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สารจาก
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่าหรืือโควิิด-19 ยัังคงส่่ง
ผลกระทบต่่อเนื่่อ� งมาตั้้ง� แต่่ปีี 2563 และมีีการระบาดหลายระลอกในช่่วงปีีที่่ผ่� า่ นมา
ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจต้้องมีีการปรัับตััว มีีมาตรการป้้องกัันความเสี่่ย� ง ปรัับแผนกลยุุทธ์์ให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆที่่�อาจส่่งผล
กระทบต่่อความยั่่� ง ยืื น ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในการวางแผน
เชิิงกลยุุทธ์์ทั้้�งในระยะสั้้�นและกลางที่่�มีีการคำำ�นึึงถึึงการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของแผนธุุรกิิจ ซึ่ง�่ ในปีีที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั ได้้มุ่่�งเน้้นในด้้านความปลอดภััย
ของพนัักงาน การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่ส่� ง่ เสริิมด้้านสุุขภาพ และคััดสรรผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ
ที่่�มีคุี ุณภาพเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพอนามััยที่่�ดีีของทุุกคนในครอบครััว ตอบโจทย์์ความ
ต้้องการของลููกค้้าในยุุคปััจจุุบันั และยัังเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่ง�่ เป็็นไปตามแนวคิิด
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability) ที่่�มุ่่�งเน้้นในเรื่่�องของเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม การจััดการด้้านความยั่่ง� ยืืนในแต่่ละด้้าน ดัังนี้้�
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ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ผู้้�บริิหารและพนัักงานร่่วมมืือร่่วมใจกัันสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน อาทิิ ประหยััดไฟฟ้้า ลดการใช้้กระดาษ 
การจััดประชุุมทางไกลผ่่านระบบ Teleconference เพื่่�อทดแทนการเดิินทางไปประชุุม การแยกขยะ เป็็นต้้น  มีีโครงการ Solar roof
เพื่่�อลดการใช้้ไฟฟ้้าและเพิ่่�มการใช้้พลัังงานทางเลืือก โดยตั้้ง� เป้้าสััดส่ว่ นพลัังงานทางเลืือก 16% ต่่อการใช้้พลัังงานรวม ในโรงงาน
ด้้านสัังคม

มีีนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ต่่อการปฏิิบัติั ิด้้านแรงงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเป็็นธรรม เท่่าเทีียม และไม่่เลืือก
ปฏิิบััติิ บริิษััทมีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท จรรยาบรรณธุุรกิิจ รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ิการต่่อต้้านทุุจริิต
และคอร์์รััปชัันเป็็นประจำำ�ทุุกปีีและมีีการขยายแนวร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตไปยัังคู่่�ค้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ด้้านเศรษฐกิิจ

•

บริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ จากพื้นฐานความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค
(Health & Wellness) อาทิิ เครื่่�องดื่่�มสุุขภาพ ของใช้้ประจำำ�วัันสำำ�หรัับผู้้�สููงวััย เป็็นต้้น การสร้้างห้้องให้้นมตามโรงพยาบาล
และหน่่วยงานต่่างๆ รวมถึึงการแจก gift set ให้้คุุณแม่่ผ่่านโรงพยาบาลเครืือข่่าย เพื่่�อให้้คุุณแม่่สามารถเข้้าถึึงสิินค้้าที่่�มีี
คุุณภาพ เคีียงข้้างและอยู่่�ในใจคุุณแม่่ตั้้�งแต่่แรกคลอด

•

ความร่วมมือกับคู่ค้าที่ส�ำคัญในการสรรหาสินค้าแบบ green sourcing และการขนส่งแบบ green logistic เป็นต้น

นอกจากนี้้�ยัังมีีการตั้้�งเป้้าหมายในแต่่ละด้้านเพื่่�อให้้เป็็นแนวหลัักส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับ
องค์์กรร่่วมกััน ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้คุณธ
ุ รรมจริิยธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม รวมถึึงการมีีส่ว่ นร่่วม และ
สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ชุมุ ชน มุ่่�งเน้้นการให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งของการรัักษาและคำำ�นึงึ ถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่�อสัังคมที่่�มีคุี ณภ
ุ าพ
ขอขอบคุุณพนัักงาน คู่่�ค้้า พัันธมิิตร และนัักลงทุุนที่่�ยัังคงให้้ความเชื่่�อมั่่�น และสนัับสนุุนบริิษััทตลอดมา เราจะมุ่่�งมั่่�นพััฒนา และ
ขัับเคลื่่�อนแนวนโยบาย กลยุุทธ์์ และเป้้าหมายที่่�จะส่่งเสริิมให้้บริิษััทประสบความสำำ�เร็็จ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจของบริิษััทสามารถดำำ�เนิิน
ต่่อไปได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ตามแนวนโยบายที่่�เรายึึดถืือปฏิิบััติิมา
โดยตลอด  ภายใต้้จุุดมุ่่�งหมาย...
มุ่่�งพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยความมุ่่�งมั่่�น เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของทุุกคน

“

“

นางสาว สุุวรรณา โชคดีีอนัันต์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รู้้�จััก MOONG

มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล

VISION

วิิสััยทััศน์์

มุ่่�ง พััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศในด้้านสิินค้้า

และบริิการ ภายใต้้คุุณธรรม จริิยธรรม
และความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค
นัักลงทุุน และสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับ
คู่่�ค้้า

พัันธกิิจ

มุ่่�งเป็็นองค์์กร

ที่่�มีีผลกำำ�ไรโดดเด่่น และได้้รัับความไว้้วางใจจาก
ผู้้�บริิโภคคู่่�ค้้าและนัักลงทุุน

มุ่่�งเป็็นองค์์กร

ที่่�จะให้้ความสำำ�คััญกัับบุุคลากร เน้้นการพััฒนา
ทัักษะ องค์์ความรู้้แ� ละคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน

มุ่่�งเป็็นองค์์กร

ที่่�ให้้ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับคู่่�ค้้าและเติิบโตควบคู่่�
กัันไปในระยะยาว

มุ่่�งเป็็นองค์์กร

ที่่เ� น้้นย้ำำ�� จริิยธรรม คุุณธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

มุ่่�งเป็็นองค์์กร

ที่่ไ� ด้้รับ
ั การยอมรัับในความเป็็นมืืออาชีีพด้้านการ
ตลาดและการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
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ข้้อมููลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม

2564

มููลค่่าทางเศรษฐกิิจที่่�สร้้างขึ้้�น    

2563

2562

(หน่่วย : ล้้านบาท)

สิินทรััพย์์รวม

1,364.9

1,003.5

1,009.9

รายได้้รวม

813.6

801.8

854.8

มููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจที่่�กระจายสู่่�สัังคม  

(หน่่วย : ล้้านบาท)

ต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน

630.8

631.9

641.7

ค่่าจ้้างและสวััสดิิการพนัักงาน

158.3

149.7

168.5

เงิินบริิจาคเพื่่�อสนัับสนุุนชุุมชนและสัังคม

0.6

1.1

0.7

เงิินที่่�จ่่ายให้้แก่่ภาครััฐ (ภาษีี)

3.6

2.2

7.8

เงิินที่่�ชำำ�ระคืืนให้้กัับเจ้้าของเงิินทุุน   

(หน่่วย : ล้้านบาท)

เงิินปัันผล

30.4

43.8

43.8

ต้้นทุุนทางการเงิิน

0.4

0.7

0.4

มููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจสะสม

  (หน่่วย : ล้้านบาท)

กำำ�ไรก่่อนหัักภาษีี ดอกเบี้้�ยจ่่าย และค่่าเสื่่�อมราคา

103.2

79.3

110.0

กำำ�ไรสุุทธิิ

82.3

57.2

88.4

การจ้้างงาน

จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด

(หน่่วย : คน)

154

161

165

ชาย

1

2

2

หญิิง

3

3

4

ชาย

58

60

66

หญิิง

92

96

93

ผู้้�บริิหาร

พนัักงาน
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พััฒนาการที่่�สำำ�คััญ

2524

• ก่อตั้ง บจก. มุ่งพัฒนา มาร์เกตติ้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล
 ทุุนจดทะเบีียน 10 ล้้านบาท ประกอบธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องครััว
ที่่�มีีคุุณภาพ

2531

• ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น”
แต่่เพีียงผู้้�เดีียวในประเทศไทย พีีเจ้้นเป็็นโรงงานผลิิต จำำ�หน่่าย นำำ�เข้้าและส่่งออก
ผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับทารกและเด็็ก ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับมารดาและผู้้�หญิิง ผลิิตภััณฑ์์ดููแล
สุุขภาพในครััวเรืือน และอุุปกรณ์์การแพทย์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงจากประเทศญี่่�ปุ่่�น

2533

• ร่วมกับ พีเจ้น คอร์ป  ก่อตั้ง บจก. ไทยพีเจ้น ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตจุกนมซิลิโคน
ขวดนม ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับเด็็กภายใต้้ตราสิินค้้าพีีเจ้้น

2537

• ร่วมกับ โยชิโน โคเคียวโช ก่อตั้ง บจก. โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจ
ผลิิตสิินค้้าประเภทบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก ชิ้้�นส่่วน ส่่วนประกอบและอะไหล่่ที่่�เป็็นพลาสติิก
เช่่น หััวฉีีดน้ำำ�� หััวปั๊๊�ม ขวดแชมพูู เป็็นต้้น

2539

• ร่วมกับ พีเจ้น คอร์ป ก่อตั้ง บจก. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจผลิตผ้า
เช็็ดทำำ�ความสะอาดผิิวของทารกและผู้้�ใหญ่่ ผ้้าทากัันยุุง แผ่่นซัับน้ำำ��นม น้ำำ��ยาทำำ�ความ
สะอาดจุุกนมและขวดนม

2551

• แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล
และเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ

2560

• การเปิดช่องทางจ�ำหน่ายผ่านออนไลน์ – www.moong-shop.com และช่องทางการ
จำำ�หน่่ายผ่่าน Foodservice (อุุตสาหกรรมอาหารและจััดเลี้้�ยง หรืือ Catering service
ได้้แก่่ ร้้านอาหาร โรงแรม และโรงอาหารในโรงเรีียน โรงพยาบาล เป็็นต้้น)
• การจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นอย่างเป็นทางการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

2563

• ขยายตลาดต่างประเทศ กัมพูชา เมียนมา และขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี (Health and Wellness) ออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในกลุ่่�มอาหารและ
เครื่่�องดื่่�มสุุขภาพ ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��สมุุนไพรจัับเลี้้�ยง ไม่่มีีน้ำำ��ตาล แบรนด์์ เบา (BAO)

2564

• ขยายตลาดต่างประเทศ โดยการแนะน�ำผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด  Milk me ในประเทศ
เวีียดนาม และออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในกลุ่่�มอาหารและเครื่่�องดื่่�มสุุขภาพ ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�ม
น้ำำ��หััวปลีี แบรนด์์ เบา (BAO)

Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All

6

Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไป

สำำ�นัักงานใหญ่่
คลัังสิินค้้า
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย

เลขที่่� 2/97 – 104 ชั้้�น 18 – 19  อาคารบางนาคอมเพล็็กซ์์ ออฟฟิิศทาวเวอร์์
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนืือ เขตบางนา กรุุงเทพมหานคร 10260
เลขที่่� 444/11-12 หมู่่� 7 ตำำ�บลบางปลา อำำ�เภอบางพลีี  สมุุทรปราการ 10540
222,650,523 บาท
168,722,633 บาท
หุ้้�นละ 1.00 บาท
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก 73.92%
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย
26.08%

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น บจ.ไทยพีีเจ้้น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น บมจ. มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

53 %

26%

พีีเจ้้น คอร์์ปอเรชั่่�น

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย

47%

บมจ. มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล

พีีเจ้้น คอร์์ปอเรชั่่�น
บมจ. มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล

74%

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย

บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด  (มหาชน) เดิิมชื่่�อ บริิษััท มุ่่�งพััฒนา มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2524 และ
เริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องครััวที่่�มีีคุุณภาพ ในปีี 2531 บริิษััท ได้้รัับสิิทธิิในการผลิิต  การใช้้ และการ
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึงการใช้้เครื่่�องหมายการค้้า “พีีเจ้้น” แต่่เพีียงผู้้�เดีียวในประเทศไทย ซึ่่�งพีีเจ้้นเป็็นผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับแม่่และ
เด็็กอัันดัับหนึ่่�งในประเทศญี่่�ปุ่่�น
ด้้วยความเชี่่�ยวชาญและบริิษััทมีีความชำำ�นาญในด้้านการตลาดโดยจะบริิหารแบรนด์์หรืือตราสิินค้้าที่่�บริิษััทเป็็นคััดสรรและจััด
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิหาร และให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักและรัักษากลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายให้้คงความนิิยมในผลิิตภััณฑ์์
และตราสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านกิิจกรรมทางการตลาดที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ รวมถึึงมีีความชำำ�นาญในด้้านการจััดจำำ�หน่่ายโดยมีีเครืือข่่าย
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�ครอบคลุุมทั่่�วประเทศไทยทั้้�งร้้านค้้าสมััยใหม่่หรืือโมเดิิร์์นเทรด  (Modern Trade) ร้้านค้้าแบบดั้้�งเดิิม
(Traditional Trade) หน่่วยรถขายเงิินสด (Cash Van) และหน่่วยขาย Pre-order รวมถึึงช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายอื่่�นๆ อาทิิ Food
Service และ E-commerce เป็็นต้้น
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทมีีความชำำ�นาญในการบริิหารตราสิินค้้าและการมีีช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งประเทศไทย ทำำ�ให้้บริิษััทได้้มีี
การขยายธุุรกิิจด้้านการจััดจำำ�หน่่ายโดยได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายให้้กัับสิินค้้าอื่่�นๆ ที่่�ต้้องการทำำ�การตลาดในประเทศไทย
กััมพููชา ลาว พม่่า และเวีียดนาม ส่่งผลให้้บริิษััทมีีจำำ�นวนสิินค้้าที่่�จััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นและมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทประกอบธุุรกิิจใน 3 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่
1) กลุ่่�มธุุรกิิจภายใต้้ตราสิินค้้าของบริิษััท (Own brand) ได้้แก่่
1.1
วีีแคร์์ (Vcare) ผลิิตภััณฑ์์สำำ�ลีี ผ้้าเช็็ดทำำ�ความสะอาดผิิวสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ แปรงสีีฟััน และและยาสีีฟััน
1.2
ฟ็็อกกี้้� (Foggy) ผลิิตภััณฑ์์กระบอกฉีีดน้ำำ��
1.3
สไมล์์วีี (Smile V) ผลิิตภััณฑ์์กระบอกฉีีดน้ำำ��
1.4
มิิลค์์มีี (Milk Me) ผลิิตภััณฑ์์นมอััดเม็็ด
1.5
เบา (Bao) เครื่่�องดื่่�มสมุุนไพร

2) กลุ่่�มธุุรกิิจตััวแทนจััดจำำ�หน่่าย (Distributor business) สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค โดยเน้้น 4 กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ 1) กลุ่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์แม่่และเด็็ก 2) สิินค้้าของใช้้ประจำำ�วัันและของใช้้ในครััวเรืือน 3) กลุ่่�มอาหารและเครื่่�องดื่่�ม และ 4) กลุ่่�มสิินค้้าผู้้�สููงวััย
3) กลุ่่�มธุุรกิิจร่่วมค้้า (Joint venture business) นอกจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายและเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภค
บริิโภคแล้้ว บริิษััทยัังมีีกิิจการร่่วมค้้ารวมทั้้�งสิ้้�น 3 บริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท ไทยพีีเจ้้น จำำ�กััด  (TP) บริิษััท พีีเจ้้น อิินดััสทรีีส์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด (PIT) และ บริิษััท โยชิิโน มุ่่�งพััฒนา (ประเทศไทย) จำำ�กััด (YMP) โดยมีีสััดส่่วนการร่่วมลงทุุนอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 47 ร้้อยละ 2.5 และ
ร้้อยละ 6 ตามลำำ�ดัับ ในการร่่วมลงทุุนดัังกล่่าวบริิษััทได้้รัับประโยชน์์จากการได้้สิิทธิิเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�แต่่ละบริิษััทร่่วมค้้า
แต่่เพีียงผู้้�เดีียวในประเทศไทย รวมถึึงได้้รัับผลตอบแทนในรููปของเงิินปัันผล
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทมุ่่�งเน้้นการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคโดยได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ 4 กลุ่่�มหลััก ดัังนี้้�
กลุ่่�มสิินค้้าสำำ�หรัับแม่่และเด็็ก
(Baby and mom)

• พีเจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นส�ำหรับแม่
และเด็็กทารกที่่�มีีอายุุระหว่่าง 0-3 ปีี
• ไออุ่น เซรั่มอัญชัน ส�ำหรับเด็ก และบาล์มบัวหิมะ
• Softex แผ่นรองซับส�ำหรับเด็ก
• Splash About ชุดว่ายน�้ำและอุปกรณ์ว่ายน�้ำส�ำหรับทารกและ
เด็็กเล็็กจากประเทศอัังกฤษ

กลุ่่�มสิินค้้าอาหารและเครื่่�องดื่่�ม 
(Food and beverage)

กลุ่่�มสิินค้้าของใช้้ส่่วนบุุคคลและของใช้้ในครััวเรืือน
(Personal care & household)

• วีแคร์ (V care) ส�ำลี ผ้าเช็ดท�ำความสะอาดผิวแบบเปียก
สำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ แปรงสีีฟััน ยาสีีฟััน
• ฟ็อกกี้ (Foggy) กระบอกฉีดน�้ำ
• สไมล์วี (Smile V) กระบอกฉีดน�้ำ
• โปรเดนทัลบี (ProdentalB) แปรงสีฟัน
• ZP แปรงสีฟัน
• แคร์บิว (Carebeau) แชมพูเปลี่ยนสีผม
• อิโนเนีย (Ioneair) เครือ่ งฟอกอากาศพกพาแบบริสแบนด์
• ซันบิน (Sunbin) ถุงขยะแบบพับ สีด�ำ
กลุ่่�มสิินค้้าสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Senior)

•
•
•
•

มิ้ลค์มี (Milk me) นมอัดเม็ด
• Mumu ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�ำหรับผู้ใหญ่
หิมาลายา ซอลท์ เลมอน แคนดี้ ลูกอมมินท์
• Softex แผ่นรองซับส�ำหรับผู้ใหญ่
เบา (BAO) เครื่องดื่มสมุนไพร
4 แคร์บาลานซ์ (4 Care Balance) เครื่องดื่มและขนม
ข้้าวออร์์แกนิิค (จััดจำำ�หน่่ายทาง online)
• เบ๊บบี้ (Bebby) อาหารเสริมส�ำหรับทารกและเด็ก (ชนิดข้าวหอม
มะลิิออร์์แกนิิคตุ๋๋�นและน้ำำ��สต๊๊อก)
• วอส (Voss) น�้ำแร่ธรรมชาติผลิตจากประเทศนอร์เวย์

ในปีี 2564 บริิษััทมีีผู้้�ผลิิตและเจ้้าของตราสิินค้้าได้้ให้้ความไว้้วางใจบริิษััทในการเป็็นตััวแทนจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า ได้้แก่่
อิิโนเนีีย (Ioneair)

เครื่่�องฟอกอากาศพกพาแบบริิสแบนด์์

เบ๊๊บบี้้� (Bebby)
ซัันบิิน (Sunbin)

อาหารเสริิมสำำ�หรัับทารกและเด็็ก (ชนิิดข้้าวหอมมะลิิออร์์แกนิิค
ตุ๋๋�นและน้ำำ��สต๊๊อก)
ถุุงขยะแบบพัับ สีีดำำ� 

วอส (Voss)

น้ำำ��แร่่ธรรมชาติิผลิิตจากประเทศนอร์์เวย์์
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กลุ่่�มธุุรกิิจภายใต้้ตราสิินค้้าของบริิษััท (Own Brand)

1. ผลิิตภััณฑ์์ของใช้้ส่่วนบุุคคล ตราสิินค้้า วีีแคร์์ (V care)
วีีแคร์์ พิถีิ ีพิิถััน ใส่่ใจ ในการคิิดค้้น พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทุุกกลุ่่�มจากความต้้องการของผู้้�บริิโภค ให้้ความสำำ�คััญในทุุกรายละเอีียด 
ตั้้�งแต่่กระบวนการผลิิตจนถึึงการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมาตรฐาน ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในทุุกๆ วััน ปััจจุุบัันกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ภายใต้้ตราสิินค้้า วีีแคร์์ ที่่�ทางบริิษััทพััฒนาตราสิินค้้า บริิหารจััดการด้้านการตลาด และการจััดจำำ�หน่่าย ครอบคลุุมความต้้องการที่่�หลาก
หลายเพื่่�อตอบสนองคนรุ่่�นใหม่่ มีีดัังนี้้�

กลุ่่�มสำำ�ลีี
สำำ�ลีวีี แี คร์์ ผลิิตจากใยฝ้้าย 100% และยกระดัับมาตรฐานใหม่่ของสำำ�ลีี ด้้วยการผสานเทคโนโลยีีการถัักทอด้้วยน้ำำ� � และกระบวนการฆ่่า
เชื้้อ� ถึึง 2 ครั้้ง� เพื่่�อการัันตีีคุณภ
ุ าพ ความสะอาด และปลอดภััย ปราศจากสารเคมีี พร้้อมเนื้้�อสำำ�ลีลี ะเอีียด เนีียน นุ่่�ม สำำ�หรัับทุุกผิิวสััมผััส
วีีแคร์์พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในกลุ่่�มสำำ�ลีี และออกสิินค้้าใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�องในปีีที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้วีีแคร์์เป็็นหนึ่่�งในผลิิตภััณฑ์์สำำ�ลีีที่่�
ครอบคลุุมทุุกประเภทการใช้้งาน ทั้้�งสำำ�ลีีสำำ�หรัับแม่่และเด็็ก และสำำ�สีีสำำ�หรัับผู้้�หญิิง มากที่่�สุุดในปััจจุุบััน
กลุ่่�มผ้้าเช็็ดทำำ�ความสะอาดแบบเปีียก
วีีแคร์์ ตอบรัับกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ในยุุคการดำำ�เนิินชีีวิิตวิิถีีใหม่่ ที่่�ให้้ความสำำ�คััญ ใส่่ใจในสุุขอนามััยมากยิ่่�งขึ้้�นในทุุกๆ
การสััมผััส กัับทุุกกิิจกรรมระหว่่างวััน ด้้วยการพััฒนาผ้้าเช็็ดทำำ�ความสะอาดแบบเปีียกที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมกัับการใช้้งานที่่�แตกต่่าง
มอบความสะอาด พร้้อมอำำ�นวยความสะดวกกัับการดำำ�เนิินชีีวิิตในยุุคปััจจุุบััน ด้้วยผ้้าเช็็ดทำำ�ความสะอาดแบบเปีียกสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ ทั้้�ง
4 สููตร
เพื่่�อตอบสนองต่่อพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค ที่่�ใส่่ใจสุุขภาพช่่องปากและฟััน มุ่่�งเน้้นการดููแลอย่่างเป็็นธรรมชาติิ วีีแคร์์จึึงได้้
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในกลุ่่�มยาสีีฟััน และแปรงสีีฟััน ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มผู้้�บริิโภคตั้้�งแต่่วััยเด็็กจนถึึงผู้้�ใหญ่่

สููตรแอนตี้้�แบคทีีเรีียล

สููตรเอ็็กซ์์ตร้้าไฮยีีนไวพ์์

สููตรแนชเชอรััล

สููตรน้ำำ��บริิสุทธิ์์
ุ � 99%
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กลุ่่�มยาสีีฟััน
วีีแคร์์คิิดค้้น และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ยาสีีฟัันสมุุนไพรสููตรเฉพาะ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดููแลสุุขภาพปากและฟัันอย่่างเป็็น
ธรรมชาติิ ทำ�ำ ความสะอาดได้้อย่่างล้ำำ�ลึ
� กึ  ปลอดภััย ด้้วยสารสกััดจากสมุุนไพรแท้้ ปกป้้องและดููแลผู้้�บริิโภคด้้วยยาสีีฟันั สมุุนไพรทั้้�ง 2 สููตร
ตอบสนองผู้้�บริิโภคทุุกเพศทุุกวััย

สููตร Sensitive care

สููตร Fresh care

กลุ่่�มแปรงสีีฟััน
แปรงสีีฟััน วีีแคร์์ ครอบคลุุมความต้้องการตั้้�งแต่่กลุ่่�มผู้้�โภควััยเด็็ก จนถึึงผู้้�ใหญ่่ รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ ที่่�มีีความใส่่ใจต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม ด้้วยการพััฒนาแปรงสีีฟัันใหม่่ อีีโค่่ เฟรนด์์ลี่่� ที่่�สามารถรีีไซเคิิลได้้ 100% เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมออกสู่่�ตลาดในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา

กลยุุทธ์์การแข่่งขััน

แปรงสีีฟัันเด็็ก

แปรงสีีฟัันผู้้�ใหญ่่

บริิษััทมุ่่�งเน้้นการสร้้างแบรนด์์วีีแคร์์ (V care) ซึ่่�งเป็็นตราสิินค้้าของบริิษััทให้้มีีความแข็็งแกร่่งเป็็นที่่�รู้้�จััก ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่�
มีีนวััตกรรม พััฒนามาจากความใส่่ใจในทุุกรายละเอีียดของการใช้้งานในทุุกกลุ่่�ม มีีจุุดขายและความโดดเด่่นเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์เดีียวกัันในท้้องตลาด  ไม่่เพีียงแต่่เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ มาตรฐานระดัับสููง แต่่ยัังเน้้นย้ำำ��การส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�และ
ไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ ตอบสนองความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นกลุ่่�มสำำ�ลีี ผ้้าเช็็ดทำำ�ความสะอาดแบบเปีียก
ยาสีีฟััน และแปรงสีีฟััน จึึงได้้มีีการออกสิินค้้าใหม่่ เพื่่�อตอบรัับกัับความต้้องการ และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลง ตลอดช่่วงปีีที่่�
ผ่่านมา
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย

บริิษััทจััดจำำ�หน่่ายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้แบรนด์์วีีแคร์์ทั้้�งหมดผ่่านช่่องทางเครืือข่่ายร้้านค้้าที่่�ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ โดยผ่่านช่่อง
ทางการจััดจำำ�หน่่ายหลััก ได้้แก่่ ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายแบบสมััยใหม่่ (Modern Trade) ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายแบบดั้้�งเดิิม (General
Trade) ซึ่่�งประกอบด้้วยร้้านค้้าส่่ง-ปลีีกทั่่�วไป ที่่�กระจายอยู่่�ทุุกภููมิิภาคของประเทศ และช่่องทางอื่่�นๆ ที่่�กำำ�ลัังมีีการเติิบโตดีี สามารถตอบ
สนองต่่อความต้้องการผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในปััจจุุบััน ได้้แก่่ ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผ่่านร้้านตััวแทนจำำ�หน่่ายเฉพาะ
(Specialty Shop) ร้้านค้้าเพื่่�อสุุขภาพ บิิวตี้้�สโตร์์ โรงพยาบาล สถานเสริิมความงาม สถานดููแลผู้้�สููงอายุุ รวมถึึงการส่่งออกและการจััด
จำำ�หน่่ายทางพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-commerce) ที่่�เป็็นของบริิษััท โดยใช้้ชื่่�อว่่า www.moong-shop.com และได้้ขยายตััวอย่่าง
รวดเร็็วไปสู่่� E commerce platform รายใหญ่่ เช่่น Lazada และ Shopee ซึ่่�งเป็็นช่่องทางที่่�ผู้้�บริิโภคสมััยใหม่่ให้้ความนิิยม เนื่่�องจาก
สะดวก รวดเร็็ว รวมถึึง Line Shopping ที่่�สามารถซื้้�อสิินค้้า และสื่่�อสารกัับผู้้�บริิโภคได้้อย่่างรวดเร็็วทัันท่่วงทีี
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2. ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องครััว ได้้แก่่ กระบอกฉีีดน้ำำ��ฟ็็อกกี้้� และสไมล์์วีี
ผลิิตภััณฑ์์ของใช้้ในครััวเรืือนที่่�บริิษััทจััดจำำ�หน่่ายได้้แก่่ กระบอกฉีีดน้ำำ��ฟ็็อกกี้้� (Foggy) และกระบอกฉีีดน้ำำ��  สไมล์์วีี (Smile V)
ซึ่่�งบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายฟ็็อกกี้้� โดยได้้จดเครื่่�องหมายการค้้า ฟ็็อกกี้้� และ สไมล์์วีี เป็็นของบริิษััท และยัังเป็็นผู้้�ผลิิตรายแรก
ของประเทศไทยที่่�ให้้ความสนใจพััฒนาสิินค้้ากระบอกฉีีดน้ำ� 
ำ� แบรนด์์ฟ็อ็ กกี้้เ� ป็็นที่่�ยอมรัับมากว่่า 30 ปีีในเรื่่อ� งของคุุณภาพ โดยเฉพาะหััวฉีีด 
ที่่�ได้้ผ่่านการพััฒนาให้้สามารถใช้้งานได้้หลากหลาย และมีีความทนทาน

กระบอกฉีีดน้ำำ��ฟ็็อกกี้้�

กระบอกฉีีดน้ำำ��สไมล์์วีี

กลยุุทธ์์การแข่่งขััน

สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ในกลุ่่�มกระบอกฉีีดน้ำำ��  บริิษััทวางตำำ�แหน่่งแบรนด์์ฟ็็อกกี้้� ในระดัับพรีีเมี่่�ยม มีีสิินค้้าหลากหลายรุ่่�น ที่่�
เหมาะทั้้�งอุุตสาหกรรมหนัักและการใช้้งานทั่่�วไป โดย ฟ็็อกกี้้� ดิิวตี้้� เน้้นจัับกลุ่่�มตลาดที่่�ต้้องการสิินค้้าคุุณภาพดีี มีีความทนทานสููง เช่่น
ธุุรกิิจซัักรีีด ล้้างรถ และ ฟ็็อกกี้้� มััลติิ เน้้นร้้านอาหาร เสริิมสวย ทำำ�สวนเป็็นต้้น
ในส่่วนของแบรนด์์สไมล์์วีี ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งแบรนด์์ในกลุ่่�มกระบอกฉีีดน้ำำ��นั้้�น บริิษััทมุ่่�งจัับกลุ่่�มตลาดลููกค้้าทั่่�วไป  เน้้นราคา
ย่่อมเยา หลากหลายดีีไซน์์ เน้้นการกระจายสิินค้้าอย่่างทั่่�วถึึง โดยในปีีที่่�ผ่่านมาได้้ออกสิินค้้าใหม่่เช่่นกััน โดยเน้้นกระบอกที่่�มีีลวดลาย
ใหม่่ สดใส เพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นยอดขายให้้กลุ่่�มสิินค้้าในภาพรวม
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย

บริิษััทจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านช่่องทางเครืือข่่ายร้้านค้้าที่่�ครอบคลุุมอยู่่�ทั่่�วประเทศ รวมถึึงช่่องทางอุุตสาหกรรม และธุุรกิิจต่่างๆ
3. ผลิิตภััณฑ์์นมอััดเม็็ด มิิลค์์มีี (Milk Me)
มิิลค์์มีี (Milk Me) ผลิิตภััณฑ์์นมอััดเม็็ดที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�น เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับเด็็ก และบุุคคลทั่่�วไป ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่�เต็็มไป
ด้้วยคุุณค่่าทางโภชนาการ ผลิิตจากนมโคแท้้ 100% จากประเทศนิิวซีีแลนด์์ ให้้รสชาติิอร่่อย และสุุขภาพดีีต่่อผู้้�บริิโภค
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การจำำ�หน่่ายและช่่องทางจััดจำำ�หน่่าย

บริิษััทมุ่่�งเน้้นการกระจายสิินค้้า และจััดจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายแบบดั้้�งเดิิม (General Trade) ซึ่่�งประกอบด้้วยร้้าน
ค้้าส่่ง-ปลีีกทั่่�วไป  รวมถึึงการส่่งออกและการจััดจำำ�หน่่ายทางพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-commerce) เป็็นของบริิษััท โดยใช้้ชื่่�อว่่า  
HYPERLINK www.moong-shop.com รวมถึึงช่่องทางใหม่่ๆ เช่่น Lazada, Shopee และการกระจายสิินค้้าส่่งออกสู่่�ตลาดภููมิิภาค
4.

ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มสมุุนไพร ตราเบา (BAO)
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามทิิศทางการเติิบโตของบริิษััทที่่�มุ่่�งเน้้นการขยายสิินค้้า ส่่งเสริิมการ
ดููแลสุุขภาพ และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นการเติิบโตในกลุ่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งดื่่ม� เพื่่�อสุุขภาพ ขยายฐานลููกค้้าจากผู้้�ที่่รั� กั สุุขภาพทั่่�วไป สู่่�กลุ่่�มเป้้าหมาย คุุณแม่่
ยุุคใหม่่ที่่�ต้้องการการดููแลตนเอง และลููกน้้อย ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เบา น้ำำ��หััวปลีีผสมอิินทผลััม
ที่่�ได้้คุุณค่่าจากสมุุนไพรแท้้ มีีคุุณประโยชน์์ต่่อร่่างกายด้้วยโภชนาการที่่�เหมาะสม ซึ่่�งได้้รัับ
ผลตอบรัับเป็็นอย่่างดีีในเวลาอัันรวดเร็็วในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา
กลยุุทธ์์การแข่่งขััน

เพื่่�อสร้้างแบรนด์์ให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก และให้้เกิิดการทดลองโดยตรงในกลุ่่�มเป้้าหมาย บริิษััทเริ่่�มการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางออนไลน์์ บน
platform สื่่�อโซเชี่่�ยลของแบรนด์์ และลููกค้้า พร้้อมสนัับสนุุนสื่่�อหน้้าร้้านที่่�โดดเด่่น รวมถึึงงานแสดงสิินค้้าต่่างๆ เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดการ
ทดลอง และรัับรู้้�ถึึงคุุณภาพของสิินค้้าที่่�แตกต่่างจากเครื่่�องดื่่�มสมุุนไพรทั่่�วไป 
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย

บริิษััทมุ่่�งเน้้นการกระจายสิินค้้า และจััดจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายหลััก แบบสมััยใหม่่ (Modern Trade) แบบดั้้�งเดิิม
(General Trade) ซึ่่�งประกอบด้้วยร้้านค้้าส่่ง-ปลีีกทั่่�วไป ช่่องทางเฉพาะสำำ�หรัับอาหารและเครื่่�องดื่่�ม (Food service) รวมถึึงการส่่ง
ออกและการจััดจำำ�หน่่ายทางพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-commerce) เป็็นของบริิษััท โดยใช้้ชื่่�อว่่า www.moong-shop.com รวมถึึง
ช่่องทางใหม่่ๆ เช่่น Lazada, Shopee ที่่�ได้้รัับความนิิยม รวมถึึง Line shopping ที่่�เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายได้้อย่่างสะดวก และ
รวดเร็็ว
5.

ผลิิตภััณฑ์์พีีเจ้้น
ผลิิตภััณฑ์์พีีเจ้้น มีีความโดดเด่่นเรื่่�องนวััตกรรม การค้้นคว้้า วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากแบรนด์์
พีีเจ้้นให้้ความสำำ�คััญ และมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นตััวช่่วยให้้คุุณแม่่สามารถส่่งมอบความรัักให้้กัับลููกน้้อยผ่่านการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับ
ทารก ที่่�มีีคุุณภาพสููง มีีความพิิถีีพิิถััน ใส่่ใจในทุุกรายละเอีียด เพื่่�อการเลี้้�ยงดููลููกน้้อยที่่�ราบรื่่�น และมีีความสุุขที่่�สุุด
ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้แบรนด์์พีีเจ้้นที่่�จัดจำ
ั ำ�หน่่ายในประเทศไทย แบ่่งออกเป็็น 8 กลุ่่�มสิินค้้า ได้้แก่่
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�ำหรับป้อนนม (Feeding Accessories)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�ำความสะอาด (Baby Wipes)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา (Mother Care & Accessories)
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• กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (Weaning & Accessories)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด (Pacifier & Teether)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories)
ซึ่่�งถืือว่่ามีีความครอบคลุุมทุุกความต้้องการของคุุณแม่่ อีีกทั้้�งยัังตอบโจทย์์พััฒนาการในทุุกช่่วงวััยของลููกน้้อย
กลยุุทธ์์การแข่่งขััน

พีีเจ้้นเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์แม่่และเด็็กมากว่่า 72 ปีีในประเทศญี่่�ปุ่่�น  โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ที่่�คำำ�นึึงถึึง
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคเป็็นหััวใจสำำ�คััญ พีีเจ้้นจึึงเป็็นแบรนด์์ที่่�สามารถรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มีีส่่วนแบ่่งการตลาด และยอดขายอัันดัับ
หนึ่่�งมาโดยตลอดในประเทศไทย จากสถานการณ์์ที่่�อััตราเด็็กเกิิดใหม่่ลดน้้อยลง และภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดโควิิด-19 ในช่่วง
2 ปีีที่่�ผ่่านมา การเติิบโตของตลาดลดลง ในขณะที่่�พีีเจ้้นยัังคงมีีนวััตกรรมใหม่่ที่่�ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าออกสู่่�ตลาดอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสนัับสนุุน
การเลี้้ย� งดููลูกู น้้อยตั้้ง� แต่่แรกเกิิดจนถึึง 3 ปีี ด้้วยความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� กี ารคิิดค้น้ พััฒนาอย่่างใส่่ใจในความต้้องการของคุุณแม่่
และลููกน้้อย คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย และคุุณภาพ จนเป็็นที่่�ไว้้วางใจจากคุุณแม่่และทุุกคนในครอบครััว
ในปีี 2564 พีีเจ้้นยัังคงได้้รัับความเชื่่�อมั่่�น และความไว้้วางใจจากคุุณแม่่ทั่่�วประเทศ ตอกย้ำำ��ความเป็็นเบอร์์ 1 ตััวจริิงผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าแม่่และเด็็ก โดยมีีรางวััลการัันตีีที่่�ได้้มาจากการโหวตจากคุุณแม่่ผู้้�ใช้้สิินค้้าจริิงถึึง 3 รางวััล ได้้แก่่
• BEST BABY BOTTLE PIGEON SOFTOUCH แบรนด์ขวดนม อันดับ 1 ที่คุณแม่ชื่นชอบ PARENTS’ Choice 2021 จาก
The Asianparent
• BEST BABY BOTTLE PIGEON SOFTOUCH แบรนด์ขวดนม อันดับ 1 ที่คุณแม่ VIP ชื่นชอบ VIPS’ Choice 2021 จาก
The Asianparent
• BEST BABY WIPES  แบรนด์เบบี้ไวพส์อันดับ 1 Mommy’s Choice จาก BABY & KIDS AWARDS 2021 โดยพีเจ้น ได้
รัับรางวััลต่่อเนื่่�อง 2 ปีีซ้้อน ในปีี 2563 – 2564 (2020-2021)

การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย 

การจััดจำำ�หน่่ายของผลิิตภััณฑ์์พีีเจ้้น มีีความครอบคลุุม ในทุุกช่่องทางทั่่�วประเทศ ทั้้�งร้้านค้้า Modern Trade, ร้้านค้้าแม่่และเด็็ก
ร้้านค้้าปลีีกทุุกภาคในประเทศ รวมถึึงการจััดจำำ�หน่่ายในประเทศลาว, การออกบููธกิิจกรรมและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ และช่่องทางใหม่่ที่่�มีี
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ความสำำ�คััญในยุุคนี้้�คืือช่่องทาง E-Commerce จากพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป  เน้้นความสะดวกสบายมากขึ้้�น ผ่่าน
www.moongshop.com และ Pigeon Official store  เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�น
ส่่งผลให้้ยอดขายพีีเจ้้นในช่่องทาง E-Commerce ทั้้�ง Moongshop.com ร้้านค้้า Pigeon Official Store บน Shopee และ Lazada
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
การสื่่�อสารและการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิโภค

นอกจากการสื่่�อสารทางการตลาด และการทำำ�กิิจกรรมกัับผู้้�บริิโภคแล้้ว กิิจกรรม CRM (Customer Relationship Management)
เป็็นกิิจกรรมที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญและสร้้างความสััมพัันธ์์เชิิงลึึกกัับผู้้�บริิโภคมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการจััดกิิจกรรมต่่างๆ ภายใต้้
“Pigeon Little Moments Club” (พีีเจ้้น ลิิตเติ้้�ล โมเม้้นท์์ คลัับ) ความผููกพัันที่่�เกิิดจากความรัักความเข้้าใจอย่่างแท้้จริิง เพื่่�อสร้้างความ
ผููกพััน ความมั่่�นใจ ความน่่าเชื่่�อถืือ ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับสมาชิิกคลัับ และความจงรัักภัักดีีต่่อตราสิินค้้าพีีเจ้้น ซึ่�ง่ จำำ�นวนสมาชิิกคลัับได้้เพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยการดููแลสมาชิิกแบบองค์์รวม เช่่น การให้้ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์อย่่างถููกต้้องผ่่านทุุกช่่องทางทั้้�งออนไลน์์ Call Center
การให้้คำำ�ปรึึกษาในการดููแลคุุณแม่่และลููกน้้อย โดยทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งความรู้้�ในรููปแบบของบทความ และการจััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
(Workshop) ผ่่านช่่องทางออฟไลน์์และออนไลน์์ เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดต่่อเนื่่�อง กิิจกรรมให้้ความรู้้�คุุณแม่่ตั้้�งครรภ์์ ส่่งเสริิมให้้ความรู้้�ในการ
เลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ รวมถึึงพััฒนาการต่่างๆ ของลููกน้้อยในแต่่ละช่่วงวััย ซึ่�ง่ มีีสมาชิิกให้้ความสนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมจำำ�นวนมาก ทั้้�งนี้้�
สมาชิิก Pigeon Little Moments Club ยัังได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ ที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการกัับรููปแบบชีีวิิตปััจจุุบััน สร้้างสัังคม
คุุณภาพที่่�อบอุ่่�นในสัังคมออนไลน์์ เข้้าถึึงการใช้้ชีวิี ิตสำำ�หรัับคุุณพ่่อคุุณแม่่ยุุคใหม่่มากยิ่่�งขึ้้�น พีีเจ้้นเป็็นแบรนด์์แรกและแบรนด์์เดีียวใน
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์แม่่และเด็็ก ที่่�ริิเริ่่�มนำำ�การสื่่�อสารทางการตลาดทุุกช่่องทาง ผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิตอลในทุุก Platform

สััดส่่วนการขายจำำ�แนกตามกลุ่่�มสิินค้้า

1%

1%

14%

14%

63%
22%

ปีี 2564

21%

ปีี 2563

64%

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
Baby and Mom
Personal Care
Senior
Food and Beverage
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

มุ่่�งพััฒนา...มุ่่�งสู่่�การพััฒนาอย่า่ งยั่่�งยืืน (Sustainable Framework)
บริิษััทมุ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�เป็็นเลิิศด้้านการตลาดและการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััยและได้้มาตรฐาน
ทุุกขั้้�นตอนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยมีีการยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�องพร้้อมดำำ�เนิินกลยุุทธ์์การสร้้างคุุณค่า่
ร่่วมระหว่่างธุุรกิิจกัับสัังคม ด้้วยการปลููกฝัังจิิตสำ�นึ
ำ กึ ที่่�ดีแี ละพััฒนาบุุคลากรให้้ปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้กรอบของกฎหมาย
คุุณธรรม จริิยธรรม และความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน พร้้อมขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจภายใต้้หลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ด้้วยคุุณค่่าและวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีการปฏิิบัตั การที่่�เป็็นเลิิศ เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องไปด้้วยกัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของ
บริิษััท ทั้้�งคู่่�ค้้า ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน พนัักงาน ตลอดจนสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทมุ่่�งพััฒนาอย่่างยั่่�งยื่่�น ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของทุุกครอบครััว เราคััดสรรสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับทุุกช่่วงวััยให้้
กัับคนที่่�คุุณรัักและห่่วงใย โดยยึึดแนวทาง Sustainable Development Goals – United Nations ดัังนี้้�
คััดสรรสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดสำ�ำ หรัับทุุกช่่วงวััยให้้กัับคนที่่�คุุณรัักและห่่วงใย
(Create Quality Of Life for All)
• 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

Social
Economy

Environment

มุ่่�งมั่่�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

สร้้ างจิิ ตสำำ�นึึกด้้ านการ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

People

•
•
•
•
•
•

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

พััฒนาศัักยภาพและ
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ของทุุกคน
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานสู่่�เป้้าหมายความยั่่�งยืืนปีี 2564
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

PEOPLE

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

ธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คะแนน CG Score ดีีเลิิศ

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

การต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
(อััตราการเกิิดทุุจริิตและคอร์์รััปชััน)

ร้้อยละ 0 (ของอััตราการ
เกิิดทุุจริิตและคอร์์รััปชััน)

ร้้อยละ 0 (ของอััตราการ
เกิิดทุุจริิตและคอร์์รััปชััน)

การไม่่กระทำำ�ผิิดตามนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

การปฏิิบััติิกัับพนัักงานอย่่างเท่่าเทีียมกััน
สััดส่่วนของพนัักงานผู้้�หญิิงในระดัับผู้้�บริิหาร

มากกว่่าร้้อยละ 50

ร้้อยละ 100

ไม่่มีีการใช้้แรงงานเด็็กทั้้�งในบริิษััทและคู่่�ค้้าที่่�สำำ�คััญ

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

จำำ�นวนการจ้้างงานผู้้�พิกา
ิ ร

2 คน

ร้้อยละ 100

การดููแลความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยและ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

อุุบััติิเหตุุเท่่ากัับศููนย์์

ร้้อยละ 100

สนัับสนุุนสิินค้้าของบริิษัท
ั ให้้กับ
ั โรงพยาบาล เพื่่�อลด
ค่่าใช้้จ่า่ ยให้้กับ
ั เด็็กที่่ป่
� ว่ ย หรืือพ่่อแม่่ของเด็็กที่่ป่
� ว่ ย

30,000 บาทต่่อปีี

ร้้อยละ 100

บริิษัทจั
ั ด
ั หลัักสููตรอบรมพนัักงานเพื่่�อเพิ่่�มทัก
ั ษะและ
ศัักยภาพในการทำำ�งานแก่่พนัก
ั งาน

จำำ�นวน 6 ชั่่�วโมง
ต่่อคน ต่่อปีี

ร้้อยละ 117
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

SOCIAL /
ECONOMY
เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

CRM ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

ร้้อยละ 90

ร้้อยละ 108

Mom class

1,500 คนต่่อปีี

ร้้อยละ 30

แจกตััวอย่่างสิินค้้าตามโรงพยาบาลและโรงงาน
ที่่�มีีคุุณแม่่ตั้้�งครรภ์์

50,000 ชุุดต่่อปีี

ร้้อยละ 75

Pigeon Little Moments Club

20,000 สมาชิิกต่่อปีี

ร้้อยละ 27

สนัับสนุุนการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ ด้้วยการ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��หััวปลีี

2,000 คนต่่อปีี

ร้้อยละ 95

ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�บริิโภค เพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ผ่่าน
สื่่�อ online/ offline ทุุกกลุ่่�มสิินค้้า

500,000 คนต่่อปีี

ร้้อยละ 560

พััฒนาสิินค้้าในกลุ่่�ม Own Brand เพื่่�อสนัับสนุุน
คุุณภาพชีีวิิต และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค

ร้้อยละ 20 ของยอดขาย
รวม

ร้้อยละ 80

ขยายกลุ่่�มสิินค้้าเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ
ด้้วยนวััตกรรมสิินค้้าใหม่่

ยอดขายเติิบโตร้้อยละ 10
ของกลุ่่มสิ
� ินค้้า Own Brand

ร้้อยละ 50

จััดอบรมให้้ความรู้้แ� ก่่พนัก
ั งานขาย
จนถึึงพนัักงานหน้้าร้า้ น

อบรม 2 ครั้้�งต่่อปีี

ร้้อยละ 100
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

ENVIRONMENT
เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

สร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้กัับพนัักงานประหยััด
พลัังงานไฟฟ้้า

ค่่าไฟฟ้้าสำำ�นัักงาน
120,000 บาทต่่อปีี

โครงการพลัังงานสะอาด ริิเริ่่�มการใช้้พลัังงานแสง
อาทิิตย์์ทดแทน โดยการติิดตั้้�ง Solar Roof บน
หลัังคาโรงงานทั้้�งหมด

สััดส่่วนการใช้้พลัังงาน
สะอาดร้้อยละ 15 ของ
การใช้้ไฟฟ้้ารวมในปีี 2564

โครงการลดขยะ และการนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��

10,000 บาทต่่อปีี

ร้้อยละ 100

สร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้กัับพนัักงาน
ลดการใช้้กระดาษ

ลดการใช้้กระดาษ
ร้้อยละ 10 ต่่อปีี

ร้้อยละ 67

E-tax Invoice

ลดค่่าใช้้จ่่ายจากโครงการ
E-Tax Invoice จำำ�นวน
500,000 บาท ต่่อปีี

ร้้อยละ 0

Reuse กล่่องกระดาษเพื่่�อการบรรจุุสิินค้้า

ประหยััดได้้ 480,000
บาท ต่่อปีี

ร้้อยละ 72

ปรัับเปลี่่ย
� นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทดแทนด้้วยวััสดุจ
ุ ากธรรมชาติิ
หรืือย่่อยสลายได้้ (Eco-Friendly Packaging)

ร้้อยละ 10 ของจำำ�นวน
สิินค้้าในกลุ่่�มสิินค้้า
Own Brand

ร้้อยละ 0

ทดแทนวััสดุุ Pulp rayon ในกลุ่่�มสิินค้้า Adult
Wipes ด้้วยผ้้า หรืือวััสดุุจากธรรมชาติิ หรืือ
ย่่อยสลายได้้ (Eco-friendly raw material)
ทั้้�งหมด ภายในปีี 2567

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

การจััดกิิจกรรมรณรงค์์การปลููกต้้นไม้้ร่่วมกััน
ของพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทร่่วม

120,000 บาทต่่อปีี

ค่่าไฟฟ้้าสำำ�นัักงานที่่�
จ่่ายจริิง 369,958
บาทในปีี 2564
ร้้อยละ 93

ร้้อยละ 100
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

นอกจากนี้้� ภายใต้้กรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�นยืืนนั้้�น บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญในการสนัับสนุุนการกำำ�หนดเป้้าหมาย และนโยบาย
การดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�นยืืนในกรอบสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ธรรมาภิิบาล (Environment, Social and Governance :ESG)
ดัังนี้้�
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment)

• การดำำ�เนิินนโยบายอนุุรัักษ์์ และการลดการใช้้ทรััพยากร และการลดของเสีีย
ด้้านสัังคม (Social)

• การดููแลและปฏิิบัติั ิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
• การดููแลความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการปฏิิบััติิงาน
• การพััฒนาบุุคลากรในองค์์กรอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• การดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาศัักยภาพสัังคม และสาธารณประโยชน์์อื่่�นๆ
ด้้านธรรมาภิิบาล (Governance)

• การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• การยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง (Customer Centric)
• การบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• การรัักษาความปลอดภััยและความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลลููกค้้า
ตามกรอบการพััฒนาดัังกล่่าว บริิษััทยัังคงให้้ความสำำ�คััญโดยผนวกการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนเข้้าในโครงสร้้างการบริิหารดัังนี้้�
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้้างการพััฒนาอย่า่ งยั่่�งยืืน
บริิษััทมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้คุุณธรรม จริิยธรรม และกรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)  ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ได้้ประกาศใช้้ โดยมุ่่�งหวัังให้้บริิษััทจดทะเบีียนสามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�
เปลี่่�ยนแปลง รัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงสามารถรัักษาการเติิบโตและเป็็นองค์์กรธุุรกิิจที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืนได้้
นอกจากนี้้� คณะกรรมการและผู้้�บริิหารยัังยึึดมั่่�นและให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีบทบาทและหน้้าที่่�ตามหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อ
สร้้างความยั่่�งยืืนในดููแลกำำ�กัับกิิจการเพื่่�อการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันอย่่างเคร่่งครััด  โดยบริิษััทได้้รัับการรัับรองการต่่ออายุุ
โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC) เมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2562
บริิษััทกำำ�หนดให้้การสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคมเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ในปีี 2557 คณะกรรมการ
บริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคม (Creating Shared Valued Committee)  ซึ่�ง่ ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหาร
จากฝ่่ายต่่างๆ เพื่่�อให้้มีีบทบาทนำำ�ในการขัับเคลื่่�อนการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างบริิษััท สัังคม ชุุมชน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น ตลอดจน
กำำ�หนดนโยบาย ทิิศทาง และแนวทางในการดำำ�เนิินการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคมของบริิษััทโดยดำำ�เนิินการตามแผนงานและงบประมาณ
ที่่�ได้้รัับและสื่่�อสารรวมถึึงส่่งเสริิมให้้พนัักงาน คู่่�ค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััททราบผ่่านคณะทำำ�งานสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคม
(Creating Shared Value Working Team) และผลัักดัันให้้ได้้มีส่ี ่วนร่่วมในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคมและชุุมชนร่่วมกััน
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โครงสร้้างการบริิหารจััดการ
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คณะกรรมการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคม (Creating Shared Value Committee)

คณะกรรมการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคมประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 2 คน และพนัักงาน 4 คน รวมทั้้�งหมด 6 คน
โดยมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นประธานคณะกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการขัับเคลื่่�อน
กิิจกรรมด้้านการสร้้างคุุณค่่าให้้กัับสัังคมเป็็นไปอย่่างเป็็นรููปธรรม ปีี 2564 มีีการประชุุมรวม 1 ครั้้�ง
รายชื่่�อคณะกรรมการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคม มีีดัังนี้้�
1 นางสาวสุุวรรณา โชคดีีอนัันต์์
ประธานกรรมการ
2. นายเมธิิน เลอสุุมิิตรกุุล
กรรมการ
3. นางพรพิิมล  สุุวรรณขจิิต
กรรมการ
4. นางจิิตรนาถ  บััวเจริิญ*
กรรมการ
5. นายธีีระพงษ์์  สงเคราะห์์
กรรมการ
6. นางสาวเพ็็ญลัักษณ์์ จัันทร์์สุุเทพ*
กรรมการและเลขานุุการ
7. นางสาวณััชชารีีย์์ ชััยวีีระพััฒนา
กรรมการ
8. นางเกศริินทร์์ พััฒนผล
กรรมการและเลขานุุการ
*ลาออกระหว่่างปีี 2564
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1)  กำำ�หนดนโยบายทิิศทาง และแนวทางในการดำำ�เนิินการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคม (Creating Shared Value : CSV) ของ
บริิษััท
2) ดำำ�เนิินการสื่่�อสารให้้พนัักงานทุุกระดัับ คู่่�ค้้า และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนรัับรู้้�  เข้้าใจ และเกิิดความตระหนัักในการสร้้าง
คุุณค่่าร่่วมในสัังคม (CSV)
3) จััดทำำ�งบประมาณ ติิดตามและประเมิินผลงานตลอดจนการรายงานด้้านการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคมของฝ่่าย / แผนก
ต่่างๆ ในหน่่วยงาน พร้้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้้มีีประสิิทธิิภาพอยู่่�เสมอ
4) ดำำ�เนิินการตามแผนงานและงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้� อาจกำำ�หนดบุุคคล หน่่วยงาน หรืือมอบหมายให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จากภายนอกในการดำำ�เนิินการแต่่ละเรื่่�องก็็ได้้
5) สนัับสนุุนให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน ความรู้้� ความสำำ�เร็็จ และประสบการณ์์ด้้านการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคม (CSV) ระหว่่าง
หน่่วยงานภายในและหน่่วยงานภายนอกอย่่างสม่ำำ��เสมอ
6) ประชุุมคณะกรรมการและรายงานผลการดำำ�เนิินงาน ด้้านการสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคมของบริิษััทต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง
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โดยในแต่่ละปีีบริิษััทได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้กรอบการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อตอบสนองผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สัังคม/ชุุมชน เศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 4 หััวข้้อหลัักคืือ การกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่าง
ยั่่�งยืืน การดููแลทรััพยากรบุุคคล ลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง และการเพิ่่�มคุุณค่่าทางสัังคม สร้้างการยอมรัับจากชุุมชนที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญ
และกำำ�หนดเป็็นมาตรฐานในการดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. การกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทได้้มีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีทุุกปีีเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ นโยบาย และ
แนวปฏิิบััติิที่่�เปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งรวมถึึงนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั ันที่่�บริิษััทได้้ประกาศเจตนารมน์์เข้้าเป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั ัน (CAC) ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายว่่า บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรม และมุ่่�งสร้้างคุุณค่่ากิิจการอย่่างยั่่�งยืืน สามารถ
แข่่งขัันและปรัับตััวกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์และความต้้องการของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ดัังมีีประเด็็นที่่�บริิษััทได้้แยกเป็็นมิิติิดัังนี้้�
ประเด็็นความยั่่�งยืืน (Materiality)
บริิษััทจััดให้้มีีการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลัักอย่่างสม่ำำ��เสมอ จึึงทำำ�ให้้บริิษััทสามารถจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
และกำำ�หนดทิิศทางการบริิหารจััดการที่่�เหมาะสมได้้ โดยการพิิจารณาแบ่่งเป็็น 4 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิสัังคม/ชุุมชน มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
และมิิติิผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยประเด็็นที่่�คััดเลืือกมานั้้�นสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย กลยุุทธ์์ และการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า ครอบคลุุมผลกระทบทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััท ส่่วนการจััดระดัับความสำำ�คััญของประเด็็นความยั่่�งยืืนจะพิิจารณาจากโอกาส
และผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานขององค์์กร ระดัับความสนใจและผลกระทบที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

•
•
•

การก�ำกับดูแลกิจการ
การจัดการสินค้าหมดอายุ/
ใช้้แล้้ว
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
บรรจุุภััณฑ์์รัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

Materiality
Matrix
•
•
•
•

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทำำ�งาน
การอนุรักษ์พลังงาน
การให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุน
สัังคม/ชุุมชน
อัตราการเกิดลดลง/สังคมผู้สูงอายุ

•
•
•
•
•
•

การสร้างผลก�ำไรอย่างยั่งยืน
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า/พันธมิตร
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การต่อต้านทุจริต/คอร์รัปชัน
สิทธิมนุษยชน
การจัดหาเงิน

•
•

การขนส่ง/ลอจิสติกส์
การจัดหา/พัฒนานวัตกรรม
ผลิิตภััณฑ์์
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

•
•
•
•

Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All

24

Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ

แนวทางในการบริิหารจััดการ

ผลการดำำ�เนิินงาน

1.1. การสร้้างผลกำำ�ไรอย่่างยั่่�งยืืน

• การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท่ดี ี กั บ คู ่ ค ้ า / • การเพิ่มคู่ค้า/สินค้าที่จัดจ�ำหน่ายและ
พัั น ธมิิ ต ร
เพิ่่� ม ช่่ อ งทางการจัั ดจำำ� หน่่ า ยผ่่ า นทาง
• การขยาย/เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ออนไลน์์
สิินค้้าให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
• พัฒนาผลิตภณฑ
ั เ์ ดิม/ออกผลิตภณฑ
ั ใ์ หม่
• ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ที่่�มีีคุุณภาพหลากหลายเพื่่�อตอบสนอง
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ส ร้้ า งความพอใจและตอบ
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�แตกต่่างกััน
สนองความต้้องการของลููกค้้า
• สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้สูง
• มีการจัดท�ำ Cost Saving Initiatives (CSIs)
กว่่าแผนงานที่่�กำำ�หนด

1.2.การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

• การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อ • คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ควบคุุ ม และติิ ดต ามการบริิ ห ารความ
• การก�ำหนดแนวทางและมาตรการในการ
เสี่่�ยงให้้เป็็นไปตามแผนที่่�กำำ�หนด
ป้้องกัันและลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

1.3.นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน • จัดท�ำแผนการสื่อสารให้พนักงานมีความ • ก�ำหนดเป็นหลักสูตรในการจัดปฐมนิเทศน์
รู้้�ความเข้้าใจในนโยบายเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
พนัักงานใหม่่
• จัดท�ำนโยบายจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน
• จั ด อบรม/ทบทวนความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
นโยบายฯ ตามแผนงานที่่�กำำ�หนด
• เข้าร่วมและหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่่�ยวข้้องกัับนโยบาย เช่่น การให้้องค์์
ความรู้้�เรื่่�องการต้้อต้้านการทุุจริิตให้้กัับ
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา
• ประกาศเจตนารมน์ เ ข้ า เป็ น แนวร่ ว ม
ปฏิิ บัั ติิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่่ อ
ต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน (CAC)
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

1.1. การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder Engagement)

บริิษััทมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท โดยจััดให้้มีีช่่องทางในการสื่่�อสารและแสดงความคิิดเห็็นได้้ตามความเหมาะสม และในการวิิเคราะห์์ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Stakeholder Engagement Analysis) บริิษััทได้้นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มมาพิิจารณาและ
ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้อย่่างแท้้จริิง
การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder Engagement Analysis)

ลููกค้้า

่
ข่ง
คู่แ่

พนัักงาน

คู่่�ค้้า

กลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

9 กลุ่่�ม

สัังคม / ชุุมชน
/
ผู้้ถืือหุ้้น
นััก

ลง
ทุน
ุ

ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

พนัักงาน  
Employee

สถาบัันการเงิิน / เจ้้าหนี้้�

ความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

• ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่
เหมาะสม
• ความมั่ น คงและโอกาสก้ า วหน้ า
ในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�การงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ต่่อเนื่่�อง
• ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม
และเป็็นธรรม

หน่่วยงานกำำ�กัับดูแู ล

ช่่องทาง
การมีีส่่วนร่่วม

สิ่่�งแวดล้้อม
การตอบสนอง
ของบริิษััท

• การจัดปฐมนิเทศพนักงาน
• การประชุมประจ�ำปี และการให้
ข้้อมููล ข่่าวสารผ่่านสื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ภายในองค์์กร
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
• คณะกรรมการสวัสดิการ

• ค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์์ต่่างๆ เหมาะสม
และสอดคล้้องกัับสภาพ
เศรษฐกิิจ
• จัดท�ำคู่มือพนักงาน/คู่มือ
สวััสดิิการ
• จัดท�ำแผนฝึกอบรมพัฒนา
ทัักษะพนัักงานตามสายงาน
ที่่�รัับผิิดชอบ
• การประเมินผลการปฏิบัติ
งานแบบ 360º
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

ความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ช่่องทาง
การมีีส่่วนร่่วม

การตอบสนอง
ของบริิษััท

ลููกค้้า
Customer

• สินค้าคุณภาพ ปลอดภัย และ
ราคาเหมาะสม
• จัดส่งตามเวลาที่ก�ำหนด
• ฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
วิิธีีการใช้้งานถููกต้้อง ชััดเจน
• บริการหลังการขายที่ดี

• ลูกค้าสัมพันธ์
(Customer
Services)
• Call center
• กิจกรรมต่างๆ
• เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
• การตอบข้อซักถาม รับฟังความคิด
เห็็น ข้้อเสนอแนะและข้้อร้้องเรีียน
• การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า

• ส่ ง สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณภ าพตาม
กำำ�หนดเวลา
• เปิดเผยข้อมูลสินค้าและวิธี
การใช้้งานถููกต้้อง ชััดเจน
• รั บ ผิ ดช อบต่ อ สิ น ค้ า และ
บริิการ
• จั ดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และให้
ความรู้้�ลููกค้้าสม่ำำ��เสมอ

คู่่�ค้้า
Business
Partner

• ส่งเสริมและเติบโตไปด้วยกัน
• การปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง
ทางการค้้า
• ด�ำเนินธุรกิจโปร่งใส ตามกรอบ
ของกฎหมาย คุุณธรรม และ
จริิยธรรม

• การประชุมหารือร่วมกัน
• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
• การจัดประชุมคูค่ า้ ประจ�ำปี
ธุุ ร กิิ จ และจรรยาบรรณ
• การส�ำรวจความพึงพอใจของคูค่ า้
ธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้า
• การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้อง • ช�ำระเงิ น ตามมู ล ค่ า และ
เรีียน
กำำ�หนดเวลา
• การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่า
เทีียมและเป็็นธรรม

คู่่�แข่่ง
Competitor

• การแข่งขันที่เป็นธรรม
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
  กฎระเบีียบ และกฎเกณฑ์์ที่่�  
  เกี่่�ยวข้้อง

• รายงานประจ�ำปี
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• สมาคมการค้า

• ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในกรอบของ
กฎหมาย จรรยาบรรณธุุรกิิจ
และจรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ
สำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้า

สัังคม / ชุุมชน 
Community /
Social

• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของชุุมชน
• ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ข้ อ เสนอแนะ
และความคิิดเห็็นของชุุมชน
• มี ก ระบวนการดู แ ลรั บ เรื่ อ งร้ อ ง
เรีียนอย่่างเป็็นธรรม

• เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
• การรับฟังข้อเสนอแนะและ
• ข้อร้องเรียน
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
สร้้างคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� ใี นชุุมชน
• รับฟังและตอบสนองต่อความ
คิิดเห็็นและข้้อร้้องเรีียนอย่่าง
เป็็นธรรม
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

ความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�ถืือหุ้้�น/นััก
• บริษัทเจริญเติบโต  มั่นคง และมี
ลงทุุน 
กำำ�ไร
Shareholder / • จ่ า ยเงิ น ปั น ผลทุ ก ปี ใ นระดั บ ที่
Investor
เหมาะสม
• ผลตอบแทนเหมาะสม
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• บริหารจัดการความเสี่ยง
• เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
และชััดเจน

ช่่องทาง
การมีีส่่วนร่่วม

การตอบสนอง
ของบริิษััท

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• ส ร ้ า ง ผ ล ก�ำ ไ ร แ ล ะ จ ่ า ย
• กิ จ กรรมบริ ษั ท จดทะเบี ย นพบ เงิินปัันผลในอััตราที่่�เหมาะสม
ผู้้�ลงทุุน (Opportunity Day)
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กิจกรรมพบนักลงทุน (Company • เปิดเผยข้อมูล ถูกต้อง เพียง
Visit)
พอและทัันเวลา
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
• เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อ
สิ่่�งพิิมพ์์ต่่างๆ
• นักลงทุนสัมพันธ์

สถาบัันการเงิิน / • การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและข้ อ • การประชุมหารือร่วมกัน
เจ้้าหนี้้�
ตกลง
• การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผลการด�ำเนิ น
Financial
• รายงานข้อมูลทางการเงินถูกต้อง งานและรายงานทางการเงิินต่่างๆ
Institution /
• จ่ า ยดอกเบี้ ย และช�ำระเงิ น ตาม • การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ
Creditor
กำำ�หนดเวลา
เสนอแนะ
หน่่วยงานกำำ�กัับ • การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ
ดููแล   
ระเบีียบและประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Regulator
• มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
• มีผลประกอบการที่ดี
เจริญ
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
สิ่่�งแวดล้้อม 
Environment

• การปฏิบัติตามข้อตกลง
• ทางการเงิน
• ก า ร ช�ำ ร ะ คื น เ งิ น กู ้ แ ล ะ
ดอกเบี้้�ยตามกำำ�หนดเวลา
• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ

• เว็บไซต์/อีเมล์
• ติดตามการเปิดรับฟังความ
• การประกาศใช้กฎหมา กฎระเบียบ คิิดเห็็นของหน่่วยงานกำำ�กัับ
และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดููแล
• การประชุมหารือร่วมกัน
• ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
• การเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา และ และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หลัักสููตรต่่างๆ
รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี

• ผลิ ตภั ณฑ ์ แ ละบรรจุ ภั ณฑ ์ ข อง • เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
• พนั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
บริิษััท เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
• การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ อ นุุ รัั ก ษ์์ พ ลัั ง ง า น แ ล ะ ใช้้
• พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ เสนอแนะ
ทรััพยากรในสำำ�นักั งาน
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม • กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ • ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
ผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ที่่�
อนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
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1.2. การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่า

ด้้วยมุ่่�งหวัังให้้บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�ง
แวดล้้อมตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในจรรยาบรรณธุุรกิิจและจรรยาบรรณธุุรกิิจ
สำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้า รวมถึึงดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด  และเพื่่�อ
ให้้การขัับเคลื่่�อนการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่ามีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้การจััดซื้้�อจััดหาต้้องปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิในการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง ตั้้�งแต่่การคััดเลืือกและตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้า ประเมิินศัักยภาพ เจรจาต่่อรอง จนถึึงการตััดสิินใจจััดซื้้�อ
ผลิิตภััณฑ์์ / บริิการ
Product Sourcing
Manufacturing

Warehouse

Marketing
/ Sales

Logistic /
Distribution

Retailers

Consumption

ตามแนวปฏิิบััติิในการจััดซื้้�อจััดจ้้างบริิษััทจะคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีสภาพธุุรกิิจที่่�ดีีและมั่่�นคง มีีนวััตกรรมและเทคโนโลยีีในการผลิิตที่่�
ทัันสมััย สามารถผลิิตและส่่งมอบสิินค้้า /บริิการที่่�ดีีมีีคุุณภาพตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด ราคาเหมาะสม (Fair price) ตรงตามกำำ�หนด
เวลา รวมถึึงต้้องสามารถส่่งมอบสิินค้้า / บริิการได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ และรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของอุุปสงค์์และอุุปทานได้้ นอกจากนี้้�
บริิษััทกำำ�หนดให้้จััดทำำ�ทะเบีียนประวััติิคู่่�ค้้าทุุกรายที่่�มีีปริิมาณการซื้้�อขายสููง   (Main business partners) ตรวจสอบและประเมิิน
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งจััดให้้มีีการประเมิินอย่่างรอบด้้านโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง ซึ่่�งรวมถึึงการตรวจเยี่่�ยม (On site visit) ด้้วย
โดยพิิจารณาจากกำำ�ลัังการผลิิต  การขนส่่ง อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย และมาตรฐานอุุตสาหกรรม จากนั้้�นจััดทำำ�สรุุปผลการ
ประเมิินมาพิิจารณาปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานร่่วมกัันต่่อไป  โดยรวมแล้้วบริิษััท คาดหวัังให้้บริิษััทคู่่�ค้้าดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับ
ผิิดชอบที่่�มีีการจััดการที่่�ดีีด้้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ครบทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
หากพิิจารณาจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของคู่่�ค้้าหลัักของบริิษััท จากมููลค่่าการซื้้�อขายสิินค้้า/บริิการแล้้ว คู่่�ค้้าหลัักของบริิษััท คืือ
บริิษััท ไทยพีีเจ้้น จำำ�กััด  ซึ่่�งเป็็นการ่่วมทุุนระหว่่างบริิษััทกัับพีีเจ้้น คอร์์ป  (ประเทศญี่่�ปุ่่�น) และด้้วยบริิษััทมีีการจััดซื้้�อผลิิตภััณฑ์์พีีเจ้้น
จากผู้้�ผลิิตรายอื่่�นด้้วยทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ดัังนั้้�น คู่่�ค้้าหลัักของบริิษััทแท้้จริิงแล้้ว คืือ พีีเจ้้น คอร์์ปซึ่่�งเป็็นบริิษััทผู้้�ผลิิต
สิินค้้าแม่่และเด็็กที่่�มีีชื่่�อเสีียงของประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีเครืือข่่ายอยู่่�ทั่่�วโลก ทั้้�งในภููมิิภาคยุุโรป  อเมริิกา แอฟริิกา ตะวัันออกกลาง และ
เอเชีียแปซิิฟิิก ปััจจุุบัันพีีเจ้้น คอร์์ป ผลิิต และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับทารกและเด็็ก ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับมารดาและผู้้�หญิิง ผลิิตภััณฑ์์
ดููแลสุุขภาพในครััวเรืือน รวมถึึงอุุปกรณ์์การแพทย์์อีีกด้้วย
1.3. นโยบายการจััดซื้้�อจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน

ด้้วยมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักคุุณธรรม จริิยธรรม และการมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิษััท จึึงกำำ�หนดให้้การพิิจารณาเลืือก
บริิษััทคู่่�ค้้าต้้องเป็็นตามจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้าและแนวปฏิิบััติิการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชัันของบริิษััท โดยฝ่่ายจััด
ซื้้�อจะแจ้้งให้้บริิษััทคู่่�ค้้าลงนามรัับทราบก่่อนทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกััน และในขั้้�นตอนการจััดซื้้�อจ้้างต้้องถืือปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิในการจััดซื้้�อ
จััดจ้้าง เพื่่�อให้้การสรรหาคู่่�ค้้ามีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ โดยมีีเกณฑ์์การพิิจารณาจากศัักยภาพของคู่่�ค้้า ต้้นทุุน คุุณภาพ
ปริิมาณ การส่่งมอบสิินค้้า / บริิการที่่�ได้้รัับ รวมถึึงการบริิหารจััดการที่่�เป็็นมาตรฐานสากลในด้้านต่่างๆ และเป็็นไปตามกฎหมาย
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นโยบายการคััดเลืือกผู้้�ขายและผู้้�ให้้บริิการ
• ปฏิิบััติิตามกฎหมาย มาตรฐานทางจริิยธรรมของสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
• มีีสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีีและมั่่�นคง
• ผลิิตและส่่งมอบสิินค้้าหรืือบริิการที่่�ดีมีี ีคุุณภาพ ราคาที่่�เหมาะสม ส่่งมอบสิินค้้าและบริิการตรงตามเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้
• สามารถส่่งมอบสิินค้้าและบริิการได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอและมีีความยืืดหยุ่่�นในการตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของอุุปสงค์์และ
อุุปทานได้้
• มีีนวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดงาน Supplier Conference เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อตอกย้ำำ��แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท กัับ
บริิษััทคู่่�ค้้าและเป็็นช่่องทางในการสื่่�อสาร รัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อร้้องเรีียน และข้้อเสนอแนะจากคู่่�ค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น อาทิิ คลััง
สิินค้้า และ Customs broker เป็็นต้้น รวมถึึงหารืือแนวทางปรัับปรุุง / แก้้ไขกระบวนการทำำ�งานร่่วมกัันให้้ดีีขึ้้�นต่่อไป
ในปีี 2564 บริิษััทจััด Supplier Conference ผ่่านระบบออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศิิจกายน 2564 โดยคู่่�ค้้าให้้ความร่่วมมืือเข้้า
ร่่วมประชุุมอย่่างพร้้อมเพรีียง
บริิษััทมุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท
และส่่งต่่อการมีีคุุณค่่าร่่วมในสัังคม โดยการจััดอบรมสััมมนาการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันให้้กัับคู่่�ค้้าด้้วย โดยมีีวิิทยากรผู้้�
เชี่่�ยวชาญ เป็็นผู้้�บรรยายให้้ความรู้้� เสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้� โดยคู่่�ค้้าที่่�เข้้าร่่วมอบรมในครั้้�งนี้้�ได้้รัับความรู้้� ความเข้้าใจ และร่่วมเป็็น
แนวร่่วมในการมุ่่�งสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้� คู่่�ค้้าที่่�เข้้าร่่วมงาน Supplier Conference ยัังได้้ร่่วมประกาศเจตนารมณ์์ในการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน เพื่่�อสร้้าง
มาตรฐานการประกอบธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส เพื่่�อยกระดัับความยั่่�งยืืนขององค์์กรร่่วมกัันอีีกด้้วย
1.4. การบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยงและจััดให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนด
ให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ทั้้�งโอกาสในการเกิิดความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นเพื่่�อให้้สามารถบ่่งชี้้�เหตุุการณ์์ที่่�อาจ
เกิิดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และสามารถจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ และช่่วยให้้บริิษััทบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
•

กระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee) มีีบทบาทหน้้าที่่�ใน
การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง ประเมิินและจััดลำำ�ดัับความเสี่่�ยง ตลอดจนกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ด้้านความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ จััดทำำ�แผนบริิหาร
ความเสี่่�ยงทั้้�งระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่่�อให้้มีีระดัับผลกระทบต่่อความเสีียหายน้้อยลง รวมถึึงการติิดตามดููแลการ
ปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามแนวทางบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างรััดกุุม เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสี่่�ยงนั้้�นอีีกในอนาคต 
หรืือหากเกิิดขึ้้�นก็็สามารถฟื้้�นฟููการดำำ�เนิินงานให้้สามารถกลัับคืืนสู่่�ภาวะปกติิได้้ในเวลาอัันสั้้�น
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงยัังต้้องดููแลให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารความเสี่่�ยง กลยุุทธ์์ และทรััพยากรที่่�ใช้้ในการ
บริิหารจััดการกัับความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล และรายงานให้้คณะ กรรมการตรวจสอบทราบเพื่่�อพิิจารณา
และเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท อย่่างน้้อยทุุกไตรมาส
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทจััดแบ่่งความเสี่่�ยงหลัักออกเป็็น 4 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงจากการปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยง
ด้้านการเงิิน และความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ ซึ่่�งบริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางและมาตรการในการบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงข้้างต้้นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
ระบุุความเสี่่�ยง

ทบทวนและรายงาน

ควบคุุมและติิดตาม

ประเมิินความเสี่่�ยง

การจััดการความเสี่่�ยง

•

ความเสี่่�ยงจากอััตราการเกิิดของประชากรลดน้้อยถอยลง
อััตราการเกิิดของประชากรในประเทศมีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งการลดลงของอััตราการเกิิดของประชากรไทยส่่งผลก
ระทบโดยตรงต่่อปริิมาณการซื้้�อสิินค้้าแม่่และเด็็กให้้มีีจำำ�นวนลดลงตามไปด้้วย อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าอััตราการเกิิดจะลดน้้อยลง แต่่
ความต้้องการใช้้สิินค้้าที่่�ดีีมีีคุุณภาพและปลอดภััยต่่อแม่่และเด็็กกลัับมีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้�น
บริิษััทจึึงได้้มีีการพััฒนาและจััดหาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่่�มีีความหลากหลายครอบคลุุมในทุุกๆ ด้้าน สามารถตอบสนองความ
ต้้องการของคุุณแม่่ยุุคใหม่่ที่่�ใส่่ใจในคุุณภาพ ความปลอดภััยและให้้ความสำำ�คััญต่่อสุุขอนามััยของลููกมากขึ้้�น ส่่งผลให้้มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
มาชดเชยปริิมาณการซื้้�อที่่�ลดลงจากการลดลงของอััตราการเกิิดได้้
•

ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันด้้านธุุรกิิจและสภาพเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการจััดจำำ�หน่่ายและเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�ได้้รัับการยอมรัับในด้้านการบริิหาร
จััดการที่่�ดีีและมีีประสิิทธิิภาพ สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�บริิษััท เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าเครื่่�องใช้้ประจำำ�วััน อาหาร และ
เครื่่�องดื่่�ม ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�มีีการแข่่งขัันสููง และมีีแนวโน้้มเติิบโตต่่อเนื่่�องทุุกปีี  ส่่งผลให้้การแข่่งขัันด้้านการให้้
บริิการจััดจำำ�หน่่ายหรืือเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสููงขึ้้�นตามไปด้้วย
บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการปรัับตััวในภาวะตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันสููง ดัังกล่่าว ด้้วยการพััฒนาขีีดความสามารถใน
การบริิหารจััดการอย่่างต่่อเนื่่�อง และเพิ่่�มช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย เพื่่�อตอบสนองต่่อการเจริิญเติิบโตของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ต้้องการขยาย
ตลาด  และเพิ่่�มยอดการจำำ�หน่่ายสิินค้้า รวมถึึงการรองรัับธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดเล็็กที่่�มีีแผนขยายธุุรกิิจของตนไปยัังภููมิิภาคอื่่�น
เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่่�ม CLMV
บริิษััทจึึงได้้มีีการพััฒนาและสรรหาสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ภายใต้้ตราสิินค้้าบริิษััท และกลุ่่�มบริิษััท ให้้มากขึ้้�น ขยายช่่องทางการ
จััดจำำ�หน่่ายที่่�หลากหลายเพื่่�อรองรัับสิินค้้าใหม่่จากผู้้�ผลิิตหรืือเจ้้าของสิินค้้า สร้้างฐานลููกค้้าให้้มีีความเหนีียวแน่่น สรรสร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกััน มีีแผนงานด้้านการส่่งเสริิมการขายที่่�มีีประสิิทธิิภาพและการปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ตามแผนที่่�กำำ�หนด จััดทำำ�แบบ
สำำ�รวจความพึึงพอใจของเจ้้าของสิินค้้าที่่�มีีต่่อบริิษััท เพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงวิิธีีการทำำ�งาน สามารถตอบสนองความต้้องการของ
เจ้้าของสิินค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี สร้้างเครื่่�อข่่ายพัันธมิิตรด้้าน CRM ให้้บริิษััท เป็็นที่่�รู้้�จััก และสร้้างภาพลััษณ์์ในการเป็็นตััวแทนจััด
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จำำ�หน่่ายที่่�มีีชื่่�อเสีียงและเป็็นที่่�ยอมรัับของตลาด พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้ใช้้ประโยชน์์ได้้มากขึ้้�นและเหมาะสมกัับธุุรกิิจ
ของบริิษััท วางระบบการทำำ�งานของคลัังสิินค้้าให้้เหมาะสมกัับธุุรกิิจการเป็็นตััวแทนจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในด้้านประสิิทธิิภาพและต้้นทุุน
•

ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
จากความผัันผวนของค่่าเงิินบาทที่่�แข็็งค่่าขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลกระทบในเชิิงบวกต่่อต้้นทุุนการนำำ�เข้้าสิินค้้าจากต่่างประเทศ
ของบริิษััทเพื่่�อนำำ�มาจััดจำำ�หน่่ายในประเทศ ขณะเดีียวกัันก็็ส่่งผลกระทบในเชิิงลบต่่อส่่วนแบ่่งรายได้้จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและ
รายได้้เงิินปัันผลจากเงิินลงทุุนในบริิษััทอื่่�น เนื่่�องจากบริิษััทร่่วมและบริิษััทอื่่�นดัังกล่่าวประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้�งใน
ประเทศและส่่งออกสิินค้้าไปยัังต่่างประเทศ บริิษััทจึึงได้้มีีการติิดตามความเคลื่่�อนไหวของอััตราแลกเปลี่่�ยนในสกุุลเงิินสำำ�คััญอย่่าง
ใกล้้ชิิด อีีกทั้้�งยัังมีีนโยบายในการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน โดยจะทำำ�สััญญาซื้้�อขายอััตราแลกเปลี่่�ยน
ล่่วงหน้้าหากพบว่่า แนวโน้้วค่่าเงิินบาทจะอ่่อนตััวลงเพื่่�อคุ้้�มครองความเสี่่�ยงดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการสื่่�อสารกัับบริิษััทร่่วมและ
บริิษััทอื่่�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทเหล่่านั้้�นได้้มีีมาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงเพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความผัันผวนของอััตรา
แลกเปลี่่�ยนแล้้วเช่่นกััน
•

ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เทคโนโลยีีในปััจจุุบัันมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องปรัับตััวและมีีการวางแผนในระยะยาวเพื่่�อพร้้อมรัับมืือกัับ
การเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อการปฏิิบััติิการที่่�เป็็นเลิิศให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ขององค์์กร โดยพิิจารณาจากความทัันสมััย ใช้้งานง่่ายและมีี
ความปลอดภััย บริิษััทมีีกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงแนวปฏิิบััติิต่่างๆ ในการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยมีีการกำำ�หนดให้้การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศมีีความสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการ
เปลี่่�ยนแปลง คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและผู้้�บริิหารระดัับสููง มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ซึ่่�งถืือเป็็นความเสี่่�ยงในระดัับองค์์กร นอกจากนี้้� มีีการกำำ�กัับดููแลให้้เป็็นไปตามหลัักในการปฏิิบััติิงาน การบริิหารความ
เสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลการปฎิิบััติิตามกฎหมายและการตรวจสอบด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยและบริิหาร
ความเสี่่ย� งให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่ย� งที่่�เพิ่่�มขึ้้น� โดยมีีการบริิหารจััดการโครงการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างรััดกุมุ และมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทได้้พััฒนารููปแบบการทำำ�งานแบบ Intelligent Workplace หรืือสำำ�นัักงานอััจฉริิยะ สำำ�หรัับสนัับสนุุนการทำำ�งานของพนัักงาน
และการรองรัับระบบงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์วิิกฤต  นอกจากนี้้� การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ยัังช่่วยให้้การบริิหารจััดการ
ข้้อมููลต่่างๆ ภายในองค์์กร มีีความถููกต้้อง ปลอดภััย สามารถส่่งเสริิมการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น สามารถแข่่งขัันได้้ และ
สามารถทำำ�กำำ�ไรได้้ในระยะยาว
•

ความเสี่่�ยงจากการคอร์์รัปชั
ั ัน
ในการประกอบธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายและเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าของบริิษััท ทำำ�ให้้บริิษััทมีีธุุรกรรมนำำ�เข้้า-ส่่งออกสิินค้้ากัับต่่าง
ประเทศ การยื่่�นขอใบอนุุญาตขายสิินค้้าประเภทอาหารและยา การยื่่�นขอใบอนุุญาตมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ อุุตสาหกรรม ซึ่่�งบริิษััทให้้
ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฏเกณฑ์์ ตลอดจนระเบีียบ และวิิธีีปฏิิบััติิต่่างๆ ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาค
รััฐและเอกชน อย่่างไรก็็ดีี มีีการใช้้ดุุลยพิินิิจในการพิิจารณาออกใบอนุุญาต  รวมถึึงการตีีความเอกสารคำำ�ขอและเอกสารประกอบที่่�
แตกต่่างกัันของเจ้้าหน้้าที่่� ทำำ�ให้้การวางจำำ�หน่่ายสิินค้้าล่่าช้้า มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น และไม่่สามารถกำำ�หนดระยะเวลาการดำำ�เนิินงาน
แล้้วเสร็็จที่่�แน่่นอนได้้  
บริิษััทจึึงดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรธุุรกิิจและจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษััทคู่่�ค้้าว่่าด้้วยการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ
เกณฑ์์ ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด  ในกรณีีที่่�พบว่่ามีีรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�น่่าสงสััย บริิษััท จะขอคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�
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เชี่่�ยวชาญ เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�กรมสรรพากร ผู้้�ชำำ�นาญการด้้านภาษีีศุุลกากร ผู้้�ชำำ�นาญการด้้านมาตรฐานอาหารและยา ผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน และผู้้�สอบบััญชีี เป็็นต้้น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนถููกต้้อง ชำำ�ระภาษีีครบถ้้วน โปร่่งใสและสามารถตรวจ
สอบได้้ และกำำ�กัับดููแลไม่่ให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทกระทำำ�การใดที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิตกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐและเอกชนในหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยเด็็ดขาด
1.5. นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน

บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานและลููกจ้้างของบริิษััทปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจและแนวปฏิิบััติิการต่่อ
ต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชัันอย่่างเคร่่งครััด  โดยไม่่กระทำำ�การอัันใดที่่�เป็็นการเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันเพื่่�อประโยชน์์ทาง
ตรงหรืือทางอ้้อมของตนเอง ครอบครััว เพื่่�อน และคนรู้้�จััก ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในฐานะเป็็นผู้้�รัับ ผู้้�ให้้ หรืือผู้้�เสนอให้้สิินบน ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน
หรืือไม่่เป็็นตััวเงิินแก่่หน่่วยงานของรััฐหรืือหน่่วยงานเอกชนที่่�บริิษััทได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือติิดต่่อด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำ�ำ หนดนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน โดยรวมถึึงการห้้ามจ่่ายสิินบนเพื่่�อผลประโยชน์์ทาง
ธุุรกิิจของบริิษััทด้้วย บริิษััทมีีกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์ปรัับชั่่�นที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
อย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกปีี พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและควบคุุมดููแลเพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจากการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดยฝ่่ายตรวจสอบภายในจะทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
บริิษััทได้้มีีการจััดฝึึกอบรมพนัักงานทุุกระดัับชั้้�นเพื่่�อให้้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิิบััติิดัังกล่่าว
โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดฝึึกอบรมกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ในวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2564 และพนัักงานทุุกคนทำำ�
แบบทดสอบได้้คะแนนร้้อยละ 94.80
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นอกจากจััดฝึึกอบรมให้้กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานแล้้ว บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการขยายการฝึึกอบรมไปยัังคู่่�ค้้าของ
บริิษััทโดยมีีคู่่�ค้้าเข้้าร่่วมอบรมแนวโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันอย่่างพร้้อมเพรีียงเมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2564
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นอกจากนี้้� บริิษััทจะไม่่ให้้การสนัับสนุุนใดๆ ต่่อการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางการเมืืองของพรรคการเมืือง และจะวางตััวเป็็นกลาง
ไม่่ฝัักใฝ่่พรรคหรืือกลุ่่�มทางการเมืืองใด  แต่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานสามารถใช้้สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วมหรืือสนัับสนุุนกิิจกรรม
ทางการเมืืองได้้ โดยต้้องกระทำำ�นอกเวลาทำำ�การและไม่่ใช่่ในนามบริิษััท
•

การรัับแจ้้งเบาะแส ข้้อร้้องเรีียน ข้้อกัังวล และมาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้ง
เรื่่�องที่่�รัับแจ้้ง

ช่่องทางการรัับแจ้้ง

• พบเห็็นการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ หรืือมีีการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างไม่่ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
• พบเห็็ น การกระทำำ�ทุุ จ ริิ ตที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ บริิ ษัั ท ไม่่ ว่่ า
ทางตรงหรืือทางอ้้อม
• พบเห็็ น การกระทำำ�ที่่� ผิิ ดขั้้� น ตอนตามระเบีี ย บปฏิิ บัั ติิ
ของบริิษััท หรืือมีีผลกระทบต่่อระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิษััทจนทำำ�ให้้สงสััยได้้ว่่า อาจจะเป็็นช่่องทางใน
การทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
• พบเห็็ น การกระทำำ�ที่่� ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท เสีี ย ผลประโยชน์์
กระทบต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษััท
• พบเห็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย ผิิดศีีลธรรม และ
จรรยาบรรณธุุรกิิจ
• การแจ้้งข้้อเสนอแนะ / ขอคำำ�แนะนำำ�

1) แจ้้ ง ผ่่ า นช่่ อ งทางอีี เ มลของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่่� ind.director@moongpattana.com
2) แจ้้งผ่่านช่่องทางอีีเมลของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ที่่� ceo@moongpattana.com
3) แจ้้งผ่่านช่่องทางอีีเมลของเลขานุุการบริิษััทที่่�
company.secretary@moongpattana.com
4) หมายเลขโทรศััพท์์ 080 826 3599 ในกรณีีผู้้�แจ้้ง
เบาะแสหรืือผู้้�ร้้องเรีียนมีีข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงของบริิษััท ขอให้้ส่ง่ เรื่่อ� งร้้องเรีียนมายัังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับมาตรการคุ้้�มครองและ
รัักษาความลัับ

แนวปฏิิบััติิการดำำ�เนิินการสืืบสวน
และบทลงโทษ

บริิษััทจััดให้้มีีมาตรการคุ้้�มครองบุุคคลที่่�แจ้้งเบาะแส
และข้้อมููลการทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั ันไว้้เป็็นความลัับ โดยจะ
ไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�แจ้้งเบาะแสและผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยจำำ�กัดั เฉพาะ
ผู้้�ที่่� มีี ห น้้ า ที่่� รัั บ ผิิ ดช อบในการดำำ� เนิิ น การตรวจสอบเรื่่� อ ง
ร้้องเรีียนเท่่านั้้�นที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าวได้้
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ได้้รับั ข้้อมููลจากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
เรื่่�องร้้องเรีียน มีีหน้้าที่่�เก็็บรัักษาข้้อมููล ข้้อร้้องเรีียนและ
เอกสารหลัักฐานของผู้้�ร้อ้ งเรีียนและผู้้�ให้้ข้อ้ มููลไว้้เป็็นความลัับ
ห้้ามเปิิดเผยข้้อมููลแก่่บุคุ คลอื่่น� ที่่�ไม่่มีหี น้้าที่่�เกี่่ย� วข้้อง เว้้นแต่่
เป็็นการเปิิดเผยตามหน้้าที่่�ที่่�กฎหมายกำำ�หนด

เมื่่�อได้้รัับการแจ้้งเบาะแส คณะทำำ�งานการต่่อต้้าน
ทุุจริิตและคอร์์รััปชัันจะเป็็นผู้้�กลั่่�นกรองสืืบสวนข้้อเท็็จจริิง
หรืืออาจจะมอบหมายให้้ตััวแทนเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ และให้้
รายงานผลการสืืบสวนและความคืืบหน้้าให้้ผู้้�แจ้้งเบาะแส
หรืือผู้้�ร้้องเรีียนได้้ทราบเป็็นระยะ
ทั้้�งนี้้� หากการสืืบสวนพบว่่า มีีเหตุุอันั ควรเชื่่อ� ได้้ว่า่ ผู้้�ที่่ถู� กู
กล่่าวหาได้้กระทำำ�การทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั นั จริิง บริิษัทั จะเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถููกกล่่าวหาได้้พิิสููจน์์ตนเอง หากผู้้�ถููกกล่่าวหาได้้
กระทำำ�การทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั นั จริิง จะต้้องได้้รับั โทษทางวิินัยั
ตามระเบีียบข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับการทำำ�งานที่่�บริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดไว้้
และหากการกระทำำ�ทุุจริิตและคอร์์รััปชัันผิิดกฎหมายนั้้�น       
ผู้้�กระทำำ�ผิดิ อาจจะต้้องได้้รัับโทษทางกฎหมายด้้วย
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1.6. นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนบนพื้้�นฐานความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�ไปกัับการบริิหาร
จััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ จึึงมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่า สร้้างสรรค์์นวััตกรรมเพื่่�อลดผล
กระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรู้้�คุุณค่่าและลดการใช้้พลัังงานธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�อย่่าง
จำำ�กััด ตลอดจนสนัับสนุุนให้้บริิษััทร่่วม คู่่�ค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียรัับทราบนโยบาย เพื่่�อเป็็นหลัักในการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน
ดัังนี้้�
1. เคารพ ยึึดถืือ และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด
2. ปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน ในการใช้้ทรััพยากรและพลัังงานอย่่างประหยััดรู้้�คุุณค่่า
3. จััดให้้มีีการฝึึกอบรม การประชาสััมพัันธ์์ และการสื่่�อสารกัับพนัักงานและบุุคคลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ตระหนัักถึึงผล
กระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานที่่�ดีีให้้แก่่พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องและทั่่�วถึึง บริิษััทจะสนัับสนุุนทรััพยากรบุุคคล งบประมาณ  และเวลาใน
การทำำ�งานในการฝึึกอบรม
4. จััดให้้มีีช่่องทางการรัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ และข้้อร้้องเรีียนจากพนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของ
พนัักงานในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
5. อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงานโดยให้้ถืือเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนที่่�จะให้้ความร่่วม
มืือในการปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�กำำ�หนด
การพััฒนาศัักยภาพและคุุณภาพชีวิ
ี ิตของพนัักงาน
บุุคลากรเป็็นทรััพยากรพื้้�นฐานสำำ�คััญที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมาย ดัังนั้้�น การจััดการทรััพยากรบุุคคลจึึง
นัับว่่าเป็็นหนึ่่�งในตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จขององค์์กรในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้ประสบความสำำ�เร็็จ อีีกทั้้�งในปััจจุุบัันสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) เปรีียบเสมืือนตััวเร่่งให้้หลายภาคธุุรกิิจเปลี่่�ยนผ่่านเพื่่�อเป็็นดิิจิิทััลอย่่างรวดเร็็ว
การพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรให้้มีีทัักษะ ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการใช้้เทคโนโลยีี อาทิิ Online meeting, Social Media, Online
Entertainment และ Online Payment การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและนำำ�สารสนเทศมาใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนางานให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงสร้้างทัักษะใหม่่ที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ (Re-skill) และพััฒนาทัักษะเดิิมให้้ดีีขึ้้�นเพื่่�อ
รองรัับการเติิบโตในอนาคต  (Up-skill) และสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ให้้
ความสำำ�คััญกัับการรัักษาพนัักงานและการดึึงดููดพนัักงานกลุ่่�มเป้้าหมาย (Talent Attraction and Retention) และการเติิบโตและ
ความก้้าวหน้้าทางสายอาชีีพ (Career Development and Career Path) โดยมีีกลยุุทธ์์ กรอบแนวคิิดเป้้าหมาย และการดำำ�เนิิน
งาน ดัังนี้้�
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กลยุุทธ์์การดููแลพนัักงานภายใต้้แนวคิิด 3 R
การรัักษาพนัักงาน
และ
การดึึงดููดพนัักงาน
Retain and
attraction

พััฒนาทัักษะเดิิม 
และเพิ่่�มเติิมทัักษะใหม่่
Re-skill and up-skill

• เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย
• สร้างผู้น�ำและทีมที่มีความไว้เนื้อ
เชื่่�อใจ
• สร้างความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่่อองค์์กร

• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของพนัักงาน
• สร้างความคล่องตัวและสนับสนุน
ให้้พนัักงานมีีความพร้้อม
   ในการทำำ�งานโดยส่่งเสริิมด้้าน
เทคโนโลยีีและสารสนเทศ

การพััฒนาแนวคิิด
ที่่�ยืืดหยุ่่�นและเติิบโต
Resilient & Growth mindset

• เตรียมพร้อม มีความคล่องตัว
และความยืืดหยุ่่�นต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง
• การมีกรอบความคิดแบบเติบโต

บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนาบุุคลากรที่่�เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมายและประสบ
ความสำำ�เร็็จ พร้้อมทั้้�งมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยกระดัับความสามารถและพััฒนาบุุคลากรให้้ครอบคลุุมในทุุกระดัับ บริิษััทจึึงได้้พััฒนากรอบแนวคิิดการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาบุุคลากร (MPI Employee journey) ขึ้้�นมา ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การให้้ความสำำ�คััญกัับการสรรหาและเตรีียม
ความพร้้อมก่่อนการบรรจุุ การพััฒนาทัักษะให้้กัับพนัักงานปััจจุุบััน ตลอดจนการดููแล การพััฒนาทัักษะและมอบโอกาสความก้้าวหน้้า
ตลอดเส้้นทางอาชีีพพนัักงาน
กรอบแนวคิิดการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาบุุคลากร  (MPI Employee Journey)

MPI

Learning &
Development

Employee

Career
Development

Journey

Perform &
engafement

Onboarding

Recruiting to Job offer
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1.

การวางแผนกำำ�ลัังคนและการสรรหาบุุคลากรที่่�มีีคุุณลัักษณะสอดคล้้องกัับงานและค่่านิิยมขององค์์กร

ด้้วยการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องของบริิษััท การวางแผนอััตรากำำ�ลัังและการสรรหาคััดเลืือกบุุคลากรจากทั้้�งภายในและภายนอก
เข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษััทเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องเตรีียมพร้้อมและดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสมกัับการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์และ
เป้้าหมายของบริิษััท โดยบริิษััทพิิจารณาคััดเลืือกบุุคลากรที่่�เป็็นทั้้�ง “คนเก่่งและคนดีี” โดยมีีคุุณสมบััติิ ความรู้้�  ความสามารถที่่�
เหมาะสม
กลยุุทธ์์

1.  วางแผนกำำ�ลัังคนและขีีดความ
สามารถให้้สอดรัับกัับแผนกลยุุทธ์์
ของบริิษััท

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

จััดทำำ�แผนงานสรรหาในเชิิงรุุก (Proactive Recruitment) โดยการประชาสััมพัันธ์์ใน
มหาวิิทยาลััยที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อให้้ฃสอดคล้้องกัับความต้้องการและแผนกลยุุทธ์์
ของบริิษััทที่่�ต้้องการสร้้าง Employer Branding

2. จ้้างงานอย่่างมีีคุุณค่่าและเท่่าเทีียม  • การจ้างงานคนพิการมาท�ำงานจ�ำนวน 2 คน ครบตามสัดส่วนร้อยละ 1 ของ
เปิิดโอกาส ในการจ้้างงานคนพิิการ
พนัักงานทั้้�งหมด ตามมาตรา 35ของพระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
และผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืน 
คนพิิการ พ.ศ. 2550 ทั้้�งยัังเป็็นการตอบสนองต่่อเป้้าหมายที่่� 8 ของเป้้าหมายการ
แก่่สัังคม
พััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (SDGs)
• การต่ออายุพนักงานทีเ่ กษียณอายุแต่มศี กั ยภาพในการท�ำงาน เพือ่ เสริมสร้างความ
ยั่่ง� ยืืนแก่่สังั คมและสร้้างคุุณค่า่ ความภููมิใิ จแก่่ผู้้�สูงู อายุุ
3. สร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีขององค์์กร ผ่่าน • โครงการฝึกงาน (Internship Program) เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน โดยปัญหาการ
สื่่�อออนไลน์์ ต่่างๆ เพื่่�อดึึงดููดคนรุ่่�น
ระบาดของโควิิด 19 ในปีี 2564 บริิษัทั ฯได้้ปรับั เปลี่่�ยนกลยุุทธ์์การฝึึกงานเป็็นการ
ใหม่่ให้้รู้้�จััก และอยาก ร่่วมงานกัับ
ฝึึกงานผ่่าน online โดยเป็็นตำำ�แหน่่ง Graphic designer ซึ่่ง� สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้
องค์์กร
ผ่่านทาง online ได้้
2.

การให้้ความสํําคััญกัับการเตรีียมความพร้้อมก่่อนบรรจุุเป็็นพนัักงาน

บริิษััทมีีความห่่วงใยต่่อพนัักงานทุุกระดัับ โดยเฉพาะกลุ่่�มพนัักงานเข้้าใหม่่ ซึ่่�งจะมาช่่วยเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนให้้
องค์์กรเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน นำำ�ไปสู่่�แนวคิิดในการดููแลพนัักงานใหม่่ด้้วย โปรแกรมดููแลรัักษาพนัักงานใหม่่ (On-Boarding Program)
เพื่่�อให้้พนัักงานเข้้าใหม่่สามารถเรีียนรู้้�และปรัับตััวเข้้ากัับวััฒนธรรมภายในองค์์กรและวััฒนธรรมภายในหน่่วยงานได้้อย่่าง โดยการ
สร้้างความประทัับใจแรกให้้พนัักงานในวัันเริ่่�มงาน โดยพนัักงานใหม่่ที่่�มาเริ่่�มงานจะได้้รัับกระเป๋๋า welcome bag และ กิิจกรรม
Induction ที่่�จะให้้ข้้อมููลบริิษััทที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งานและปรัับตััวให้้เข้้ากัับบรรยากาศการทำำ�งาน ให้้สามารถทำำ�งานได้้
อย่่างมีีความสุุขและตอบสนองความต้้องการของบริิษัทั ได้้ รวมถึึงจััดให้้มีี Buddy Program ให้้หน่่วยงานต้้นสัังกััดจัดั หาพี่่�เลี้้ย� งรัับผิิดชอบ
ดููแลพนัักงานใหม่่ การให้้ความเข้้าใจใน Team Culture พร้้อมทั้้�งมีีการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนจากหน่่วยงานทรััพยากรบุุคคลในการให้้
ความรู้้�ความเข้้าใจในรากฐานวััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร ภาพรวมธุุรกิิจ และนโยบายที่่�สำำ�คััญต่่างๆ
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ในปีี 2564 อััตราการผ่่านการทดลองงานของพนัักงานใหม่่เท่่ากัับ 100% แสดงให้้เห็็นการคััดเลืือกพนัักงานที่่�เหมาะสมและ
การให้้ความสำำ�คััญของการดููแลพนัักงานระหว่่างการทดลองงาน ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นการทำำ�งานแบบ work from home

87.14%

ผ่่าน

         อััตราการ

การทดลองงานของ

พนัักงานใหม่่

100%

(จากแผนงาน 80%)

ความพึึงพอใจ

และประโยชน์์ ที่ ่ � ไ ด้้ รั ั บ จาก

การเข้้า Induction
3.

Program

การสร้้างความผููกพัันองค์์กร

การที่่�บริิษััทจะได้้พนัักงานหนึ่่�งคนมาร่่วมงานด้้วยนั้้�น ต้้องผ่่านกระบวนการต่่างๆ หลายขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การสรรหา การคััดเลืือก
การสััมภาษณ์์ และการพััฒนา แต่่ละขั้้�นตอนบริิษััทได้้ใช้้ทรััพยากรทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน ดัังนั้้�นหากบริิษััทมีีอััตราการลาออก
ของพนัักงานที่่�สููง ก็็จะทำำ�ให้้บริิษััทต้้องสููญเสีียทรััพยากรเพื่่�อสรรหาพนัักงานทดแทน อีีกทั้้�งพนัักงานที่่�มีีความสามารถยัังเป็็นปััจจััย
หลัักที่่�จะช่่วยสร้้างผลการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการที่่�จะดููแลและรัักษาพนัักงาน
อย่่างมาก โดยมีีการดำำ�เนิินในด้้านต่่างๆดัังนี้้�
• การบริิหารค่่าตอบแทน การบริิหารค่่าตอบแทนพนัักงานอย่่างเหมาะสมในแต่่ละระดัับก็็เป็็นอีีกส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างความ
ผููกพััน บริิษััทมุ่่�งเน้้นการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่พนัักงานอย่่างเป็็นธรรมและแข่่งขัันได้้ โดยไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับความแตกต่่างทางเพศ
เชื้้�อชาติิ และศาสนาของพนัักงาน แต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานแต่่ละคน ในแต่่ละปีี บริิษััทได้้การสำำ�รวจค่่า
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ตอบแทนและสวััสดิิการ เทีียบเคีียง (Benchmark) กัับ อุุตสาหกรรมใกล้้เคีียง รวมถึึงสภาวะแวดล้้อมภายนอก เพื่่�อนำำ�มา
ทบทวนและปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ค่่าตอบแทน ให้้เหมาะสม อีีกทั้้�งยัังคงมีีการทบทวนและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สามารถ
บริิหารค่่าตอบแทนได้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้ม ความต้้องการของพนัักงานรุ่่�นใหม่่
• การบริิหารและจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม 
บริิษััทได้้มีีการจััดเตรีียมอุุปกรณ์์และสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�เหมาะสม ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ตามกฎกระทรวง
กำำ�หนดมาตรฐาน ในการบริิหารและจััดการด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานดัังต่่อไปนี้้�
• จััดเตรีียมเก้้าอี้้�ทำำ�งานที่่�สามารถปรัับระดัับตามสรีีระ ของผู้้�ใช้้งานและเหมาะสมกัับระดัับความสููงของโต๊๊ะทำำ�งาน
• ออกแบบให้้ห้้องถ่่ายเอกสารและทำำ�ลายเอกสารแยกห่่าง จากบริิเวณที่่�นั่่�งทำำ�งาน
•  มีีห้้องเก็็บเอกสารและห้้องเก็็บของแยกพื้้�นที่่�โดยเฉพาะ
• ติิดตั้้�งไฟ LED ที่่�มีีระยะห่่างของการกระจายแสงเพีียงพอ และเหมาะสมต่่อการทำำ�งานตามมาตรฐานที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด 
• ตรวจวััดคุุณภาพอากาศในที่่�ทำำ�งานและทำำ�ความสะอาด เครื่่�องปรัับอากาศเป็็นประจำำ� 

• แนวทางในการบริิหารงานทรััพยากรบุุคคล ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
1. บริิษััทกำำ�หนดให้้พนัักงานทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work from home)ในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโควิิด 19  
2. ในช่่วงที่่�อนุุญาตให้้พนัักงานเข้้ามาปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�นัักงาน บริิษััทมีีมาตรการรัักษาสุุขอนามััยแก่่พนัักงาน ได้้แก่่
การตั้้�งจุุดวััดอุุณหภููมิิ จำำ�กััดสิิทธิิเข้้าอาคารสำำ�นัักงานสำำ�หรัับบุุคคล ภายนอก จำำ�กััดจำำ�นวนคนเข้้าห้้องประชุุม
และจำำ�กััด  เวลาในการใช้้ห้้อง รวมถึึงการฆ่่าเชื้้�อให้้กัับอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน เช่่น โต๊๊ะพนัักงาน ห้้องน้ำำ�� จุุดสััมผััส
สาธารณะ และสำำ�หรัับพนัักงานที่่�มีีความเสี่่�ยง จะให้้พนัักงานตรวจ ATK ก่่อนเข้้าสำำ�นัักงานล่่วงหน้้า 1 วััน และ
นำำ�ส่่งผลการตรวจให้้กัับหััวหน้้างานและฝ่่ายบุุคคล
3. บริิษััทขอความร่่วมมืือทุุกคนสวมใส่่หน้้ากากตลอดเวลา งดพููดคุุยในลิิฟต์์ รัักษาระยะห่่าง หลีีกเลี่่�ยงการรัับประทาน
อาหารร่่วมกััน
4. แนะนำำ�ให้้จััดประชุุมผ่่านระบบ Microsoft Teams จากโต๊๊ะทำำ�งานหรืือที่่�พัักอาศััยของพนัักงาน
5. บริิษััทได้้จััดเตรีียมกล่่องกำำ�ลัังใจซึ่่�งประกอบไปด้้วยอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นในการป้้องกัันเชื้้�อโควิิด  19 เช่่น หน้้ากาก
อนามััย , Face shield, แอลกอฮอล์์ทั้้�งแบบเจลและน้ำำ��สเปรย์์ ,ถุุงมืือยาง ,ชุุด PPE , วิิตามิินซีี และอื่่�นๆที่่�จำำ�เป็็น
 สำำ�หรัับพนัักงานขายภาคสนามที่่�ต้้องเดิินทางไปทำำ�งานนอกสถานที่่�
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• การสื่่�อสารที่่�ทั่่�วถึึง บริิษััทมุ่่�งเน้้นกิิจกรรมเพื่่�อสื่่�อสารทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความเคลื่่�อนไหวในองค์์กร และข่่าวสารต่่างๆ
ให้้พนัักงาน ทราบอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยช่่องทางที่่�หลากหลาย เช่่น   ระบบ Email Outlook , ระบบ Line@ (HR@
Moongpattana) , ระบบ Facebook (Smile Moong Pattana) รวมถึึง การสื่่�อสารโดยตรงจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ในรููปแบบของกิิจกรรม Corporate Meeting  ที่่�เน้้นการ สร้้างความเข้้าใจของทิิศทางธุุรกิิจ การเปลี่่�ยนแปลงที่่� ต้้องเกิิดขึ้้�น
และการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับพนัักงาน ในการทำำ�งาน โดยปีี 2564 ได้้จัดกิ
ั ิจกรรม Corporate Meeting  ทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง ใน
ช่่วงต้้นต้้นปีีและกลางปีี
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• การจััดกิิจกรรม  Ice breaking ในแต่่ละแผนก บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับความสััมพัันธ์์ของพนัักงานทั้้�งในแผนกและต่่าง
แผนก จึึงได้้สนัับสนุุนกิิจกรรมการสานสััมพัันธ์์ในทีีม โดยอนุุญาตให้้ใช้้ช่่วงบ่่ายของวัันศุุกร์์ในการที่่�จะทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันเพื่่�อ
เป็็นโอกาสในการพููดคุุยและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกััน โดยเน้้นหลัักของ Core value (MPI DNA) ซึ่่�งได้้แก่่ OPEC
(Operational Excellence, Partnership, Employee, Customer Centric เป็็นแนวทางในการทำำ�กิิจกรรม Ice breaking  
ในปีี 2564 ที่่�มีีสถานการณ์์ Covid 19 ระบาด ในบางแผนกได้้ปรัับเปลี่่�ยนจััดกิิจกรรม Ice breaking เป็็น แบบ online แทน
การพบปะกัันโดยตรง ตามนโยบาย social distancing
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• การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการทำำ�งาน บริิษััทมีีระบบการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics) และหน้้าจอแสดงผลการ
วิิเคราะห์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (Executive Dashboard) ให้้สอดรัับกัับทิิศทางของธุุรกิิจได้้อย่่างรวดเร็็ว สนัับสนุุนช่่องทางดิิจิิทััล
ที่่�ใช้้ติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างการ ทำำ�งานที่่�รวดเร็็วและหลากหลาย เช่่น Microsoft Office 365 , MS Team , ระบบ Employee
Self Service
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการดำำ�เนิินการประเมิินผลความผููกพัันของพนัักงานเพื่่�อกำำ�หนด  ทบทวนแนวทางยกระดัับความผููกพััน
และความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

ภาพรวมความผููกพัันและ

ความพึึงพอใจ เท่่ากัับ 89.83%

เพิ่่�มขึ้้�น 2.35% จากปีีที่่�แล้้ว 
จากเป้้าหมาย 83%

ความผููกพัันองค์์กรเพิ่่�มมากขึ้้�นทุุกหััวข้้อ โดย 3 อัันดัับแรกที่่�เพิ่่�มขึ้้�นสููงสุุด ได้้แก่่
บทบาทและความรัับผิิดชอบในงาน		
ความเป็็นผู้้�นำำ�และการวางแผนองค์์กร 		
สภาพแวดล้้อมภายในองค์์กร 		

4.07%
3.10%
  2.65%

เพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�น

นอกจากนี้้�บริิษััทยัังนำำ�  Application Happily.ai เข้้ามาใช้้ ในการวััด  Engagement ของพนัักงานในองค์์กร ด้้วยแนวคิิดที่่�ว่่า
การจััดการเรื่่�องของคนก็็ควรเป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�ทุุกวััน เพราะปััญหาบางอย่่างอาจจะนานเกิินไปจนสายเกิินแก้้ การที่่�พนัักงานตอบ
ความรู้้�สึึกของตนเองในทุุกๆวัันผ่่าน Application และสามารถขอ Feedback เพื่่�อนร่่วมงาน รวมไปถึึงการให้้กำำ�ลัังใจหรืือชื่่�นชม
เพื่่�อนร่่วมงาน จะช่่วยเสริิมสร้้างประสบการณ์์ที่่�มีีความหมายให้้กัับพนัักงานรวมไปถึึงทำำ�ให้้ทำำ�ให้้หััวหน้้างานเข้้าใจทีีมงานและช่่วย
พััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�ให้้กัับหััวหน้้างานได้้
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4.

การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิงาน

บริิษััทมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารและพนัักงาน โดยการใช้้รููปแบบการประเมิินดััชนีีชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จ (KPIs)
เพื่่�อให้้ผลการประเมิินมีีความชััดเจนเป็็นธรรม และยัังนำำ�แนวคิิดของ OKR (Objective Key Result)  ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อ
วััดผลสำำ�เร็็จ โดยได้้ปลููกฝัังให้้พนัักงานตระหนัักว่่า ระบบการวััดผลเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องทำำ�ต่่อเนื่่�อง (continuous improvement) เพื่่�อการ
พััฒนาองค์์กรในภาพรวมและสามารถนำำ�เป้้าหมายเหล่่านั้้�นมาปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ให้้ทัันกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ใน
ทุุกไตรมาสจะมีีการประชุุมสรุุปผลของ OKR ของผู้้�บริิหารของทุุกแผนก โดยจะมีีการนำำ�เสนอผลของไตรมาสที่่�ผ่่านมาและเป้้าหมายที่่�ตั้้�ง
ไว้้สำำ�หรัับไตรมาสถััดไป

OKRs

KPIs
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5.

การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน

ทรััพยากรบุุคคลถืือเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง พนัักงานทุุกคนมีีต้้นทุุนศัักยภาพที่่�หลากหลาย บริิษััทจึึงได้้จััดเตรีียม
แผนการพััฒนาที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพนัักงานทุุกระดัับ ให้้มีีขีีดความสามารถตามมาตรฐานตำำ�แหน่่งงานที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยบริิษััทได้้กำ�ำ หนด
ทัักษะและคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีของงานในแต่่ละสายอาชีีพ (Competency) และดึึงศัักยภาพภายในตััวบุุคคล เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการ
บริิหารองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการสร้้างประสบการณ์์การเรีียนรู้้�แบบใหม่่ด้้วย Virtual Learning โดยปรัับกระบวนการเรีียน
รู้้�พััฒนาบุุคลากรผ่่าน Digital Platform

ในปีี 2564 บริิษััทจัด
ั หลัักสููตรอบรมพนัักงานเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและศัักยภาพ
ในการทำำ�งานแก่่พนัักงานจำำ�นวน 19

หลัักสููตร

โดยมีีจำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมหรืือกิิจกรรม

พััฒนาความรู้้�เฉลี่่�ยของพนัักงาน 7 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี

จากเป้้าหมาย 6 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี

ตารางแสดงข้้อมููลการฝึึกอบรมประจำำ�ปีี 2564
ประเภท Competency

Core Competency

Leadership Competency

จำำ�นวน

จำำ�นวน

ชั่่�วโมง

พนัักงาน

การสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

459

152

Digital Marketing ในยุุค Marketing 5.0

272

68

การพััฒนาศัักยภาพของผู้้�จััดการภาคของทีีมขาย

24

4

Coaching & Giving Feedback on field

24

4

Coaching & Mentoring: One-on-one session

24

4

36

4

210

30

ชื่่�อหลัักสููตร

Functional Competency การวางแผนอุุปสงค์์และอุุปทานเพื่่�อการบริิหารโลจิิสติิกส์์และ
ซััพพลายเชนให้้มีีประสิิทธิิภาพ
Workshop Microsoft teams seminar advance
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จำำ�นวน

จำำ�นวน

ชั่่�วโมง

พนัักงาน

45

15

SD Professional Sharing 1/2021: เคล็็ด (ไม่่) ลัับพิิชิิตหุ้้�นยั่่�งยืืน
THSI

3

2

“CARBON PRICING: กลไกราคา ช่่วยลดก๊๊าซเรืือนกระจกลดโลก
ร้้อน” ครั้้�งที่่� 6

6

2

“Economic update for CFO”

2

1

CEO Club 2021 :
ข้้อพิิพาทการค้้าระหว่่างประเทศ ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่ควรมองข้้าม

3

1

HR after COVID-19 เราจะรอดไปด้้วยกััน

6

1

โครงการอบรมออนไลน์์ ไขข้้อข้้องใจภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

7

1

ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเองตามมาตรา 100 แห่่ง พรบ
บริิษััทมหาชน

2

1

แนวโน้้มและทิิศทางในการทำำ� M&A

13

3

Director Accreditation Program (DAP)

7.5

1

TLCA CFO Professional Development Program ครั้้�งที่่�
7/2021 หััวข้้อ “Economic update for CFO”

3

1

การใช้้งานระบบ Smart FSCOMP

4

2

ประเภท Competency

ชื่่�อหลัักสููตร

Functional Competency การบำำ�รุุงรัักษาและการดููแลรถเบื้้�องต้้น

สรุุปผลการพััฒนาบุุคลากรแยกตามประเภทหลัักสููตร

พััฒนาทัักษะเดิิมให้้ดีีขึ้้�นเพื่่�อรองรัับการเติิบโต 
สร้้างทัักษะใหม่่ที่่�จำ�ำ เป็็นในการทำำ�งาน
พััฒนาศัักยภาพด้้านเทคโนโลยีี
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สรุุปผลการพััฒนาบุุคลากรแยกตามประเภทหลัักสููตรในแต่่ละระดัับบัังคัับบััญชา
พััฒนาทัักษะเดิิมให้้ดีีขึ้้�น

พนัักงาน
ผู้้�จััดการ
บริิหาร

เพื่่�อรองรัับการเติิบโต

สร้้างทัักษะใหม่่ที่่�จำำ�เป็็น
ในการทำำ�งาน
พััฒนาศัักยภาพด้้าน
เทคโนโลยีี

2.5 ความปลอดภััย และอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการปฏิิบััติิงาน

เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนภายใต้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์สำำ�คััญขององค์์กร และให้้เป็็นไปตามแนวทางการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสุุขภาพ ความปลอดภััย และคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน และร่่วมสร้้างเสริิมความ
ปลอดภััย และอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเทีียบเท่่าเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดวิิสััย
ทััศน์์ความปลอดภััย (Safety Vision) และพัันธกิิจความปลอดภััย (Safety Mission) ดัังนี้้�
Safety Vision:

สร้้างสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�เหมาะสม ปลอดภััย ปราศจากความเสี่่�ยง มุ่่�งเน้้นการดููแลสุุขภาพของพนัักงาน เพื่่�อพััฒนา
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน และสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีแก่่พนัักงาน
Safety Mission:

• ดููแลให้้มีีการยกระดัับ และพััฒนาสภาพแวดล้้อมให้้มีีความปลอดภััย เหมาะสม ถููกสุุขลัักษณะ
• ให้้ความรู้้� สร้้างความตระหนััก และปลููกจิิตสำำ�นึึกซึ่�ง่ ความปลอดภััยในการทำำ�งานให้้กัับพนัักงาน
• สร้้างเสริิมให้้พนัักงานมีีสุุขภาวะที่่�ดีทั้้ี �งด้้านร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ และสัังคม
โดยบริิษััทมีีนโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานดัังต่่อไปนี้้�
• ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ถืือเป็็นหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบในการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานทุุกคน
• บริิษััทจะดำำ�เนิินการติิดตาม เฝ้้าระวััง ประเมิิน ควบคุุมอัันตราย และจััดให้้มีีการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานรวมถึึง
ในสถานที่่�ทำำ�งาน
• มีีการเผยแพร่่ให้้ความรู้้� สร้้างความตระหนัักรู้้� และปลููกจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมการ
ทำำ�งานแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
• พนัักงานทุุกคนต้้องปฎิิบััติติ ามกฎระเบีียบความปลอดภััย มาตรฐานความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด  ไม่่ฝ่่าฝืืนหรืือละเลยการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว ซึ่่�งอาจจะถููก
พิิจารณาโทษตามระเบีียบของบริิษััท
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2.6 การเคารพสิิทธิมนุุ
ิ ษยนชน

บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน บริิษััทตระหนัักและมีีอุุดมการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม
ยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�แข่่งทางการค้้า คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ เจ้้าหนี้้� พนัักงาน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตามหลัักธรรมภิิบาลและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ในด้้านสิิทธิิมนุุษยชนนั้้�น บริิษััทยึึดถืือหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
อัันเป็็นสิิทธิิพื้้�นฐานของมนุุษย์์ และเล็็งเห็็นว่่าหลัักการสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นรากฐานสำำ�คััญในการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิและสงบสุุข เพื่่�อ
เป็็นการสร้้างความมั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นไปด้้วยความรอบคอบ ระมััดระวััง ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�จะก่่อให้้เกิิดการละเมิิด
หรืือสร้้างผลกระทบต่่อสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อม รวมทั้้�งไม่่ส่่งเสริิมหรืือเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน บริิษััท
มีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
• สนัับสนุุนและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน โดยไม่่สนัับสนุุน ไม่่กระทำำ�และไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน เช่่น ไม่่ใช้้
แรงงานเด็็กและแรงงานบัังคัับ แรงงานที่่�ผิิดกฎหมาย รวมถึึงต่่อต้้านการคุุกคามทางเพศทุุกรููปแบบ
• ให้้ความสำำ�คััญกัับสิิทธิิเท่่าเทีียมกัันของสตรีี รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษต่่อสิิทธิิของกลุ่่�มเปราะบาง เช่่น ผู้้�พิิการ สตรีีมีี
ครรภ์์และให้้นมบุุตร เป็็นต้้น
• ให้้ความสำำ�คััญและเคารพเสรีีภาพในเรื่่�องสััญชาติิ สถานภาพทางสัังคม สุุขภาพ การศึึกษา สิิทธิิในการทำำ�งาน ชนชั้้�นทาง
สัังคม ลัักษณะเชื้้�อชาติิ ศาสนา
• เปิิดโอกาสด้้านการจ้้างงานบุุคลากรอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมไปถึึงการจ้้างงานบุุคคลทุุพลภาพ
• จััดให้้มีนี โยบายและมาตรการเกี่่ย� วกัับความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า รวมถึึงระบบควบคุุมภายในทางด้้านข้้อมููล
• มุ่่�งมั่่�นและรัักษาไว้้ซึ่่�งวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นต่่อการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนตามนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน
เปิิ ดโอกาสให้้ พนัั กงานสามารถร้้ องทุุ กข์์ ในเรื่่�องการละเมิิ ดสิิทธิิ มนุุ ษยชน หรืื อแสดงความเห็็ นในประเด็็ นที่่� เกี่่�ย วข้้องกัับ
สิิทธิิมนุุษยชน โดยจััดให้้มีีช่่องทางร้้องทุุกข์์ แจ้้งเบาะแส โดยข้้อร้้องทุุกข์์จะถููกเก็็บเป็็นความลัับ ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ
เกี่่�ยวกัับมาตรการคุ้้�มครองและรัักษาความลัับ รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ิการดำำ�เนิินการสืืบสวนและบทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดในเรื่่�อง
ดัังกล่่าว
3.  Society สร้้างคุณ
ุ ภาพชีวิ
ี ิตให้้ทุุกคน
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดหาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุณภ
ุ าพและบริิการที่่�ดีีเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและความผููกพัันแก่่ลููกค้้า ครอบคลุุมถึึงการให้้
ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อลููกค้้า ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้กำ�ำ หนดนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและส่่วนรวมอย่่างยั่่�งยืืน ครอบคลุุมถึึงการ
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และชุุมชนในท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััท ประกอบกิิจการอยู่่� ดัังตััวอย่่างเช่่น
3.1. ความรัับผิิดชอบต่่อผลิิตภััณฑ์์ (Product Responsibility)

ด้้วยบริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านการตลาดและจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคจึึงต้้องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�
บริิโภคเป็็นสำำ�คััญ ดัังนั้้�น จึึงต้้องให้้ความสำำ�คััญตั้้�งแต่่การคััดเลืือกคู่่�ค้้า ได้้แก่่ บริิษััทเจ้้าของสิินค้้า บริิษััทผู้้�ผลิิต  บริิษััทผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้า
บริิษััทผู้้�รัับจ้้างผลิิต  และบริิษััทผู้้�รัับจ้้างประกอบสิินค้้า จนถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ การใช้้งานและการเก็็บรัักษาที่่�ถููกต้้อง
ไม่่กล่่าวอ้้างเกิินจริิงอัันอาจทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคเกิิดความเข้้าใจผิิดได้้
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ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ตราสิินค้้าของบริิษััท (Own brand)

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�บริิโภคผ่่านทางผลิิตภััณฑ์์ ด้้วยการออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อยู่่�
เสมอ รวมถึึงสรรหานวััตกรรมใหม่่ เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััยและสามารถตอบ
สนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�หลากหลายได้้

ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค

บริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำ�ำ หน่่ายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�มีคุี ณภ
ุ าพ ปลอดภััย มีีการตรวจสอบคุุณภาพ
ตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ และมีีการรัับประกัันสิินค้้า หากสิินค้้าชำำ�รุด 
ุ เสีียหายหรืือไม่่ได้้มาตรฐานอััน
เนื่่�องมาจากการขนส่่งหรืือเหตุุอื่่น� ใด สามารถแจ้้งมาที่่� Call Center โทร 02 020 8989

การแสดงข้้อมููลกำำ�กัับ
ผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทจััดให้้มีีการแสดงข้้อมููลบนฉลากผลิิตภััณฑ์์หรืือบรรจุุภััณฑ์์เป็็นไปตามหลัักสากลและตาม
หลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.) เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง รวมถึึง
แสดงเครื่่�องหมายรัับรองคุุณภาพมาตรฐานต่่างๆ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อ
ผลิิตภััณฑ์์ของผู้้�บริิโภค

อายุุผลิิตภััณฑ์์ (Shelf Life)

การกำำ�หนดอายุุผลิิตภััณฑ์์จะกำำ�หนดโดยบริิษััทผู้้�ผลิิต  ซึ่่�งบริิษััท จะจััดเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับอายุุ
ผลิิตภััณฑ์์แต่่ละตััวในระบบคลัังสิินค้้า เพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบอายุุและเก็็บคืืนผลิิตภััณฑ์์ออก
จากชั้้�นสิินค้้าได้้ตามกำำ�หนดเวลา ทั้้�งนี้้� การเรีียกเก็็บผลิิตภััณฑ์์จะดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่สิินค้้าใกล้้วััน
หมดอายุุ เพื่่�อส่่งคืืนให้้โรงงานผู้้�ผลิิต/บริิษััท นำำ�ไปทำำ�ลายต่่อไป

3.2. มาตรฐานความปลอดภััยผลิิตภััณฑ์์

บริิษััท ตระหนัักเป็็นอย่่างดีีถึึงความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากสิินค้้าไม่่ปลอดภััยจึึงได้้ดููแลให้้มีีการจััดซื้้�อจััดหาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ
 ผ่่านการรัับรองมาตรฐานระบบต่่างๆ อาทิิ มาตรฐานระบบบริิหารงานคุุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานการผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหาร GMP
มาตรฐานการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001 มาตรฐานการผลิิตอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ISO 13485 เป็็นต้้น และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
บริิษััทคู่่�ค้้าได้้ปฏิิบััติิตามมาตรฐานทั้้�งด้้านแรงงาน สุุขภาพ ความปลอดภััย และจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััท กำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดซื้้�อ
เข้้าตรวจประเมิินบริิษัทั คู่่�ค้า้ หลัักอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� และจััดทำ�ป
ำ ระวััติกิ ารจััดซื้้อ� เพื่่�อประโยชน์์ในการพิิจารณาจััดซื้้อ� สิินค้้าในครั้้ง� ต่่อไป 
3.3. นโยบายข้้อมููลส่่วนตััวและการรัักษาความปลอดภััย 

บริิษัทั กำำ�หนดว่่าข้้อมููลใดที่่�ลูกู ค้้าให้้ไว้้กับั บริิษัทั เป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� จะถืือเป็็นความลัับและต้้องดููแลให้้มีคี วามปลอดภััย จึึงได้้กำ�ำ หนด
มาตราการทางเทคนิิคที่่�เหมาะสมเพื่่�อป้้องกัันการสููญหายของข้้อมููลและการใช้้ข้้อมููลผิิดวััตถุุประสงค์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะไม่่เผยแพร่่ จำำ�หน่่าย
 จ่่าย แจก ข้้อมููลส่่วนบุุคคลใดของท่่านที่่�ให้้ไว้้กัับบริิษััท แก่่บุุคคลภายนอกอื่่�น
โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน จััดให้้มีีนโยบายและมาตรการเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วน
บุุคคลของลููกค้้า รวมถึึงระบบควบคุุมภายในทางด้้านข้้อมููล (สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อ “การเคารพสิิทธิิมนุุษยนชน”)  และเน้้น
ย้ำำ��ให้้พนัักงานทุุกคนเคารพและปฏิิบััติิตรมกฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััยพย์์สิินทางปััญญา
และมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการไม่่
ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา ดัังนี้้�
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บริิษััทเคารพและปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทางปััญญา และมีีนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา ดัังนี้้�
• พนัักงานทุุกคนมีีหน้้าที่่�ปกป้้องและรัักษาความลัับอัันเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทางปััญญาของบริิษััท เพื่่�อมิิให้้ข้้อมููลเหล่่านั้้�นรั่่�วไหล
และต้้องไม่่นำำ�ทรััพย์์สิินทางปััญญาประเภทต่่างๆ ของบริิษััทไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวหรืือบุุคคลอื่่�นโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
• พนัักงานทุุกคนต้้องเคารพและให้้เกีียรติิต่่อทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�น และไม่่นำำ�ผลงานอัันมีีทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�น
ไม่่ว่่าทั้้�งหมด หรืือบางส่่วนของผลงานไปใช้้โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากเจ้้าของผลงาน
นอกจากนี้้�บริิษััท ยัังมีีหน่่วยงานที่่�ดููแลในส่่วนของผู้้�บริิโภคผ่่านช่่องทางต่่างๆ รวมถึึงการจััดกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อสานสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
ระหว่่างบริิษััท และผู้้�บริิโภค
3.4 กิิจกรรมส่่งเสริิมการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ และให้้ความรู้้�กัับคุุณแม่่มืือใหม่่ในยุุคดิิจิิทััล

บริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับแม่่และเด็็กแบรนด์์ “พีีเจ้้น” ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการเลี้้�ยงลููกให้้เติิบโต
อย่่างมีีคุุณภาพ กัับคุุณพ่่อคุุณแม่่ยุุคใหม่่ ที่่�มีีไลฟ์์สไตล์์การใช้้ชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไปในปััจจุุบััน พีีเจ้้นจึึงมีีความตั้้�งใจจะเป็็นผู้้�ช่่วยสำำ�คััญ ที่่�มีีส่่วน
ช่่วยในการให้้ความรู้้�  ความเข้้าใจ เพื่่�อให้้คุณพ่
ุ ่อคุุณแม่่สามารถเลี้้�ยงลููกได้้ง่่ายขึ้้�น อย่่างมีีความสุุข ด้้วยองค์์ความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง จากทีีมผู้้�
เชี่่�ยวชาญพีีเจ้้นรวมถึึงบุุคลากรทางแพทย์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การสนัับสนุุนการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่เสมอมากว่่า 70 ปีี พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน
ให้้คุุณแม่่ในประเทศไทยประสบความสำำ�เร็็จในการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้เด็็กทารกทุุกคน เติิบโตขึ้้�นอย่่างมีีพััฒนาการ
สมวััย สุุขภาพที่่�ดีี และมีีความสุุข เพราะการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่นอกจากประโยชน์์จากน้ำำ�� นมแม่่แล้้ว ยัังเป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีค่่าหรืือมีีความ
หมายของแม่่และลููกน้้อยที่่�มีีร่่วมกััน คืือความรัักความผููกพััน ความอบอุ่่�นเมื่่�อลููกได้้อยู่่�ในอ้้อมกอดแม่่ โดยถืือเป็็นภาคเอกชนรายแรกที่่�
รณรงค์์ และส่่งเสริิมการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่อย่่างจริิงจัังผ่่านกิิจกรรม Workshop ผ่่านช่่องทางออฟไลน์์ และออนไลน์์เพื่่�อให้้ความรู้้� และ
กิิจกรรมทางการตลาดมากมาย ที่่�ช่่วยสร้้างแรงบัันดาลใจส่่งต่่อกำำ�ลัังใจให้้คุุณแม่่ สามารถให้้นมลููกได้้ด้้วยตนเอง
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3.5 ผลิิตภััณฑ์์ Own Brand ที่่�ตอบโจทย์์ทุุกช่่วงวััย

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ที่่�ต้้องการดููแลสุุขภาพและการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค เราจึึงพััฒนา
ทุุกผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ตราสิินค้้าของบริิษััทให้้มีีคุุณภาพสููง ตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ เน้้นย้ำำ��การให้้คุุณค่่าที่่�ตอบสนองความต้้องการ
มากกว่่ามาตรฐานของผลิิตภััณฑ์์ทั่่�วไป พร้้อมการคำำ�นึึงถึึงการดููแลรัับผิิดชอบและการตอบแทนคืืนสู่่�สัังคมเป็็นสำำ�คััญ โดยในปีีที่่�ผ่่านมาก
ลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ตราสิินค้้าของบริิษััทมีีการเติิบโตเป็็นสััดส่่วนถึึง 16% ของมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ทุุกกลุ่่�ม และยัังคงมุ่่�งหวัังการเติิบโตต่่อไป
ในอนาคต เพื่่�อตอบสนองต่่อแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ที่่�ต้้องการดููแลสุุขอนามััย และสุุขภาพที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน
วีีแคร์์ (V care) หนึ่่�งในตราสิินค้้าของบริิษััท ที่่�มีีสัดส่
ั ่วนสำำ�คััญในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมด มีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนากลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ของใช้้ส่่วนบุุคคล (Personal Care) ด้้วยความใส่่ใจ พิิถีีพิิถััน มองเห็็นคุุณค่่าในรายละเอีียดที่่�ผู้้�บริิโภคต้้องการที่่�แตกต่่างกััน และส่่งมอบ
คุุณค่่าเหล่่านั้้�นด้้วยความห่่วงใย ในทุุกกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ จึึงได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์จากความต้้องการของผู้้�บริิโภคเป็็นพื้้�นฐาน มีีการทำำ�วิิจััยผู้้�
บริิโภคอย่่างสม่ำำ�� เสมอ รัับฟัังปััญหาและความต้้องการจากการใช้้งาน เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาและปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง

ปััจจุุบัันกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์สำำ�ลีี วีีแคร์์ มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ครอบคลุุมความต้้องการที่่�หลากหลาย ตั้้�งแต่่สำำ�ลีสำี ำ�หรัับเช็็ดทำำ�ความสะอาด
สำำ�หรัับทารก จนกระทั่่�งสำำ�ลีีสำำ�หรัับเช็็ดเครื่่�องสำำ�อาง โดยสำำ�ลีีของวีีแคร์์ทุุกประเภท มีีความสะอาด และปลอดภััยอย่่างแท้้จริิง นอกจาก
ผ่่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานในการผลิิตทุุกครั้้�ง วีีแคร์์ ยัังคงใส่่ใจในรายละเอีียดกัับสิ่่�งที่่�ผู้้�บริิโภคไม่่สามารถเห็็นได้้ด้้วย
คุุณลัักษณะทางกายภาพด้้านนอก ด้้วยการเน้้นถึึงคุุณภาพของเนื้้�อสำำ�ลีตั้้ี �งแต่่กระบวนการเลืือกวััตถุุดิิบ ด้้วยใยฝ้้ายธรรมชาติิ 100%
และใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััย การถัักทอด้้วยน้ำำ�� (Hydro knitting) พร้้อมผ่่านการฆ่่าเชื้้�อ 2 ครั้้�ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างที่่�สุุดว่่าสำำ�ลีีวีี
แคร์์ที่่�มอบสู่่�มืือผู้้�บริิโภค จะเป็็นสำำ�ลีีที่่�สะอาด บริิสุุทธิ์์� ปราศจากสารเคมีีตกค้้างอย่่างแท้้จริิง อีีกทั้้�ง สำำ�ลีีที่่�ผ่่านการใช้้งานยัังเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม เนื่่�องจากผลิิตจากใยฝ้้ายบริิสุุทธิ์์� 100% จึึงย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิ ไม่่ก่่อให้้เกิิดมลภาวะต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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ผลิิตภััณฑ์์วีีแคร์์ยัังคงเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องในกลุ่่�มผ้้าเช็็ดทำ�ำ ความสะอาดแบบเปีียก ซึ่�ง่ ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย ตอบโจทย์์ทุุก
ความต้้องการทางด้้านความสะอาดและสุุขอนามััย พร้้อมเพิ่่�มความสะดวกสบายของผู้้�บริิโภคในยุุควิิถีีใหม่่ ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในปีีที่่�ผ่่าน
มา ได้้แก่่ ผ้้าเช็็ดทำำ�ความสะอาดแบบเปีียก สููตรเอ็็กตร้้า ไฮยีีนไวพ์์ ที่่�มีีการใช้้ส่่วนประกอบจากแอลกอฮอล์์แท้้ 70% ผ่่านการรัับรอง
มาตรฐานจาก อย. และ สููตรแนชเชอรััล ไวพ์์ ดููแลความสะอาดอย่่างเป็็นธรรมชาติิ พร้้อมดููแลสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยผ้้าที่่�ผลิิตจากเยื่่�อไผ่่ ย่่อย
สลายได้้ 100% ที่่�สามารถทดแทนการใช้้ผ้้าแบบเดิิมถึึง 23,550 ผืืน ตลอดปีี 2021 ที่่�ผ่่านมา

ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่

สููตรเอ็็กตร้้า ไฮยีีนไวพ์์

สููตรแนชเชอรััล ไวพ์์

สำำ�หรัับกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการดููแลช่่องปากและฟััน ทางบริิษััทได้้มีีการติิดตาม และตรวจสอบประสิิทธิิภาพของผลิิตภััณฑ์์ยาสีีฟััน
สมุุนไพร วีีแคร์์ อย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็นการรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�บริิโภคผ่่านช่่องทาง call center ช่่องทางหน้้าร้้าน รวมถึึงช่่อง
ทางออนไลน์์ผ่่านสื่่�อโซเชี่่�ยลอย่่าง Facebook และ Line Official Account และได้้จัดทำ
ั ำ�การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�บริิโภค ต่่อ
ผลิิตภััณฑ์์ หลัังการใช้้งาน เพื่่�อนำำ�มาพััฒนา และปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีคุุณภาพดีีอยู่่�เสมอ โดยในปีีที่่�ผ่่านมา ยาสีีฟัันสมุุนไพร วีีแคร์์ ได้้
รัับคะแนนความพึึงพอใจโดยรวมในระดัับมาก ถึึงมากที่่�สุุด ถึึง 100% และได้้รัับความพึึงพอใจในเรื่่�องประสิิทธิิภาพการทำำ�ความสะอาด 
รสชาติิ และกลิ่่�นของยาสีีฟัันมากถึึง 94% (ผลสำำ�รวจ เดืือนสิิงหาคม 2564 ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ จากผู้้�ร่่วมทดลองเพศชาย และหญิิง 34
คนทั่่�วประเทศ อายุุตั้้�งแต่่ 16 ปีีขึ้้�นไป)
นอกจากการพิิถีีพิิถััน ใส่่ใจในกระบวนการคััดสรรวััตถุดิุ ิบ และขั้้�นตอนการผลิิตในทุุกกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ของตราสิินค้้าวีีแคร์์แล้้วนั้้�น
บริิษััทยัังมุ่่�งเน้้นการให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ เพื่่�อการดููแลสุุขอนามััยที่่�ดีีต่่อผู้้�บริิโภค ผ่่านการอบรมความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ให้้แก่่พนัักงาน
ขาย และพนัักงานแนะนำำ�สิินค้้าหน้้าร้้านอย่่างเป็็นประจำำ�  ต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี รวมถึึงให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการดููแลสุุขอนามััยส่่วนบุุคคล
แก่่ผู้้�บริิโภคโดยตรง ผ่่านสื่่�อหน้้าร้้าน ใบปลิิวที่่�แนบไปกัับสิินค้้า รวมถึึงช่่องทางออนไลน์์ ซึ่�ง่ เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคมากกว่่า 2.8 ล้้านคนในปีีที่่�
ผ่่านมา
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เพื่่�อดำำ�เนิินการตามทิิศทางการเติิบโตของบริิษััทที่่�มุ่่�งเน้้นการขยายสิินค้้า ส่่งเสริิม
การดููแลสุุขภาพ และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นการเติิบโตในกลุ่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ ขยายฐานลููกค้้าจากผู้้�ที่่�รัักสุุขภาพทั่่�วไป สู่่�กลุ่่�มเป้้าหมาย
คุุณแม่่ยุุคใหม่่ที่่�ต้้องการการดููแลตนเอง และลููกน้้อย ผ่่านตราสิินค้้าของบริิษััทด้้วย
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เบา น้ำำ��หััวปลีีผสมอิินทผลััม ที่่�ได้้คุุณค่่าจากสมุุนไพรแท้้ มีีคุณป
ุ ระโยชน์์ต่่อ
ร่่างกายด้้วยโภชนาการที่่�เหมาะสม

โดยได้้รัับผลตอบรัับเป็็นอย่่างดีีในเวลาอัันรวดเร็็วในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา เป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ผลัักดัันให้้กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
อาหาร และเครื่่�องดื่่�มทั้้�งหมดเติิบโต มีีมููลค่่าเป็็นสััดส่่วนถึึง 5% ของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ตราสิินค้้าของบริิษััททั้้�งหมด และน้ำำ��หััวปลีีผสม
อิินทผลััม ยัังคงเน้้นย้ำำ��การสนัับสนุุนการดููแลสุุขภาพคุุณแม่่ในช่่วงให้้นม ด้้วยการสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ทดลอง และการให้้ความรู้้�ต่่างๆ
โดยเข้้าถึึงคุุณแม่่กว่่า 1,900 คนในปีีที่่�ผ่่านมา
นอกจากการดููแลสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�บริิโภค ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มสมุุนไพร ตราเบา ยัังใส่่ใจต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยื่่�น จึึงเลืือกผลิิตด้้วยบรรจุุภััณฑ์์ทัันสมััย ซึ่่�งวััตถุุดิิบหลัักผลิิตจากกระดาษ จากบริิษััทชั้้�นนำำ�ของโลก ที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานด้้าน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะความรัับผิิดชอบต่่อแหล่่งที่่�มาของวััตถุดิุ ิบ พร้้อมผ่่านกระบวนการผลิิตที่่�มีีคุุณภาพ และปลอดเชื้้�อ จาก
โรงงานที่่�ให้้ความใส่่ใจกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระดัับโลกจากหลายสถาบััน เช่่น Food safety
System Certification (FSSC) 22000, GMP, HACCP รวมถึึงระบบการจััดการเพื่่�อการดููสิ่่�งแวดล้้อมภายในโรงงาน เช่่น การบำำ�บััดน้ำำ��
เสีีย การใช้้ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์
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การส่่งเสริิมและสร้้างคุุณค่่าร่่วมในสัังคม เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

“มุ่่�งพััฒนาฯ  ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าบริิษััทเป็็นส่่วนหนึ่่�งในสัังคมและชุุมชน ซึ่่�งสามารถเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างสรรคุุณค่่าให้้
กัับสัังคม จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างคุุณค่่าร่่วม (Creating Shared Value: CSV) เป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ (Economic Value) ให้้กัับกิิจการและสัังคมไปพร้้อมกััน โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาชุุมชนควบคู่่�กัับการ
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ตามแนวทาง “
มุ่่�งพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของทุุกคน”  
แนวทางการดำำ�เนิินงานภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19)
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อสัังคมและชุุมชน ทั้้�งปััญหาด้้านสาธารณสุุข ปััญหา
ด้้านเศรษฐกิิจ รวมถึึงประชาชนขาดความตระหนัักในการป้้องกัันตนเองจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
บริิษััทจึึงมุ่่�งดำำ�เนิินการสนัับสนุุนให้้ความช่่วยเหลืือชุุมชนในช่่วงภาวะวิิกฤต  เพื่่�อแบ่่งเบาภาระและให้้กำำ�ลัังใจทุุกคน ไม่่ว่่าจะเป็็น
บุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข เจ้้าหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ผ่่านโครงการต่่างๆ ดัังนี้้�
1.

โครงการมุ่่�งทำำ�ดีี ส่่งใจสู้้�ภััยโควิิด
บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงความเดืือดร้้อนของภาคส่่วนต่่าง ๆ ในสัังคมช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 จึึงได้้
มอบผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับทำำ�ความสะอาด สบู่่�วิิปโฟมอาบน้ำำ� 
� และเครื่่�องดื่่�มสมุุนไพร เพื่่�อสู้้�ภััยโควิิด-19 ให้้กัับโรงพยาบาลสนามต่่างๆ
บรรเทาความเดืือดร้้อนของประชาชนในช่่วงสถานการณ์์วิิกฤต 
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2.

โครงการส่่งกำำ�ลัังใจให้้คลััสเตอร์์ฟันน้ำ
ั ำ��นม 
บริิษััทมุ่่�งพััฒนาอิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ขอร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการตอบแทนสัังคม ส่่งกำำ�ลัังใจให้้คลััสเตอร์์ฟัันน้ำำ��นมโรงพยาบาล
ขอนแก่่น มอบผลิิตภััณฑ์์พีีเจ้้น สิ่่�งของเครื่่�องใช้้ ได้้แก่่ ขวดนม จุุกนม สบู่่�วิิป
โฟมอาบน้ำำ��  แปรงสีีฟัันและยาสีีฟัันสำำ�หรัับเด็็ก ให้้แก่่โรงพยาบาลขอนแก่่น
เพื่่�อส่่งกำำ�ลัังใจให้้คลััสเตอร์์ฟัันน้ำำ��นม

3.

โครงการเคีียงข้้างคนไทย ฝ่่าวิิกฤติิโควิิดไปด้้วยกััน
ขอเป็็นส่่วนหนึ่่�ง ที่่�จะดููแลสุุขภาพเด็็ก และผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ทั่่�วประเทศ เชิิญ
ชวนทุุกท่่านร่่วมส่่งรายชื่่�อมููลนิิธิิ สถานที่่� หรืือ โรงพยาบาลสนามฯ ที่่�มีีความ
ประสงค์์และสามารถรัับบริิจาค นมอััดเม็็ด ตรามิิลค์์มี(ี บรรจุุถุงุ พิิเศษขนาด  1
กิิโลกรััม รวม 440 กิิโลกรััม

ลำำ�ดัับ
ที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สถานที่่�บริิจาค

บ้้านเด็็กอ่่อนปากเกร็็ด 
มููลนิิธิิสงเคราะห์์เด็็กของสภากาชาดไทย
มููลนิิธิิเด็็กกำำ�พร้้าบ้้านกิ่่�งแก้้ววิิบููลสัันติิเชีียงใหม่่
มููลนิิธิิสายเด็็ก
มููลนิิธิิเด็็กพิิการบ้้านนนทภููมิิ
สถานสงเคราะห์์เด็็กอ่่อนรัังสิิต 
รร. วััดห้้วยลำำ�ไย
รร. หนองหััวหมูู ชลบุุรีี
วััดดอนจั่่�นเชีียงใหม
รพ. ผู้้�สููงอายุุ บางขุุนเทีียน
โรงพยาบาลศิิริิราช
โรงพยาบาลยะลา (รพ.สนาม  6อาคาร)
สถาบัันบำำ�ราศนราดููร
รพ. กระทุ่่�มแบน สมุุทรสาคร
รพ. สนามบุุษราคััม (ไม่่เต็็มลััง 1 ลััง)

จำำ�นวน (ถุุง)

 จำำ�นวน (ลััง)

18
6
6
18
30
18
6
6
24
30
30
12
18
12
95

3
1
1
3
5
3
1
1
4
5
5
2
3
2
15.8
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4.

สนัับสนุุนโครงการออมสิินห่่วงใยส่่งกำำ�ลัังใจให้้สัังคม
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมบริิจาค เครื่่�องอุุปโภคบริิโภค เเละ เครื่่�องดื่่�มสมุุนไพร ช่่วยเหลืือผู้้�ติิด
เชื้้�อ COVID-19

5.

สนัับสนุุน โครงการ “ถุุงฟิินเฟ่่อร์์”
เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนของชุุมชน หลายครอบครััวต้้องต้้องเก็็บตััวอยู่่�ในบ้้านเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการติิดเชื้้�อ จึึงมอบ “ถุุงฟิินเฟ่่อร์์”
ให้้คนในชุุมชน

แนวทางการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมสุุขภาพและสุุขอนามััยให้้แก่่ชุุมชนให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ Heath
& Wellness

บริิษััทขอยกระดัับการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของทุุกคนในครอบครััว ด้้วยการคััดสรรผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพระดัับสููง Heath & Wellness
เพื่่�อสร้้างความเป็็นอยู่่�และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี รวมถึึงการสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ชุุมชน และสัังคมที่่�มีีคุุณภาพ ให้้เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน
1.

การเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพระดัับสููง Heath & Wellness ที่่�มีีนวััตกรรม พร้้อมคุุณประโยชน์์ที่่�แตกต่่าง เพื่่�อตอบสนองผู้้�บริิโภค
ยุุคใหม่่ ที่่�ใส่่ใจเรื่่�องการดููแลสุุขอนามััยส่่วนบุุคคล และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของครอบครััว ให้้มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี สะดวกสบาย และ
คุุณภาพชีีวิตที่่
ิ �ดีีขึ้้�น ด้้วยการเป็็นส่่วนหนึ่่�งให้้ทุุกคนได้้ทดลองใช้้ผลิิตภััณฑ์์
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2..

บริิษััทมุ่่�งพััฒนาอิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ขอร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการตอบแทนสัังคม บริิจาคผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทให้้
กัับสถานสงเคราะห์์ต่่างๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนและสัังคม

การเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายในปีี 2564 เท่่ากัับ 280 คน จากเป้้าหมาย 200 คนต่่อปีี
แนวทางการดำำ�เนิินงาน CSV Day

แม้้ว่่าภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) เพื่่�อรัักษาระยะห่่างทางสัังคม Social
Distancing ส่่งผลให้้บริิษััทไม่่สามารถจััดกิิจกรรมรวมตััวกัันทั้้�งบริิษััท (CSV Day) ให้้กัับพนัักงานทั้้�งบริิษััทได้้เหมืือนทุุกปีี แต่่ด้้วย
ความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของทุุกคนในชุุมชน บริิษััทจึึงเชิิญชวนเพื่่�อนพนัักงานร่่วมทำำ�ความดีีแบบยุุค New Normal ให้้
พนัักงานทุุกคนแบ่่งปัันการทำำ�ความดีีในแบบฉบัับของตนเอง เพื่่�อจััดทำำ�เป็็น E-Book สมุุดทำำ�ความดีีออนไลน์์ร่่วมกััน
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มุ่่�งมั่่�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
4.1 การพััฒนาคุณ
ุ ภาพสิินค้้าอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable quality improvement)

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวิิสััยทััศน์์ และนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนาสิินค้้าให้้เกิิดคุุณภาพ ตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคทุุกช่่วงวััย ครอบคลุุมหลากหลายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดคุุณภาพชีีวิิต  และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี พร้้อมทั้้�ง
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมในอนาคตอย่่างยั่่�งยืืน
คุุณภาพของสิินค้้า จึึงเป็็นหััวใจสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทได้้รัับความไว้้วางใจ และน่่าเชื่่�อถืือต่่อผู้้�บริิโภค บริิษััทให้้
ความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษในทุุกขั้้�นตอนของการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ตั้้�งแต่่การคิิดค้้นนวััตกรรมที่่�ส่่งเสริิมชีีวิิต  ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี การคััด
สรรวััตถุุดิิบ บรรจุุภััณฑ์์ ส่่วนประกอบต่่างๆ ที่่�มีีคุุณภาพผ่่านมาตรฐาน คััดเลืือกผู้้�รัับจ้้างผลิิต  และผู้้�รัับช่่วงผลิิตที่่�มีีนโยบายการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�การดำำ�เนิินกิิจการอย่่างมีีความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม มีีขั้้�นตอนการควบคุุมการผลิิต  การตรวจสอบคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ตลอดอายุุการใช้้งาน ด้้วยขั้้�นตอนที่่�ได้้
มาตรฐานสากล รวมไปถึึงการทำำ�วิิจััยโดยตรงกัับผู้้�บริิโภค ติิดตามความพึึงพอใจต่่อคุุณภาพ และประสิิทธิิภาพของผลิิตภััณฑ์์ พร้้อม
นำำ�ข้้อเสนอแนะมาปรัับปรุุง พััฒนาให้้ผลิิตภััณฑ์์มีีคุุณภาพดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างให้้เกิิดคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในทุุกช่่วงวััย  
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หน่่วยงานรัับประกัันคุุณภาพ (Quality assurance) มีีการกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และวิิธีีการตรวจสอบคุุณภาพ
โดยใช้้มาตรฐานระดัับสากล ที่่�เชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อให้้ลููกค้้าและผู้้�บริิโภคมั่่�นใจในคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทเป็็นตััวแทนจััดจำำ�หน่่าย
และจััดทำำ�โครงการพััฒนางานด้้านคุุณภาพอย่่างยั่่�งยืืน ร่่วมกัับบริิษััทคู่่�ค้้าและผู้้�รัับช่่วงผลิิตหลัักของบริิษััท โดยเป็็นการจััดอบรมแลก
เปลี่่�ยนความรู้้�ให้้กัับ พนัักงานฝ่่ายประกอบ หน่่วยงานตรวจสอบและรัับประกัันคุุณภาพของบริิษััทคู่่�ค้้า
ซึ่่�งวััตถุุประสงค์์ของโครงการนี้้� ได้้แก่่ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน การลดขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�ไม่่จำำ�เป็็น การลดปริิมาณของ
เสีียที่่�เกิิดจากการผลิิต  การลดค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่เป็็นมาตรฐานคุุณภาพที่่�กำำ�หนด  การกระตุ้้�นให้้พนัักงาน
ของทั้้�งสองบริิษััทได้้นำำ�เสนอความคิิดเห็็นและแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ทัักษะการทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะการทำำ�งานของพนัักงาน
ฝ่่ายประกอบ เพิ่่�มทัักษะความรู้้�ด้้านการตรวจสอบคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ในแต่่ละประเภท
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4.2 การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทานสีีเขีียว (Green Supply Chain Management)

บริิษััทร่่วมงานกัับบริิษััทผู้้�ให้้บริิการด้้านโลจิิสติิกส์์ที่่�ส่่งเสริิมและมีีนโยบายทางด้้าน Green Logistics เพื่่�อลดการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิ และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยใช้้หลัักการ Reduce (การลด) Reuse (การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่) และ Recycle (การใช้้
หมุุนเวีียน)
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานทางด้้านคลัังสิินค้้า มีีกิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้�
• ลดการใช้้กระดาษในการพิิมพ์์เอกสารเพื่่�อใช้้ในประกอบการทำำ�งาน เปลี่่�ยนไปใช้้ระบบการจััดเก็็บเอกสารและดึึงข้้อมููลออกมา
ดููผ่่านระบบคลาวน์์ (Clound) และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิคส์์แทน
• หากมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพิิมพ์์เอกสารจะเป็็นการใช้้กระดาษทั้้�ง 2 ด้้าน เพื่่�อให้้ใช้้ประโยชน์์จากกระดาษ 1 แผ่่นได้้สููงสุุด
• นำำ�ลัังคาร์์ตััน (carton) กลัับมาใช้้ใหม่่ ในการแพ็็คสิินค้้าวััตถุุดิิบกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปในห้้อง Copacker ระหว่่างรอประกอบเป็็นสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููป หรืือ การแพ็็คสิินค้้าส่่งให้้ลููกค้้าในกลุ่่�ม E-commerce
• การลดการใช้้วััสดุุสิ้้�นเปลืือง (Consumable supply) ในการทำำ�งาน เช่่น การลดขนาดสติ๊๊�กเกอร์์ป้้ายติิดที่่�กล่่องคาร์์ตัันในการ
แสดงข้้อมููลสิินค้้าให้้เหมาะสม ลดการซื้้�อถุุงพลาสติิกเพื่่�อใช้้ในขั้้�นตอนการคััดแยกสิินค้้าที่่�ได้้รัับคืืนมาจากร้้านค้้า (Customer
Returns) เปลี่่�ยนเป็็นการใช้้ถุุงซิิปที่่�ได้้มาจากการ Repack สิินค้้าอื่่�นนำำ�มาใช้้ซ้ำำ��แทน เป็็นต้้น
สำำ�หรัับด้้านการขนส่่งสิินค้้า มีีกิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้�
• ฝึึกอบรมหลัักสููตร Eco Driving เน้้นเรื่่�องการขัับขี่่�ประหยััดพลัังงาน และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ขนถ่่ายสิินค้้าอย่่างถููกต้้อง
ปลอดภััย ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อพนัักงานขนส่่ง และบุุคคลที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ข้้างเคีียง
• ขัับรถด้้วยความเร็็วที่่�เหมาะสม โดยหากเป็็นรถขนส่่งประเภทสี่่�ล้้อจะมีีอุุปกรณ์์ GPS ในการตรวจจัับเส้้นทางเดิินรถ และ
ความเร็็วในการขัับรถ ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ให้้ไม่่ควรเกิิน 80 กิิโลเมตร/ชั่่�วโมง
• กำำ�หนดให้้พนัักงานขัับรถ หมั่่�นดููแลรัักษารถยนต์์ที่่�ใช้้ในการขนส่่ง ตรวจเช็็คสภาพตามระยะเวลาหรืือระยะทางที่่�กำำ�หนด  เพื่่�อ
เป็็นการบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์ต่่างๆ ของรถยนต์์ไม่่ให้้สึึกหรอ และสามารถใช้้งานได้้อย่่างปลอดภััยและไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
• กำำ�หนดเส้้นทางในการจััดส่่งสิินค้้าและการจััดเรีียงสิินค้้าในตู้้�บรรทุุกสิินค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อประหยััดเวลา ประหยััด
น้ำำ��มััน และลดการก่่อให้้เกิิดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้ได้้มากที่่�สุุด
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บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

4.3 กระบวนการช่่วยเหลืือและจััดการปััญหาจากการใช้้ผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทจััดให้้มีีหน่่วยงานดููแลตอบข้้อซัักถามและให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการใช้้งานสิินค้้าของบริิษััท รวมถึึงรัับฟัังความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะ ที่่� Call Center โทร 02 020 8989 วัันจัันทร์์ – วัันศุุกร์์ เวลา 8.00 -17.00 น. (เว้้นวัันหยุุดบริิษััท)

Call Center

ตอบกลัับและชี้้�แจงเบื้้�อง

รัับฟัังความคิิดเห็็น เรื่่�อง

ต้้นภายใน 1 วัันนัับแต่่ได้้

ร้้องเรีียน และข้้อเสนอแนะ

รัับเรื่่�องจากลููกค้้า

ลููกค้้าพอใจ
กัับการชี้้�แจง

ลููกค้้าต้้องการ

ลููกค้้าส่่งสิินค้้า

ให้้มีีตรวจสอบเพิ่่�มเติิม

ให้้บริิษััท 

แจ้้งผลการตรวจสอบ

บริิษัท 
ั ได้้รัับสิินค้้า

ให้้ลููกค้้าทราบ

และส่่งให้้โรงงานผู้้�ผลิิต

และดำำ�เนิินการแก้้ไข

ตรวจสอบ
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เกี่่
เกี�ยวกั
$ ยวกัับบรายงานฉบัั
รายงานฉบับนี้้
บนี� .

บริ ษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชัน6 แนล จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ทํารายงานการพัฒนาอย่างยัง6 ยืน ประจําปี 2564 ซึ6งเป็ น
รายงานฉบับที6 8 นับแต่แยกการรายงานออกจากรายงานประจําปี ในปี 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื6อรายงานผลการดําเนินงาน
ด้ านความยัง6 ยืนของบริ ษัทระหว่างวันที6 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ขอบเขตเนือ\ หาของรายงานฉบับนีม\ ่งุ เน้ นไปที6การ
พัฒนาคนต่อเนื6องกับปี ที6ผ่านมา ด้ วยเป็ นรากฐานสําคัญต่อการขับเคลื6อนธุรกิจของบริ ษัทในการจัดจําหน่ายและเป็ นตัวแทน
จําหน่ายสินค้ า โดยการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน นอกจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กรแล้ ว

บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการสร้ างคุณค่าร่วมให้ กบั กิจการและสังคมไปพร้ อมกัน โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาชุมชนควบคูก่ บั
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ ดียิKงขึ Mน เพืKอสร้ างความเชืKอมันK และการสร้ างคุณค่าร่ วมกับชุมชนอย่าง
ยังK ยืน ตามแนวทาง “มุ่งพัฒนาอย่ างยั-งยืน ด้ วยความมุ่งมั-นเพื-อคุณภาพชีวติ ทีด- ขี องทุกคน”
ทังนี
\ \ การพิจารณาเลือกประเด็นด้ านความยัง6 ยืนนัน\ บริ ษัทเลือกดําเนินการในประเด็นที6สอดคล้ องกับธุรกิจและผู้มีสว่ นได้
เสียหลัก ได้ แก่ พนักงาน ลูกค้ า และคู่ค้าก่อน เพื6อเพิ6มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทให้ เติบโต แข็งแรงและสามารถ
ตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียอื6น รวมถึงส่งมอบคุณค่าให้ แก่ชมุ ชน
สังคม และสิง6 แวดล้ อมได้
ติดต่อ/สอบถาม

การขอรับรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั$นแนล จํากัด (มหาชน)
2/97-104 ชัน\ 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิ ศทาวเวอร์
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2020 8999 โทรสาร 0 2020 8990
www.moongpattana.com
e-mail: company.secretary@moongpattana.com
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GRI Content
ContentIndex
Index
General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
STRATEGY AND ANALYSIS
Provide a statement from the most senior decision-maker of the
organization (such as CEO, chair, or equivalent senior position) about
G4-1
the relevance of sustainability to the organization and the organization’s
strategy for addressing sustainability.
G4-2
Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.
ORGANIZATIONAL PROFILE
Report the name of the organization.
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9

G4-10

G4-11
G4-12

SD

Page

AR

2-3

2-3

30-32

44-50

7

Report the primary brands, products, and services.
Report the location of the organization’s headquarters.

8-15
7

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.
Report the nature of ownership and legal form.
Report the markets served (including geographic breakdown, sectors
served, and types of customers and beneficiaries).
Report the scale of the organization, including:
a. Report the total number of employees by employment contract and
gender.
b. Report the total number of permanent employees by employment type
and gender.
c. Report the total workforce by employees and supervised workers and
by gender.
d. Report the total workforce by region and gender.
e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is
performed by workers who are legally recognized as self-employed, or
by individuals other than employees or supervised workers, including
employees and supervised employees of contractors.
f. Report any significant variations in employment
Report the percentage of total employees covered by collective
bargaining agreements.
Describe the organization’s supply chain.

16-30

16,
80-81
18-33
16,
80-81
51-68

7
7-15

40-41
17-33

5

60,
62

-

-

29

53
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General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Report any significant changes during the reporting period regarding the
G4-13
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain
Report whether and how the precautionary approach or principle is
G4-14
addressed by the organization.
List externally developed economic, environmental and social charters,
G4-15
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or
which it endorses.
List memberships of associations (such as industry associations) and
G4-16
national or international advocacy organizations in which the
organization:
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
a. List all entities included in the organization’s consolidated financial
statements or equivalent documents.
G4-17
b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated
financial statements or equivalent documents is not covered by the
report.
a. Explain the process for defining the report content and the Aspect
Boundaries.
G4-18
b. Explain how the organization has implemented the Reporting
Principles for Defining Report Content.
List all the material Aspects identified in the process for defining report
G4-19
content.
For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the
G4-20
organization
For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the
G4-21
organization
Report the effect of any restatements of information provided in previous
G422
reports, and the reasons for such restatements.
Report significant changes from previous reporting periods in the Scope
G4-23
and Aspect Boundaries.
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.
Report the basis for identification and selection of stakeholders with
G4-25
whom to engage.
Report the organization’s approach to stakeholder engagement,
G4-26
including frequency of engagement by type and by stakeholder group,

SD
-

Page

AR
-

-

-

-

-

-

-

5

157205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26-28
26-28

54-56
54-56

-

-
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General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
and an indication of whether any of the engagement was undertaken
specifically as part of the report preparation process.
Report key topics and concerns that have been raised through
stakeholder engagement, and how the organization has responded to
G4-27
those key topics and concerns, including through its reporting. Report
the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.
REPORT PROFILE
Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information
G4-28
provided.
G4-29
Date of most recent previous report (if any).
G4-30
Reporting cycle (such as annual, biennial).
Provide the contact point for questions regarding the report or its
G4-31
contents.
a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.
b. Report the GRI Content Index for the chosen option (see tables
below).
G4-32
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.
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.
G4-33
c. Report the relationship between the organization and the assurance
providers.
d. Report whether the highest governance body or senior executives are
involved in seeking assurance for the organization’s sustainability
report.
GOVERNANCE
Report the governance structure of the organization, including
committees of the highest governance body. Identify any committees
G4-34
responsible for decision-making on economic, environmental and social
impacts.

SD

Page

AR

-

-

-

-

-

-

-

-

33-36

243 271

22

118
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General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Report the process for delegating authority for economic, environmental
G4-35
and social topics from the highest governance body to senior executives
and other employees.
Report whether the organization has appointed an executive-level
position or positions with responsibility for economic, environmental and
G4-36
social topics, and whether post holders report directly to the highest
governance body.
Report processes for consultation between stakeholders and the highest
governance body on economic, environmental and social topics. If
G4-37
consultation is delegated, describe to whom and any feedback
processes to the highest governance body.
Report the composition of the highest governance body and its
G4-38
committees
Report whether the Chair of the highest governance body is also an
G4-39
executive officer (and, if so, his or her function within the organization’s
management and the reasons for this arrangement).
Report the nomination and selection processes for the highest
G4-40
governance body and its committees, and the criteria used for
nominating and selecting highest governance body members
Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of
G4-41
interest are avoided and managed. Report whether conflicts of interest
are disclosed to stakeholders,
Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the
development, approval, and updating of the organization’s purpose,
G4-42
value or mission statements, strategies, policies, and goals related to
economic, environmental and social impacts.
Report the measures taken to develop and enhance the highest
G4-43
governance body’s collective knowledge of economic, environmental
and social topics.
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
G4-44
not, and its frequency. Report whether such evaluation is a selfassessment.
b. Report actions taken in response to evaluation of the highest
governance body’s performance with respect to governance of

Page

SD
54-58

AR
123

23

128129

-

-

23

128129
128129

-

128129

-

-

-

128129

-

128129

-

128129
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General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
economic, environmental and social topics, including, as a minimum,
changes in membership and organizational practice.
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
G4-45
implementation of due diligence processes.
b. Report whether stakeholder consultation is used to support the
highest governance body’s identification and management of
economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness
G4-46
of the organization’s risk management processes for economic,
environmental and social topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of
G4-47
economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest committee or position that formally reviews and
G4-48
approves the organization’s sustainability report and ensures that all
material Aspects are covered.
Report the process for communicating critical concerns to the highest
G4-49
governance body.
Report the nature and total number of critical concerns that were
G4-50
communicated to the highest governance body and the mechanism(s)
used to address and resolve them.
a. Report the remuneration policies for the highest governance body and
senior executives
G4-51
b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to
the highest governance body’s and senior executives’ economic,
environmental and social objectives.
Report the process for determining remuneration. Report whether
remuneration consultants are involved in determining remuneration and
G4-52
whether they are independent of management. Report any other
relationships which the remuneration consultants have with the
organization.
Report how stakeholders’ views are sought and taken into account
G4-53
regarding remuneration, including the results of votes on remuneration
policies and proposals, if applicable.
Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s
G4-54
highest-paid individual in each country of significant operations to the

SD

Page

AR

-

128129

-

128129

-

128129
120

-

-

-

-

-

4

-

4

-

-

-

132 133
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General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
median annual total compensation for all employees (excluding the
highest-paid individual) in the same country.
Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for
the organization’s highest-paid individual in each country of significant
G4-55
operations to the median percentage increase in annual total
compensation for all employees (excluding the highest-paid individual)
in the same country.
ETHICS AND INTEGRITY
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of
G4-56
behavior such as codes of conduct and codes of ethics.
Report the internal and external mechanisms for seeking advice on
G4-57
ethical and lawful behavior, and matters related to organizational
integrity, such as helplines or advice lines.
Report the internal and external mechanisms for reporting concerns
about unethical or unlawful behavior, and matters related to
G4-58
organizational integrity, such as escalation through line management,
whistleblowing mechanisms or hotlines.
CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
G4-EC1

Direct economic value generated and distributed

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
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
G4-EC2

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local
minimum wage at significant locations of operation
Proportion of senior management hired from the local community at
G4-EC6
significant locations of operation
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
G4-EC5

SD

Page

AR

-

132 133

17-19

86117
144145

-

-

2, 3, 1719
5
-

10,
20
17,
78
-

-

-

2, 3,
17-19
5

10,
20
-

5

60

2, 3,
17-19

10,
20
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General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Development and impact of infrastructure investments and services
G4-EC7
supported
G4-EC8
Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
Proportion of spending on local suppliers at significant locations of
operation
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT: MATERIALS
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
G4-EC9

Report the total weight or volume of materials that are used to produce
G4-EN1
and package the organization’s primary products and services during
the reporting period.
Report the percentage of recycled input materials used to manufacture
G4-EN2
the organization’s primary products and services.
ASPECT: ENERGY
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
G4-EN3
Energy consumption within the organization
G4-EN4
Energy consumption outside of the organization
G4-EN5
Energy intensity
G4-EN6
Reduction of energy consumption
G4-EN7
Reductions in energy requirements of products and services
ASPECT: WATER
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
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
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected
G4-EN11
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

SD
-

Page

AR
-

-

-

17-19,
29-30
-

53

2, 3
-

10,
20
-

-

-

2, 3,
17-19

10,
20,
57
58-59
58
-

19
-

-

2, 3,
17-19
-

59

-

-

Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All

-

69

Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Description of significant impacts of activities, products, and services on
G4-EN12
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value
outside protected areas
G4-EN13
Habitats protected or restored
Total number of IUCN Red list species and national conservation list
G4-EN14
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
Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed
G4-EN25
hazardous under the terms of the Basel convention2 annex i, ii, iii, and
viii, and percentage of transported waste shipped internationally
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies
G4-EN26
and related habitats significantly affected by the organization’s
discharges of water and runoff
ASPECT:PRODUCTS AND SERVICES
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
G4-EN27

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and
services

Percentage of products sold and their packaging materials that are
reclaimed by Category
ASPECT:COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN28

SD
-

Page

AR
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3,
8-15
51-53
-

10,
18-33
2123,
79
-

-

-
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Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary
G4-EN29
sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations
ASPECT:TRANSPORT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Significant environmental impacts of transporting products and other
G4-EN30
goods and materials for the organization’s operations, and transporting
members of the Workforce
ASPECT:OVERALL
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN31
Total environmental protection expenditures and investments by type
ASPECT:SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
Percentage of new suppliers that were screened using environmental
criteria
Significant actual and potential negative environmental impacts in the
G4-EN33
supply chain and actions taken
ASPECT:ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about environmental impacts filed, addressed,
G4-EN34
and resolved through formal grievance mechanisms
CATEGORY:SOCIAL
SUB-CATEGORY:LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT:EMPLOYMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and rates of new employee hires and employee turnover
G4-LA1
by age group, gender and region
Benefits provided to full-time employees that are not provided to
G4-LA2
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
Minimum notice periods regarding operational changes, including
G4-LA4
whether these are specified in collective agreements
ASPECT:OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN32

SD
-

Page

AR
-

60
-

79
-

2,3
-

51-68
-

2,3,
26-29
-

53-56

-

-

2,3, 36
-

58-59
-

36-48
-

61-68
-

-

-

-

-

36-48
-

61-68
-

47

60-64
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Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Percentage of total workforce represented in formal joint management–
G4-LA5
worker health and safety committees that help monitor and advise on
occupational health and safety programs
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and
G4-LA6
absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and
by gender
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their
G4-LA7
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
Average hours of training per year per employee by gender, and by
G4-LA9
employee category
Programs for skills management and lifelong learning that support the
G4-LA10
continued employability of employees and assist them in managing
career endings
Percentage of employees receiving regular performance and career
G4-LA11
development reviews, by gender and by employee category
ASPECT:DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA

SD
-

Page

AR
-

-

64

-

-

45-47
45

61-67
62

-

-

-

-

48

60,
62
60,
62

Composition of governance bodies and breakdown of employees per
G4-LA12
employee category according to gender, age group, minority group
membership, and other indicators of diversity
ASPECT:EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA

48

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
Percentage of new suppliers that were screened using labor practices
G4-LA14
criteria
Significant actual and potential negative impacts for labor practices in
G4-LA15
the supply chain and actions taken
ASPECT:LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach

-

60,
62
-

29-30
-

53
-

-

-

48

60

G4-LA13

48
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Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Number of grievances about labor practices filed, addressed, and
G4-LA16
resolved through formal grievance mechanisms
SUBCATEGORY:HUMAN RIGHTS
ASPECT:INVESTMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of significant investment agreements and
G4-HR1
contracts that include human rights clauses or that underwent human
rights screening
Total hours of employee training on human rights policies or procedures
G4-HR2
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
Operations and suppliers identified in which the right to exercise
G4-HR4
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
Operations and suppliers identified as having significant risk for
G4-HR5
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
Operations and suppliers identified as having significant risk for
G4-HR6
incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to
the elimination of all forms of forced or compulsory labor
ASPECT:SECURITY PRACTICES
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
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

SD
-

Page

AR
-

48
-

60
-

-

-

-

-

-

-

48
-

60
-

48
-

60
-

47-48

60,
64

-

-
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Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Total number of incidents of violations involving rights of indigenous
G4-HR8
peoples and actions taken
ASPECT:ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of operations that have been subject to
G4-HR9
human rights reviews or impact assessments
ASPECT:SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of new suppliers that were screened using human rights
G4-HR10
criteria
Significant actual and potential negative human rights impacts in the
G4-HR11
supply chain and actions taken
ASPECT:HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
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
Percentage of operations with implemented local community
G4-SO1
engagement, impact assessments, and development programs
Operations with significant actual and potential negative impacts on local
G4-SO2
communities
ASPECT:ANTI-CORRUPTION
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
G4-HR12

Total number and percentage of operations assessed for risks related to
corruption and the significant risks identified
G4-SO4
Communication and training on anti-corruption policies and procedures
G4-SO5
Confirmed incidents of corruption and actions taken
ASPECT:PUBLIC POLICY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO6
Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary
ASPECT:ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO3

SD
-

Page

AR
-

-

-

-

-

-

-

-

98100
-

-

-

-

-

33-34
-

115117
-

33-34
-

64-68
-

-

96
-

-
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Sustainability Report 2021
Create Quality Life For All

74

Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and
G4-SO7
monopoly practices and their outcomes
ASPECT:COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary
G4-SO8
sanctions for non-compliance with laws and regulations
ASPECT:SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of new suppliers that were screened using criteria for
G4-SO9
impacts on society
Significant actual and potential negative impacts on society in the supply
G4-SO10
chain and actions taken
ASPECT:GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
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
Percentage of significant product and service categories for which
G4-PR1
health and safety impacts are assessed for improvement
Total number of incidents of non-compliance with regulations and
G4-PR2
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
Type of product and service information required by the organization’s
procedures for product and service information and labeling, and
G4-PR3
percentage of significant product and service categories subject to such
information requirements
Total number of incidents of non-compliance with regulations and
G4-PR4
voluntary codes concerning product and service information and
labeling, by type of outcomes
G4-PR5
Results of surveys measuring customer satisfaction
ASPECT:MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO11

SD
-

Page

AR
-

-

96
-

-

-

-

-

35
-

98100
-

48-49
-

93
-

-

-

48-49
-

93
-

-

-

-

-

48-49
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Moong Pattana International Public Company Limited
บริิษััท มุ่่�งพััฒนา อิินเตอร์์แนชชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)

General Standard Disclosures
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
G4-PR6
Sale of banned or disputed products
Total number of incidents of non-compliance with regulations and
G4-PR7
voluntary codes concerning marketing communications, including
advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes
ASPECT:CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number of substantiated complaints regarding breaches of
G4-PR8
customer privacy and losses of customer data
ASPECT:COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and
G4-PR9
regulations concerning the provision and use of products and services

SD
-

Page

AR
-

49
-

93
-

-

96
-
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บริษัท มุ ่งพัฒนา อินเตอร์แ่ นชชัน� แนล จํากัด (มหาชน)
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