ฟิ ลลิป มอร์ ริส ประเทศไทย คว้ า “นายจ้ างดีเด่ น” อันดับ ? ของไทย
ท่ ามกลางความท้ าทายในการปรั บโฉมสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ไร้ ควัน
กรุงเทพฯ ประเทศไทย - มีนาคม 5678 บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ Cง (ไทยแลนด์) จํากัด คว้ ารางวัล “นายจ้ าง
ดีเด่น” อันดับ N ของไทยโดยสถาบันรับรองนายจ้ างดีเด่น (Top Employers Institute) ชี Cให้ เห็นความคืบหน้ าของบริ ษัทฯ
ในการปรับโฉมธุรกิจเพืhอเลิกจําหน่ายบุหรีh และนําผลิตภัณฑ์ไร้ ควันซึhงเป็ นทางเลือกทีhมีความเสีhยงน้ อยกว่าเข้ ามาแทนทีh
แม้ วา่ ขณะนี Cยังไม่ได้ รับอนุญาตให้ จําหน่ายในประเทศไทย
มร. เจอรัลด์ มาร์ โกลิส กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ Cง (ไทยแลนด์) จํากัด กล่าวว่า “ฟิ ลลิป
มอร์ ริส มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้ างประวัติศาสตร์ หน้ าใหม่เพืhอช่วยให้ ผ้ สู บู บุหรีh ทีhเป็ นผู้ใหญ่ทีhยงั คงตัดสินใจจะสูบบุหรีh
ต่อไปมีสขุ ภาพทีhดีขึ Cน การเปลีhยนแปลงดังกล่าวจําเป็ นต้ องอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ในองค์กร รวมทังการ
C
ยอมรับในความหลากหลายในทีhทํางาน และความมุง่ มันh ในการมีสว่ นร่วมของพนักงาน”
ฟิ ลลิป มอร์ ริสได้ รับการยกย่องในฐานะนายจ้ างทีhมีแนวคิดก้ าวหน้ า และได้ รับการยอมรั บว่าเป็ น “นายจ้ าง
ดีเด่น” อันดับ N ของประเทศไทย ทีhมีความเป็ นเลิศในด้ านบุคลากร โดยบริ ษัทฯ สามารถแสดงให้ เห็นถึงแนวทางทีhเยีhยม
ยอดในการบริ หารบุคลากร ซึhงครอบคลุม 7 ด้ าน รวม 8tt คําถาม ประกอบด้ วย ความเป็ นผู้นํา สภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน ความสามารถในการดึงดูดพนักงานทีhมีความสามารถ โอกาสการพัฒนาในการทํางาน ความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร และการสร้ างวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วม
มร. เจอรัลด์ กล่าวเพิhมเติมว่า “ฟิ ลลิป มอร์ ริส ประเทศไทย ตังเป้
C าหมายสูงขึ Cนทุกปี เพืhอรักษามาตรฐานในทุกสิงh ทีh
เราทํา และสร้ างสภาพแวดล้ อมการทํางานทีhคล่องตัว เป็ นทีhพอใจของพนักงาน และมีความหลายหลายอย่างแท้ จริ ง ซึงh
เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จในการปรับโฉมธุรกิจของเรา ทําให้ เรากลายเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ทีhให้ ความสําคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรผ่านรู ปแบบการทํางานแบบข้ ามสายงาน สร้ างโอกาสการทํางานทีhท้าทายในต่างประเทศ และให้
คําปรึกษาในแผนการพัฒนาโอกาสในเส้ นทางอาชีพสําหรับทุกคน”
“การมีพนักงานเป็ นศูนย์กลางถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของทุกสิhงทีhเราทํา และเป็ นเหตุผลทีhเราริ เริh มโปรแกรมสิทธิ
ประโยชน์แบบยืดหยุน่ (Flexibility programs) เช่น สิทธิประโยชน์พนักงานทีhยืดหยุน่ ตามความต้ องการเฉพาะบุคคล และ
โปรแกรม Flexi work ทีhพนักงานสามารถเลือกเวลาและสถานทีhทํางานทีhสะดวกทีhสดุ ได้ นอกจากนี C เรายัง นําโปรแกรม
“สมาร์ ท เวิร์ก” (Smart work) ซึงh เป็ นรูปแบบการทํางานแบบไฮบริ ดให้ พนักงานมีอิสระในการเลือกสถานทีhทํางานเองได้ ใน
แต่ละวัน แนวทางปฏิบตั ิเหล่านี Cเกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ของบริ ษัทฯ บวกกับการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความ
คิดเห็น และบอกถึงความต้ องการของพวกเขา”
“การได้ รับการรับรองในฐานะ“นายจ้ างดีเด่น” อันดับ N ของประเทศไทย ถือเป็ นสิhงยืนยันว่าในแนวทางการมี
ส่วนร่ วมของบริ ษัทฯ ทีhคํานึงถึงสุขภาพและความเป็ นอยู่ทีhดีของพนักงานเป็ นหลัก เรามุ่งมันh ทีhจะตอบสนองความต้ องการ
ทีhหลากหลายของพนักงาน ขณะเดียวกันก็ยงั คงมุ่งหน้ าในเส้ นทางแห่งการเปลีhยนแปลงเพืhอสร้ างสังคมไร้ ควันให้ เกิดขึ Cน
โดยเร็ วทีhสดุ ” มร. เจอรัลด์ กล่าวปิ ดท้ าย
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Delivering a Smoke-Free Future
บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ Cง (ไทยแลนด์) จํากัด เป็ นบริ ษัทในเครื อของฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชันh แนล อิงค์
(PMI หรื อ พีเอ็มไอ) และเป็ นผู้นําในธุรกิจนําเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริh มนําเข้ าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตังแต่
C ปี 2534 และมีพนักงานไทยทีhมีความสามารถกว่า 350 คน ซึงh เป็ นผู้ทีhมีสว่ นสําคัญในการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสําเร็ จทางธุรกิจในการสร้ างสังคมไร้ ควัน
เราเป็ นผู้นําในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพืhอสร้ างสังคมไร้ ควันและนําผลิตภัณฑ์ไร้ ควัน (Smoke-free
Product) มาแทนทีhบหุ รีh ซกิ าแรตในทีhสดุ เพืhอประโยชน์ของสังคม บริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สบู บุหรีh ทีhเป็ นผู้ใหญ่ทีhตดั สินใจจะ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอกําลังสร้ างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ ควัน ซึงh แม้ จะไม่ได้ ปลอดภัยจากความเสียh ง
ต่อสุขภาพ แต่ก็เป็ นทางเลือกทีhดีกว่าการสูบบุหรีh ตอ่ ไป ด้ วยความสามารถอันหลากหลายในด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้ อมด้ วยศูนย์วิจยั ทีhทนั สมัย และกระบวนการพิสจู น์และวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ พีเอ็มไอมุง่ มันh ในการสร้ างความมันh ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ไร้ ควันจะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคทีhเป็ นผู้ใหญ่และเป็ นไปตามข้ อกําหนดด้ านกฎระเบียบทีh
เข้ มงวด กลุม่ ผลิตภัณฑ์ไร้ ควันของพีเอ็มไอประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ และผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทีhมี
ส่วนประกอบของนิโคติน ณ วันทีh 31 ธันวาคม 2563 ผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ (Heated Tobacco Product) ของ
พีเอ็มไอ มีจําหน่ายอยูใ่ นเมืองหลักและทัวh ประเทศใน 64 แห่งทัวh โลก พีเอ็มไอประมาณการว่ามีผ้ สู บู บุหรีh ทีhเป็ นผู้ใหญ่ทวัh
โลกประมาณ 12.7 ล้ านคนเปลียh นมาใช้ ผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ และเลิกสูบบุหรีh

