จะต่้องพิมพ์เอกสารจะเปี็นการใช่้กระด้าษัทั�ง	2	ด้้าน	เพื�อให้ใช่้ปีระโยช่น์จากกระด้าษั	1	แผ่นได้้สูงสุด้

•	 นำาลังคาร์ตั่น	(carton)	กลับมาใช่้ใหม่	ในการแพ็คสินค้าวัต่ถุดิ้บกึ�งสำาเร็จรูปีในห้อง	Copacker	ระหว่างรอปีระกอบเปี็นสินค้า

สำาเร็จรูปี	หรือ	การแพ็คสินค้าส่งให้ลูกค้าในกลุ่ม	E-commerce	

•	 การลด้การใช่้วัสดุ้สิ�นเปีลือง	(Consumable	supply)	ในการทำางาน	เช่่น	การลด้ขนาด้สติ่�กเกอร์ปี้ายติ่ด้ที�กล่องคาร์ตั่นในการ

แสด้งข้อมูลสินค้าให้เหมาะสม	 ลด้การซืึ่�อถุงพลาสติ่กเพื�อใช่้ในขั�นต่อนการคัด้แยกสินค้าที�ได้้รับคืนมาจากร้านค้า	 (Customer	

Returns)	เปีลี�ยนเปี็นการใช่้ถุงซิึ่ปีที�ได้้มาจากการ	Repack	สินค้าอื�นนำามาใช่้ซึ่ำ�าแทน	เปี็นต่้น

สำาหรับด้้านการขนส่งสินค้า	มีกิจกรรมดั้งต่่อไปีนี�

•	 ฝ้ึกอบรมหลักสูต่ร	 Eco	 Driving	 เน้นเรื�องการขับขี�ปีระหยัด้พลังงาน	 และเปี็นมิต่รต่่อสิ�งแวด้ล้อม	 ขนถ่ายสินค้าอย่างถูกต่้อง

ปีลอด้ภััย	ไม่เปี็นอันต่รายต่่อพนักงานขนส่ง	และบุคคลที�อยู่ในพื�นที�ข้างเคียง

•	 ขับรถด้้วยความเร็วที�เหมาะสม	 โด้ยหากเปี็นรถขนส่งปีระเภัทสี�ล้อจะมีอุปีกรณ์์	 GPS	 ในการต่รวจจับเส้นทางเดิ้นรถ	 และ

ความเร็วในการขับรถ	ซึึ่�งกำาหนด้ไว้ให้ไม่ควรเกิน	80	กิโลเมต่ร/ชั่�วโมง	

•	 กำาหนด้ให้พนักงานขับรถ	 หมั�นดู้แลรักษัารถยนต่์ที�ใช่้ในการขนส่ง	 ต่รวจเช็่คสภัาพต่ามระยะเวลาหรือระยะทางที�กำาหนด้	 เพื�อ

เปี็นการบำารุงรักษัาอุปีกรณ์์ต่่างๆ	ของรถยนต่์ไม่ให้สึกหรอ	และสามารถใช่้งานได้้อย่างปีลอด้ภััยและไม่ทำาลายสิ�งแวด้ล้อม	

•	 กำาหนด้เส้นทางในการจัด้ส่งสินค้าและการจัด้เรียงสินค้าในตู่้บรรทุกสินค้าอย่างมีปีระสิทธิุภัาพเพื�อปีระหยัด้เวลา	 ปีระหยัด้

นำ�ามัน	และลด้การก่อให้เกิด้มลพิษัต่่อสิ�งแวด้ล้อมให้ได้้มากที�สุด้
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4.3		 กระบัวินการชี�วิย่เหลือและจัดูการปัญหาจากการใช้ีผู้ลิตภัณฑ์์

	 บริษััทจัด้ให้มีหน่วยงานดู้แลต่อบข้อซัึ่กถามและให้คำาแนะนำาเกี�ยวกับวิธีุการใช่้งานสินค้าของบริษััท	 รวมถึงรับฟังความคิด้เห็น

และข้อเสนอแนะ	ที�	Call	Center	โทร	02	020	8989	วันจันทร์	–	วันศุกร์	เวลา	8.00	-17.00	น.	(เว้นวันหยุด้บริษััท)	

Call	Center

รับัฟังคุวิามุ่คิุดูเห็น	เรื�อง

ร้องเร่ย่น	และข้อเสนอแนะ

ล้กคุ้าต้องการ

ให้มุ่่ตรวิจสอบัเพิั�มุ่เติมุ่

แจ้งผู้ลการตรวิจสอบั

ให้ล้กคุ้าที่ราบั

และดูำาเนินการแก้ไข

ล้กคุ้าพัอใจ

กับัการช่ี�แจง

ล้กคุ้าส�งสินคุ้า

ให้บัริษัที่	

บัริษัที่	ไดู้รับัสินคุ้า

และส�งให้โรงงานผู้้้ผู้ลิต

ตรวิจสอบั

ตอบักลับัและช่ี�แจงเบืั�อง

ต้นภาย่ใน	1	วัินนับัแต�ไดู้

รับัเรื�องจากล้กคุ้า
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เกี$ยวกับรายงานฉบบันี . 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั6นแนล จํากดั (มหาชน) ได้จดัทํารายงานการพฒันาอย่างยั6งยืน ประจําปี 2564 ซึ6งเป็น

รายงานฉบบัที6 8 นบัแตแ่ยกการรายงานออกจากรายงานประจําปีในปี 2557 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื6อรายงานผลการดําเนินงาน

ด้านความยั6งยืนของบริษัทระหว่างวนัที6 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ขอบเขตเนื \อหาของรายงานฉบบันี \มุ่งเน้นไปที6การ

พฒันาคนต่อเนื6องกบัปีที6ผ่านมา ด้วยเป็นรากฐานสําคญัต่อการขบัเคลื6อนธุรกิจของบริษัทในการจดัจําหน่ายและเป็นตวัแทน

จําหน่ายสินค้า โดยการพฒันาทกัษะ องค์ความรู้ และคณุภาพชีวิตของพนกังาน นอกจากการพฒันาบคุลากรในองค์กรแล้ว 

บริษัทให้ความสําคญักบัการสร้างคณุคา่ร่วมให้กบักิจการและสงัคมไปพร้อมกนั โดยมุง่เน้นการพฒันาชมุชนควบคูก่บั

การยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิKงขึ Mน เพืKอสร้างความเชืKอมัKนและการสร้างคณุค่าร่วมกบัชุมชนอย่าง

ยัKงยืน ตามแนวทาง “มุ่งพัฒนาอย่างยั-งยืน ด้วยความมุ่งมั-นเพื-อคุณภาพชีวติที-ดีของทุกคน”   

ทั \งนี \ การพิจารณาเลือกประเดน็ด้านความยั6งยืนนั \น บริษัทเลือกดําเนินการในประเดน็ที6สอดคล้องกบัธรุกิจและผู้ มีสว่นได้

เสียหลกั ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า และคู่ค้าก่อน เพื6อเพิ6มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทให้เติบโต แข็งแรงและสามารถ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียอื6น รวมถึงส่งมอบคณุค่าให้แก่ชมุชน 

สงัคม และสิ6งแวดล้อมได้ 

 

ตดิตอ่/สอบถาม บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชั$นแนล จาํกัด (มหาชน) 
2/97-104 ชั \น 18-19 อาคารบางนาคอมเพลก็ซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์   

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ 0 2020 8999 โทรสาร 0 2020 8990 
www.moongpattana.com 

การขอรับรายงานในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ e-mail: company.secretary@moongpattana.com  
 

  

เก่�ย่วิกับัราย่งานฉบัับัน่�
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GRI Content Index 

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 
STRATEGY AND ANALYSIS   

G4-1 

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

2-3 2-3 

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 30-32 44-50 
ORGANIZATIONAL  PROFILE  

G4-3 
Report the name of the organization. 7 16, 

80-81 
G4-4 Report the primary brands, products, and services. 8-15 18-33 

G4-5 
Report the location of the organization’s headquarters. 7 16, 

80-81 

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. 

16-30 51-68 

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. 7 40-41 

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

7-15 17-33 

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 

5 60, 
62 

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

- - 

G4-12 Describe the organization’s supply chain. 29 53 

GRI Content Indexเกี$ยวกับรายงานฉบบันี . 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั6นแนล จํากดั (มหาชน) ได้จดัทํารายงานการพฒันาอย่างยั6งยืน ประจําปี 2564 ซึ6งเป็น

รายงานฉบบัที6 8 นบัแตแ่ยกการรายงานออกจากรายงานประจําปีในปี 2557 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื6อรายงานผลการดําเนินงาน

ด้านความยั6งยืนของบริษัทระหว่างวนัที6 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ขอบเขตเนื \อหาของรายงานฉบบันี \มุ่งเน้นไปที6การ

พฒันาคนต่อเนื6องกบัปีที6ผ่านมา ด้วยเป็นรากฐานสําคญัต่อการขบัเคลื6อนธุรกิจของบริษัทในการจดัจําหน่ายและเป็นตวัแทน

จําหน่ายสินค้า โดยการพฒันาทกัษะ องค์ความรู้ และคณุภาพชีวิตของพนกังาน นอกจากการพฒันาบคุลากรในองค์กรแล้ว 

บริษัทให้ความสําคญักบัการสร้างคณุคา่ร่วมให้กบักิจการและสงัคมไปพร้อมกนั โดยมุง่เน้นการพฒันาชมุชนควบคูก่บั

การยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิKงขึ Mน เพืKอสร้างความเชืKอมัKนและการสร้างคณุค่าร่วมกบัชุมชนอย่าง

ยัKงยืน ตามแนวทาง “มุ่งพัฒนาอย่างยั-งยืน ด้วยความมุ่งมั-นเพื-อคุณภาพชีวติที-ดีของทุกคน”   

ทั \งนี \ การพิจารณาเลือกประเดน็ด้านความยั6งยืนนั \น บริษัทเลือกดําเนินการในประเดน็ที6สอดคล้องกบัธรุกิจและผู้ มีสว่นได้

เสียหลกั ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า และคู่ค้าก่อน เพื6อเพิ6มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทให้เติบโต แข็งแรงและสามารถ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียอื6น รวมถึงสง่มอบคณุค่าให้แก่ชมุชน 

สงัคม และสิ6งแวดล้อมได้ 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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. 

- - 

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. 

5 157-
205 

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. 26-28 54-56 

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

26-28 54-56 

G4-26 
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, 
including frequency of engagement by type and by stakeholder group, 

- - 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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. 

- - 

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. 

5 157-
205 

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. 26-28 54-56 

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

26-28 54-56 

G4-26 
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, 
including frequency of engagement by type and by stakeholder group, 

- - 

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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. 

- - 

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. 

33-36 243 - 
271 

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. 

22 118 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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. 

54-58 123 

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. 

23 128-
129 

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 

23 128-
129 

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). 

- 128-
129 

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 

- 128-
129 

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. 

- 128-
129 

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

- 128-
129 

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 

- 128-
129 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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. 

54-58 123 

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. 

23 128-
129 

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 

23 128-
129 

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). 

- 128-
129 

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 

- 128-
129 

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. 

- 128-
129 

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

- 128-
129 

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 

- 128-
129 

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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. 

- 128-
129 

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. 

- 128-
129 

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

- 128-
129 

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. 

- 120 

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

- - 

G4-50 
Report the nature and total number of critical concerns that were 
communicated to the highest governance body and the mechanism(s) 
used to address and resolve them. 

- - 

G4-51 

a. Report the remuneration policies for the highest governance body and 
senior executives 

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

- 4 

G4-52 

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

- 4 

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 

- 132 - 
133 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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. 

- 132 - 
133 

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. 

17-19 86-
117 

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. 

- 144-
145 

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 2, 3, 17-

19 
10, 
20 

G4-EC1 
Direct economic value generated and distributed 5 17, 

78 

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 2, 3, 

17-19 
10, 
20 

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

5 - 

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

5 60 

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 2, 3, 

17-19 
10, 
20 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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. 

- 132 - 
133 

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. 

17-19 86-
117 

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. 

- 144-
145 

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 2, 3, 17-

19 
10, 
20 

G4-EC1 
Direct economic value generated and distributed 5 17, 

78 

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 2, 3, 

17-19 
10, 
20 

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

5 - 

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

5 60 

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 2, 3, 

17-19 
10, 
20 

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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 17-19, 

29-30 
53 

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

- - 

CATEGORY: ENVIRONMENTAL  
ASPECT: MATERIALS  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 2, 3 10, 

20 

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 2, 3, 

17-19 
10, 
20, 
57 

G4-EN3 Energy consumption within the organization - 58-59 
G4-EN4 Energy consumption outside of the organization - - 
G4-EN5 Energy intensity - - 
G4-EN6 Reduction of energy consumption 19 58 
G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services - - 

ASPECT: WATER  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 2, 3, 

17-19 
59 

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 

- - 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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 

- - 

ASPECT:PRODUCTS AND SERVICES  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 2,3,  

8-15 
10, 

18-33 

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

51-53 21-
23, 
79 

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

- - 

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



Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All

Moong Pattana International Public Company Limited 
บริษัที่ มีุ่งพััฒน� อินเตอร์แนชีชีั�นแนล จำ�กำัด (มีห้�ชีน)

71

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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 

- - 

ASPECT:PRODUCTS AND SERVICES  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 2,3,  

8-15 
10, 

18-33 

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

51-53 21-
23, 
79 

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

- - 

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

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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 60 79 

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 2,3 51-68 
G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type - - 

ASPECT:SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 2,3,  

26-29 
53-56 

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 2,3, 36 58-59 

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 36-48 61-68 

G4-LA1 
Total number and rates of new employee hires and employee turnover 
by age group, gender and region 

- - 

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

- - 

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender - - 
ASPECT:LABOR/MANAGEMENT RELATIONS  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 36-48 61-68 

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 47 60-64 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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 

- 64 

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 45-47 61-67 

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

45 62 

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 48 60, 

62 

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 

48 60, 
62 

ASPECT:EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 48 60, 

62 

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 29-30 53 

G4-LA14 
Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 
criteria 

- - 

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

- - 

ASPECT:LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 48 60 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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 

- 64 

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 45-47 61-67 

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

45 62 

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 48 60, 

62 

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 

48 60, 
62 

ASPECT:EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach 48 60, 

62 

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 29-30 53 

G4-LA14 
Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 
criteria 

- - 

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

- - 

ASPECT:LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 48 60 

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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 48 60 

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

- - 

G4-HR2 
Total hours of employee training on human rights policies or procedures 
concerning aspects of human rights that are relevant to operations, 
including the percentage of employees trained 

- - 

ASPECT:NON-DISCRIMINATION  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - - 
G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken - - 

ASPECT:FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - - 

G4-HR4 
Operations and suppliers identified in which the right to exercise 
freedom of association and collective bargaining may be violated or at 
significant risk, and measures taken to support these rights 

- - 

ASPECT:CHILD LABOR  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 48 60 

G4-HR5 
Operations and suppliers identified as having significant risk for 
incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective 
abolition of child labor 

- - 

ASPECT:FORCED OR COMPULSORY LABOR  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 48 60 

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 47-48 60, 

64 

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 - - 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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

- - 

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

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

- - 

ASPECT:SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR10 
Percentage of new suppliers that were screened using human rights 
criteria 

- - 

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

- - 

ASPECT:HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach  98-

100 

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 33-34 115-

117 

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 33-34 64-68 
G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken - - 

ASPECT:PUBLIC POLICY  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 96 
G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary - - 

ASPECT:ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 96 



Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All

Moong Pattana International Public Company Limited 
บริษัที่ มีุ่งพััฒน� อินเตอร์แนชีชีั�นแนล จำ�กำัด (มีห้�ชีน)

75

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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

- - 

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

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

- - 

ASPECT:SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR10 
Percentage of new suppliers that were screened using human rights 
criteria 

- - 

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

- - 

ASPECT:HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS  

G4-DMA 
Generic Disclosures on Management Approach  98-

100 

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 33-34 115-

117 

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 33-34 64-68 
G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken - - 

ASPECT:PUBLIC POLICY  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 96 
G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary - - 

ASPECT:ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach - 96 

General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 

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 - 96 

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 35 98-

100 

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 48-49 93 

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 48-49 93 

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 48-49 93 
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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 
G4-PR6 Sale of banned or disputed products - - 

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

- - 

ASPECT:CUSTOMER PRIVACY  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 49 93 

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 - 96 

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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General Standard Disclosures  
Standard 
Disclosure 

Disclosure Requirements 
Page 

SD AR 
G4-PR6 Sale of banned or disputed products - - 

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

- - 

ASPECT:CUSTOMER PRIVACY  
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 49 93 

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 - 96 

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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