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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพือ่ความยั่งยนื 

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ให้ความใส่ใจกับการด าเนินงานช่วยเหลือดา้นสังคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการ

ปรบักลยทุธก์ารด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดประโยชนร์อบดา้นอนัสงูสดุในการ “เพ่ิมคณุค่ากลุ่มธุรกิจ” และ 

“ภาพลกัษณท่ี์ดีแก่องคก์ร” โดยการพฒันาแผนการด าเนินงานที่ผ่านมาผนวก 2 เรื่องหลกั คือ 

1. CSR – Corporate Social Responsibility โดยยึดหลกับรรษัทภิบาลเป็นกลไกการด าเนินงานของกิจการที่เก่ียวโยง

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ภายใตจ้ดุมุ่งหมายที่ตอ้งการดแูลผลกระทบจากการด าเนินงานที่

จะเกิดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของกิจการอย่างเป็นธรรม นอกเหนือจากสิทธิที่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัตามกฎหมาย รวมถึง

การใชข้ีดความสามารถทางธุรกิจในการสรา้งคณุค่าแก่สงัคม ตลอดจนช่วยเหลือส่วนรวมตามความสามารถของ

กิจการ อนัจะน าไปสูค่วามยั่งยืนของกิจการในระยะยาว 

2. CSV – Creating Share Value สรา้งบทบาทใหก้ับกลุ่มธุรกิจเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาสงัคมดว้ยการน าทรพัยากร

และความเช่ียวชาญหลกัขององคก์รมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ผลกัดนัใหก้ลุม่ธุรกิจในเครอืมีส่วนรว่มและสนบัสนนุทกุ

กิจกรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน สนับสนุนใหพ้นักงานทุกระดบัมีส่วนร่วม 

และจดัท าสื่อเพื่อเผยแพรค่วามรูห้รอืสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัสงัคม ฯลฯ 

 

แนวคิดการขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยั่งยนื  

ปัจจบุนั ทัง้ประเทศไทยและทั่วโลกก าลงัเผชิญกบัปัญหาวิกฤตการณต์่างๆ เช่น การแพรร่ะบาดของไวรสั โควิด-19 

ซึ่งส่งผลกระทบทัง้ดา้นสขุภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ตอ้งปรบัเปลี่ยน รวมถึง ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสงัคม ปัญหา

ความขดัแยง้ทางการเมือง ปัญหาความเหลื่อมล า้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มธรรมชาติถกูท าลาย ปัญหาการขาดแคลนทรพัยากร 

ความมั่นคงทางอาหาร และปัญหาส าคญั คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่ในอนาคต 

และการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัไดร้บัผลกระทบอย่างรวดเรว็จากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีความคาดหวงัตอ้งการเห็นองคก์รแสดงออกถึงการมี

ส่วนรว่มรบัผิดชอบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม และ สิง่แวดลอ้ม ใหเ้กิดความยั่งยืนตอ่ไป 
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กรอบแนวทางปฏบัิตกิารพัฒนาอย่างยั่งยนื  

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความส าคญัในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงก าหนดนโยบายและ

กรอบแนวทางปฏิบตัิการพฒันาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลมุทัง้การเติบโตดา้นธุรกิจ  การใหค้วามส าคญัต่อสิ่งแวดลอ้มที่อาจ

ส่งผลกระทบจากกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  รวมทั้ง ยกระดับการบริหารจัดการองคก์รให้

สอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การสรา้งมูลค่าระยะยาวใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ซึ่งไดย้กระดับการ

ด าเนินงานและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยการน า แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 

(Environmental, Social, Governance : ESG)  ประกอบด้วย 3 มิติส  าคัญ ได้แก่  มิติบรรษัทภิบาล  มิติสังคม และมิติ

สิง่แวดลอ้ม   และเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals–SDGs 17) มาปรบัใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้บรษิัทเล็งเห็นความส าคญัของเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) จึงไดพ้ิจารณาความสอดคลอ้งในเบือ้งตน้ดว้ยการน าเป้าหมายดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้น
แนวทางการจดัท ากลยทุธ ์เพื่อใหบ้รษิัทเติบโตไปไดต้ามแนวทางและเปา้หมายที่ไดว้างไว ้
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3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยนื   
 

 
ดว้ยความมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งมีเป้าหมายสงูสดุ คือ ความยั่งยืนขององคก์ร 

อนัก่อใหเ้กิดคณุค่ารว่มดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ในห่วงโซ่ธุรกิจของบรษิัท และเพื่อยกระดบัการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาความยั่งยืนองคก์ร เพื่อเป็นแนวทางด าเนินธุรกิจของกลุม่บรษิัทดงันี ้
 

นโยบายการพัฒนาความยั่งยนื 

1. ด้านกลยุทธค์วามย่ังยนื 
• ก าหนดใหมี้กลยุทธก์ารพฒันาอย่างยั่งยืนขององคก์รที่ครอบคลมุการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยงองคก์ร โครงการ และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนของบริษัท ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล โดยใหพ้ิจารณาเป็นประเด็น
ส าคญัในการวางแผนธุรกิจ การตดัสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการด าเนินงาน 

 

2. ด้านบรรษัทภบิาล 
• ยึดหลกัคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงาน รวมถึงปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไว ้ 
• ยึดถือและปฏิบตัิตามแนวทางและวิธีปฏิบตัิที่ก  าหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท รวมทัง้นโยบาย และประกาศ

อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายบญัชีและการเงิน 
ประกาศดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั การใชง้านระบบเครอืข่ายและคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

• ใหค้วามส าคญักับการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั  ทัง้นีใ้นส่วนของการด าเนินงานดา้นการ
ตอ่ตา้นทจุรติแสดงไวใ้นหวัขอ้ 8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 
 

โมโน เน็กซ์ และบรษิัทในเครอื  

เรายดึมัน่แนวทางการเติบโตอย่างยัง่ยนื  

ซึ่งต้องมกีารด าเนินธุรกิจอย่างรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม  

ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลที่ด ีตลอดจนสร้างคุณค่าต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  
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3. ด้านเศรษฐกิจ 

• ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิ และรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้

เสียและผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างและรักษาผล

ประกอบการที่ดี สรา้งความมั่นคง และความยั่งยืนดา้นการเงินใหก้บับรษิัท 
 

• มุ่งมั่นในการพฒันาดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่ดี โดยก าหนดเป้าหมาย 

วิธีการวดัผล การติดตาม และการประเมินในมิติต่างๆ เพื่อตอบสนอง

และสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ มุ่งเนน้การจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
 

• การพัฒนากลยุทธก์ารเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริมนวัตกรรม

องคก์ร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใหค้วามส าคญักับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน การบรหิารจดัการภายในที่ดี 
 

4. ด้านความปลอดภยั 

• กระตุน้จิตส านึกและปลกูฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั การปกป้องดแูลสิ่งแวดลอ้ม และความรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
 

• ตัง้เป้าหมายไม่ใหมี้อบุตัิเหตจุากการท างาน โดยยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่

กฎหมายก าหนด  
 

5. ด้านสิทธิมนุษยชน 

• ปฏิบตัิต่อพนกังาน โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ใหโ้อกาสอย่างเท่า

เทียม มอบหมายงานใหเ้พียงพอตามความสามารถ และ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม หา้มจา้งแรงงานที่มีอายุต ่ากว่า 

18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลมุถึงพนักงาน

ของคูค่า้ และ/หรอืผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

• ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน และ

ทรพัยส์ินของบริษัท โดยไม่ใหก้ระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผูอ้ื่น รวมทัง้ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล 

การเก็บรกัษาขอ้มลูความลบั การเปิดเผยขอ้มลู และการใชป้ระโยชนข์อ้มลูสว่นบคุคล 
 

• เคารพสิทธิ ใหเ้กียรติ และปฏิบตัิต่อพนักงาน  ของบริษัท และคู่คา้ ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย ์
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6. สังคมและชุมชน 

• ลงทุนพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยการสนับสนุนการ

อบรม ใหค้วามรู  ้และทรพัยากรที่จ  าเป็นต่างๆ พรอ้มทั้ง

สรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภัย กระตุน้ให้

เกิดความคิดสรา้งสรรค ์ 

• ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

ในด ้านคุณภาพของสินค ้าและบริการตามส ัญญา

อย่างครบถว้น 

• เสริมสรา้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง รบัฟังความคิดเห็น และการ

ปรกึษาหารืออย่างโปร่งใส ปฏิบตัิต่อกันอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนบัสนุนการ

พฒันาคณุภาพชีวิต และความเขม้แข็งของชมุชน 

• การด าเนินกิจการอย่างรบัผิดชอบตอ่สงัคม ผ่านกิจกรรมที่จดัท าขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ 

และน าไปสู่การอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ ควบคู่กบัการสรา้งมลูค่าเพิ่ม (Value Creation) ใหแ้ก่ธุรกิจไป

พรอ้มกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุภาคสว่น เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

• ใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานภาครฐั พนัธมิตรธุรกิจ ประชาสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ เพื่อมีส่วนรว่มในการ

พฒันาเพื่อความยั่งยืนของประเทศ 

 

7. ส่ิงแวดล้อมและการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

• ด าเนินการจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้มตามเกณฑข์องกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ลงทนุ พฒันา 

และปรบัปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการ

จดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้มที่ดียิ่งขึน้ 

• คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการปล่อยมลสาร ของเสีย 

และก๊าซเรอืนกระจก เพื่อปอ้งกนั ควบคมุ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคมใหน้อ้ยที่สดุ 

• ก าหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ มีต่อธุรกิจ 

แสวงหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชัน้

บรรยากาศ และวิธีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

• ส่งเสริมการปลกูจิตส านึกการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

ใหก้ับพนักงาน ใหพ้นักงานเขา้มามีส่วนร่วมจัดการ

และดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างช่องทางให้พนักงาน

รว่มกนัแสดงเจตนารมณใ์นการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
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8. การเปิดเผยข้อมูล 

• เปิดเผยนโยบายการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน ขอ้มลูการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนและผลการด าเนินงานใน

ทุกมิติ ตามหลักเกณฑแ์ละข้อก าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานที่สากลยอมรับอย่าง

เพียงพอ โปรง่ใส และในเวลาที่เหมาะสม 

• เปิดเผยนโยบายดา้นความยั่งยืนแก่พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียใหร้บัทราบและถือปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน 

และด าเนินธุรกิจกบับรษิัท 
 

9. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

• สรา้งความตระหนกัและปลกูฝังจิตส านกึที่ดีใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังาน โดยจดัใหมี้การสื่อสารอย่างทั่วถึง และ

การฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยส์ุจริต และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี       

ในการปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจ เป็นประจ าทกุปี 

• สรา้งความตระหนกัและปลกูฝังจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังาน 

โดยการสื่อสารอย่างทั่วถึง และการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่มีนยัส าคญั

ตอ่ความยั่งยืนขององคก์ร เป็นประจ าทกุปี 

   

10. การปฏิบัตติามนโยบาย 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายการพฒันาความยั่งยืนองคก์รฉบบันี ้จนเป็นวฒันธรรม ด าเนินงานที่ค  านึงถึงประโยชนท์ี่สมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
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เป้าหมาย 
นโยบายการพฒันาความยั่งยืนองคก์รไดก้ าหนดขึน้เป็นกลยุทุธก์ารพฒันาในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และสงัคม 

เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานของกลุม่บรษิัท 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคมและชุมชน 

แสวงหาแนวทางพฒันาและปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในทกุ
กิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 

จดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงลงทนุ พฒันา และหาแนวทาง
ใหม่ๆ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการ
ควบคมุคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

พฒันาความสามารถพนกังาน
สนบัสนนุการอบรมใหค้วามรูแ้ละ
ทรพัยากรที่จ  าเป็น สรา้ง
สภาพแวดลอ้มการท างานที่ปลอดภยั 
กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์
นวตักรรมใหม่ๆ  

พฒันาและสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ร 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใหเ้ป็นกลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจ  

 

คิดคน้แนวทางและวิธีการลดการใช้
ทรพัยากรและพลงังาน ลดการปล่อย
มลสาร ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อปอ้งกนั ควบคมุ และลด
ผลกระทบใหน้อ้ยที่สดุ 

รว่มมือกบัภาครฐั พนัธมิตรทางธุรกิจ 
ประชาสงัคม และผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อ
มีส่วนรว่มในการพฒันาเพื่อความ
ยั่งยืนของประเทศ 

 

สง่เสริมและสนบัสนนุใหคู้ค่า้และ  ผูม้ี
สว่นไดเ้สียตลอดห่วงโซธุ่รกิจด าเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 

ก าหนดวิธีประเมินความเสี่ยง และ

ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

สนบัสนนุการฟ้ืนฟทูรพัยากร ธรรมชาติ

อย่างตอ่เน่ือง เช่นการปลกูป่า 

สนับสนุนการช่วยเหลือชุมชน และ

สงัคมอย่างตอ่เน่ือง 

เป้าหมาย 
 

ใชพ้ลงังานทดแทน และพฒันาธุรกิจสี
เขียว เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ 

เป้าหมาย 
 

ก าหนดเปา้หมายการลดปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจก 

เป้าหมาย 
 

ไม่มีกรณีรอ้งเรยีน หรอืรอ้งเรียกการ
เยียวยา หรือค่าชดเชย 
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กรอบแนวทางหลักการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธก์รอบแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

 CARE OF GOVERNANCE 

  CARE OF SOCIAL 

 CARE OF ENVIRONMENTAL 

 
หมายถึง “การให้ความส าคัญอย่างใส่ใจ”   ในการมีส่วนรว่มช่วยเหลือสงัคม / สิ่งแวดลอ้ม อย่างเต็มก าลงัและ

ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบาล 

C  : Community , Communication สนบัสนนุชมุชน / สื่อสารความรู ้ 

A  : Alliance ความรว่มมือในองคก์ร / ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

R  : Reduce , Reuse , Repair , Recycle , Renewable  

E  : Environment , Engagement  การด าเนินงานรกัษาทรพัยากร อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม / การมีส่วนรว่มโครงการ 

  
 
3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ  

3.2.1 หว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

โมโน เน็กซ ์และบรษิัทในเครือด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตามหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงผลกระทบดา้น

สงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหมี้การพฒันาอย่างยั่งยืน และไดมี้การยกระดบัการด าเนินการนีไ้ปยงัผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบรษิัท โดยมีวตัถปุระสงคผ์ลกัดนัและสง่เสรมิใหเ้กิดความรว่มมือกนัในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

บริษัทค านึงถึงความสมัพนัธข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัในกิจกรรม ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตัง้แต่ตน้น า้จนถึง

ปลายน า้เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัทกุภาคสว่น 

C.A.R.E 
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ทัง้นี ้ภาพรวมห่วงโซค่ณุคา่ของธุรกิจของกลุม่บรษิัท ประกอบดว้ยกิจกรรมบนห่วงโซค่ณุคา่ 2 ประเภท ดงันี ้
1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบดว้ยกิจกรรม ซึ่งเช่ือมโยงกนัอย่างต่อเน่ืองตามบรบิทการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ดงันี ้1. การบริหารปัจจยัการผลิต และการใหบ้ริการ 2. การปฎิบตัิการ 3. การกระจายสินคา้
และบรกิาร 4. การตลาดและการขาย 5. การบรกิารหลงัการขาย 

ห่วงโซค่ณุคา่ของธุรกิจในกิจกรรมหลกัของบรษิัท แสดงได ้ดงันี ้

การบรหิารปัจจยัการผลิต
และการใหบ้รกิาร 

การปฎิบตัิการ การกระจายสินคา้และบริการ การตลาดและการขาย การบรกิารหลงัการขาย 
 

• ผลิตและสรรหาคอนเทนต์

และบริการที่ตรงกับความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

• กระบวนการจัดซื ้อและ

คัดเลือกคู่ค้าที่ เป็นธรรม  

ไม่กีดกันทางการค้า ไม่

เลือกปฏิบตัิ 

• ปฏิ บัติ ต ามกฏ เ กณฑ์  

ขอ้ก าหนด กฎหมาย และ

จรรยาบรรณหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง 

 

• ระบบการผลิตคอนเทนต์

และบรกิารท่ีมีคณุภาพ ได้

มาตรฐาน 

• ระบบการบริหารความ

เสี่ ยงที่ มีประสิท ธิภาพ 

ตรวจสอบได ้

• พนักงานไดร้ับการอบรม

พัฒนาสม ่าเสมอ ปฏิบัติ

หน้าที่ตามจรรยาบรรณ 

และระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง 

เ ช่ียวชาญในสายงานที่

รบัผิดชอบเป็นอย่างดี 
 

 

• ระบบการให้บริการและ

สื่ อ ส า ร กั บ ลู ก ค้ า ผ่ า น

เทคโนโลยีอนัทนัสมยั 

• มีระบบสื่อสารข้อมูลแก่

ลู ก ค้ า ไ ด้ ห ล า ก ห ล า ย

ช่องทางเพื่อความสะดวก

และเขา้ถึงไดง้่ายด ี

 

 

• อบรมใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่าย

ขายและการตลาด เพื่อ

พฒันาปรบัปรุงการขาย ที่

ตรงใจลกูคา้ 

• ก าหนดราคาขายและ

ให้บ ริ ก า รที่ เ หมาะสม 

แข่งขนัได ้

 

 

• มีหน่วยงาน Call Center 

ที่รบัเรื่องรอ้งเรียน รบัฟัง

ความคิดเห็นของลูกค้า

เพื่อน ามาพิจารณาแกไ้ข 

พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง 

กระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมสนบัสนนุเพื่อขบัเคลื่อนใหกิ้จกรรมหลกัของบรษิัทด าเนินไป
ไดอ้ย่างตอ่เน่ืองมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

1. การบริหารทรพัยากรบุคคล (Human Resources Management) ถือไดว้่าในธุรกิจของบริษัท ทรพัยากร

บุคคล เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท บริษัทจึงให้ความส าคัญ ตั้งแต่การสรรหาว่าจา้ง

พนกังานที่มีความรู ้ความสามารถ การบรหิารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขนั และจงูใจพนกังานได ้การส่งเสรมิใหพ้นกังาน

ไดร้บัการอบรมพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ง ใหโ้อกาสเติบโตกา้วหนา้ในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่ การสรา้งขวัญ

ก าลังใจที่ดี เพื่อใหพ้นักงานเกิดความรกัความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสรา้งสรรคพ์ัฒนางาน และการใหบ้ริการที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. การจัดซือ้จัดหา (Procurement) จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือในการท างานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพดว้ย

ความโปรง่ใส ใหค้วามเป็นธรรมแก่บรษิัทคู่คา้ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะจดัหาคู่คา้ที่สนบัสนนุการต่อตา้นทจุริต ซึ่งเป็นแนวทางที่

บรษิัทยดึมั่นมาโดยตลอด 

3. การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อสินคา้และบริการ (Technology Development) ปรบัปรุงกระบวนการใหบ้ริการ

โดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช ้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทัง้ศกึษา คน้ควา้และ/หรอื

หาคู่คา้เพื่อรว่มพฒันาน าเสนอผลิตภณัฑท์างเลือกใหม่ๆ และ/หรือ รูปแบบใหม่แก่ลกูคา้ อยู่ตลอดเวลาเพื่ อเพิ่มทางเลือก

ใหแ้ก่ลกูคา้ 
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4. โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) บรษิัทไดด้แูล พฒันา ปรบัปรุงระบบงานส าคญัในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ถกูตอ้ง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  
ระบบคอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยี ระบบขอ้มลูในการบริหาร ระบบบริหารความเสี่ ยง ระบบขอ้มลูของลกูคา้ ระบบบญัชีและ
การเงิน ระบบขอ้มลูการบรหิารทรพัยากรบคุคล ระบบการสื่อสารทัง้ภายในบรษิัทและกบัลกูคา้ เป็นตน้ 

 

3.2.2 การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสยีในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง 

ลกูคา้  สินคา้มีคณุภาพ ราคาเหมาะสม สง่มอบทนัเวลา • ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

คูค่า้  
 

ระบบซือ้ขายมีความถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรมและเสมอภาคต่อคู่คา้ทกุราย 
 

• พฒันาระบบการซือ้ขายใหม้ีประสิทธิภาพ 
• ยึดหลกัการปฏิบตัิที่เสมอภาคและเป็นธรรม
ต่อคู่คา้ทุกราย การติดต่อธุรกิจกับคู่คา้ตอ้ง
ไดผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

คูแ่ข่งทางการคา้ 
 

มีการแข่งขนัที่สจุริต มีจรรยาบรรณ • ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้ฎหมาย
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

เจา้หนี ้
 

ไดร้บัช าระหนีอ้ย่างครบถว้นและตรงต่อเวลา 
 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ท าไว้กับ
เจา้หนี ้

• ช าระหนีอ้ย่างครบถว้นและตรงตอ่เวลา 
• ใชเ้งินกูย้ืมตรงตามวตัถปุระสงคใ์นการกูย้ืม 

พนกังานและลกูจา้ง 
 

ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน มีความ 
มั่นคงและกา้วหนา้ในอาชีพ 

• ยดึหลกัสิทธิมนษุยชน/กฎหมายแรงงาน 
และสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละการพฒันา 

ผูถื้อหุน้  ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ • เงินปันผล 

สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ท าประโยชนใ์หส้งัคม และช่วยพฒันาใหด้ีขึน้ 
กระบวนการผลิตไม่สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
 

• จดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสงัคมและชมุชน
ตามความเหมาะสม 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม โดยยดึ
หลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
จดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 

3.3  การจัดการด้านความยั่งยนืในมิตสิิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานสิ่งแวดล้อม 

แมว้่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิดมลภาวะอย่างเห็นไดช้ัด
เหมือนกบัโรงงานอตุสาหกรรม หรอืธุรกิจบางประเภท แตบ่รษิัทก็ไดใ้หค้วามส าคญัและตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศโลก และผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน จึงใหค้วามใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดลอ้มมาโดยตลอด และยงัได้
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ชดัเจน และด าเนินการในเรื่องการบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มผ่าน
โครงการตา่งๆ ภายในบรษิัท 
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ในปี 2564 บริษัทไดมี้การก าหนดนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

องคก์รที่รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยสาระส าคญัของกรอบการด าเนินการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม และแนวปฎิบตัิ

ครอบคลมุเรื่องตา่งๆ ดงันี ้

1. ปฎิบตัิตามขอ้ก าหนด และมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

2. จดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุนโยบายลดผลกระทบเชิงลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3. น าประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอ้มมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงาน  การปฎิบัติงาน และ

กระบวนการตดัสินใจทางธุรกิจ 

4. พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการท างานต่างๆ เพื่อใหก้ระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ หรือไม่กระทบเลย และ

สนบัสนนุการใชท้รพัยากรในอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

5. รณรงคแ์ละสนบัสนนุใหพ้นกังานมีจิตส านกึหรอืท ากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ท าในที่ท  างาน และสว่นตวั 

6. ปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษ หรอืท าลายสิ่งแวดลอ้มจากการท ากิจกรรม หรอืจากขัน้ตอนการด าเนินงานในบรษิัท 

7. สนบัสนนุการซือ้สินคา้ หรอืบรกิารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรอืกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 

8. ศึกษาแนวทาง และการด าเนินการต่างๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ภายในบรษิัท 

 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามกรอบและแนวทางการด าเนินธุรกิจขององคก์รที่รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม บรษิัท

ไดศ้ึกษาก าหนดเป้าหมายแผนการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสรา้งส านึก

ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการ

สิ่งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีผลการด าเนินการดา้นการจัดการดา้น

สิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้
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แผนการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 
ลดการใช้พลงังาน ลดการใช้กระดาษ ลดการใชข้ยะ ของเสีย 

ลดการเกิด 

ก๊าซเรือนกระจก 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

• เปลี่ยนใชห้ลอด LED 
ทั่วทัง้ออฟฟิส 

• รณรงคปิ์ดไฟในช่วงพกั
เที่ยง และหอ้งประชมุ 

• ศกึษาการใชพ้ลงังาน
ทดแทน (พลงังานแสง
อาทิยต ์Solar Cell) 

• ลดการใชก้ระดาษลง 
20% 

• ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อระบบ
อนมุตัิเอกสารแทนการ
ใชก้ระดาษ 

• เพิ่มช่องทางสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทางออนไลน ์

• รณรงคก์ารแยกขยะใน
ที่ท  างาน 

• รณรงคก์ารรไีซเคิล และ
คดัแยกกระดาษที่ใช้
แลว้ 1 หนา้ น ากลบัมา
ใชง้านใหม่  
 

• ลดการใช้
เครื่องปรบัอากาศ  

• จดัโครงการเพื่ออนรุกัษ์
และฟ้ืนฟธูรรมชาติ  
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2564 

 

• ลดคา่ไฟได ้18% เทียบ
กบัปี 2563 

• แผนติดตัง้พลงังาน
แสงอาทิตย์ภายใน 
ไตรมาส 2/2565 

 

• อนมุตัิภายในผ่านระบบ
ออนไลน ์

• ลดการใชก้ระดาษได ้
57% เทียบกบัปี   
2560-2562 

 

• จดัใหม้ีถงัขยะแบบแยก
ขยะ และติดตัง้ทั่วพืน้ที่
ส  านกังาน 

• น ากระดาษมาใชใ้หม่
จ านวน 180,000 แผ่น  

 

• จดัพืน้ที่ดา้นนอกอาคาร
เป็นพืน้ที่อเนกประสงค ์
ละลดการใช้
เครื่องปรบัอากาศ 

• จดัโครงการฟ้ืนฟปู่าชาย
เลน สรา้งรายได ้ช่วย
ชมุชน จ านวน 200 ตน้ 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 

• ลดคา่ไฟได ้20 % จากปี 
2564 

 

• ลดการใชก้ระดาษได ้
20 % เทียบกบัปี 2564 

 

• จดักิจกรรมตอ่เน่ือง
รณรงคก์ารแยกขยะใน
ที่ท  างาน 

• เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในที่
ท  างาน 

• จดัโครงการเพื่ออนรุกัษ์
และฟ้ืนฟธูรรมชาติ 
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3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2564 บรษิัทไดด้ าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม ในการจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ ดงันี ้

1. การจัดการพลังงาน และทรัพยากร 
บริษัทมีการปรบัระบบการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาวะการณใ์นปัจจบุนัโดยใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วย

สนบัสนนุใหส้ามารถท างานไดร้วดเรว็ มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่า เน่ืองจากการปลกู ฝังจิตส านกึ 
คา่นิยม รวมถึงการน าระบบตา่งๆ เขา้มาช่วยท าใหอ้งคก์รสามารถประหยดัพลงังาน และทรพัยากรต่างๆ ไดม้ากขึน้ 

ผลการด าเนินงาน 

• ช่วงปี 2563  โมโน เน็กซ ์ ไดย้้ายสถานประกอบการ มายัง MONO29 STUDIO ซึ่งเป็นอาคารประหยัด
พลงังาน ซึง่ใชห้ลอดไฟ LED ทัง้โครงการ โดยในปี 2563 สามารถลดค่าไฟฟ้าจากปี 2562 ไดร้อ้ยละ 40, และ
ปี 2564 สามารถลดค่าไฟฟ้าจากปี 2563 ไดร้อ้ยละ 18 

• ช่วงปี 2563 – 2564 บริษัทไดป้รบัระบบการท างาน โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วย ในเรื่องการอนุมตัิ เอกสาร
ต่างๆ อาทิ บนัทึกการขออนมุตัิ, การเบิกเงินสดย่อย, การเบิกเงินทดรอง, การแจง้ขอ้มลูสลิปเงินเดือน ฯลฯ 
เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการอนมุตัิ รวมถึงสามารถลดการใชก้ระดาษจากปี 2561 – 2562   ได้
ถึงรอ้ยละ 57 

• มีการคดัแยกกระดาษ A4 ที่ใชแ้ลว้ 1 หนา้ เพื่อน ากลบัมาใชง้านใหม่ (Reuse) 
ปี 2562 มีการน ากระดาษมาใชใ้หม่ จ านวน 300,000 แผ่น  
ปี 2563 มีการน ากระดาษมาใชใ้หม่ จ านวน 203,000 แผ่น จ านวนการน ากระดาษมาใชใ้หม่ ลดไปรอ้ยละ 32 
ปี 2564 มีการน ากระดาษมาใชใ้หม่ จ านวน 180,000 แผ่น จ านวนการน ากระดาษมาใชใ้หม่ ลดไปรอ้ยละ 11 
โดยการน ากระดาษมาใชใ้หม่ลดลง เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วย ท าใหมี้การลดปรมิาณการใชก้ระดาษ 

• การใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) 
พลงังานแสงอาทิตยถื์อว่าเป็นพลงังานสะอาด ที่ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และเป็น
พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดสิน้  โดยทางบริษัทมีความประสงคท์ี่จะน าพลังงานทดแทนดังกล่าวมาใช้
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุทัง้ภายในองคก์ร และรวมถึงเป็นการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ ในปี 2564 
บรษิัทอยู่ในระหวา่งศกึษาความคุม้คา่ของการลงทนุ ซึง่คาดวา่จะเริ่มด าเนินการภายในปี 2565  
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2.  การจัดการน า้ 

บริษัทค านึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ ในการก่อสรา้ง
อาคารจงึมีระบบการก าจดัน า้เสีย หรอืบอ่บ าบดั เพื่อใหมี้ผลกระทบตอ่ชมุชมใหน้อ้ยที่สดุ 

ผลการด าเนินงาน 

บรษิัทมีการตรวจสอบคณุภาพน า้ในบอ่บ าบดัในส านกังาน/โครงการ เดือนละ 1 ครัง้  
(หรอืปีละ 12 ครัง้) โดยจะตรวจสอบคา่ อนัไดแ้ก่ 

ค่า PH ค่ากรดด่าง 
ค่า BOD การเติบโตของแบคทีเรยีในน า้ 
ค่า SS ของแข็งในน า้ที่มองดว้ยตาเปลา่ไม่เห็น 
ค่า Sulfide ก๊าซในน า้ เช่น มีเทน 

ค่า Setteable Solids ของแข็งในน า้ 
ค่า TDS สารสนัลอย 
ค่า Oil and grease น า้มนัในน า้ลอยตวั 
ค่า TKN ไนโตรเจนในน า้ 

 

หากพบว่ามีค่าที่เกินมาตรฐานที่ก าหนด ทางบริษัท จะด าเนินการบ าบดัใหไ้ดต้ามมาตรฐานที่ก าหนดก่อนที่จะ
ปลอ่ยออกไป 

 

3.  การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

ปี 2564 บรษิัทด าเนินงานเพื่อลดปรมิาณขยะและของเสีย โดยวางแผนงาน และมีผลการด าเนินงาน ดงันี ้

• การคัดแยกขยะและจัดการขยะในบริ เวณ
ส านักงานและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

บริษัทได้จัดวางถังขยะแยกประเภทอย่างชัดเจนใน
บริเวณส านักงานและพืน้ที่โดยรอบ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่พนักงานในการแยกขยะ ทั้งนี ้ บริษัทได้แยกขยะเป็น
กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ ซึ่งไดน้ าไปใชป้ระโยชน ์และส่ง
ต่อหน่วยงานภายนอกที่ด  าเนินงานดา้นการรีไซเคิลขยะ น าไป 
จดัการอย่างเหมาะสมต่อไป 

• โครงการรับบริจาคปฏิทนิเก่า มอบใหก้ับมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแหง่ประเทศไทย 

ถือเป็นโครงการที่บริษัทด าเนินงานต่อเน่ืองทุกปี เพื่อ
ช่วยให้พนักงานตระหนักถึงการน าสิ่ งของที่ ไม่ ได้ใช้มา
ช่วยเหลือสังคมดว้ยการบริจาค และลดปริมาณขยะอีกทาง
หนึ่ง ซึ่งไดร้บัการบรจิาคปฏิทินตัง้โต๊ะกว่า 10 กิโลกรมั และส่ง
มอบใหก้ับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เพื่อน าไปใช้ท าสื่อการเรียนการสอนและพิมพ์
อักษรเบรลลส์  าหรบัผูพ้ิการทางสายตา หรือใชป้ระโยชนอ์ื่นๆ 
ตอ่ไป  
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• โครงการ MONO NEXT รวมใจ แยกขวดช่วยหมอ 
ระดมขวดเพท็ใสไปอัปไซเคิลเป็นชุด PPE 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ชุด PPE 
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ บริษัทจึงไดจ้ัด
โครงการร ับบริจาคขวดพลาสติกใส  ส่งมอบให ้โครงการ 
“แยกขวด ช่วยหมอ ครัง้ที่ 4” ซึ่งจัดขึน้โดยความร่วมมือของ 
Less Plastic Thailand และอีกหลายหน่วยงาน เพื่อระดมทุน 
ระดมทีม ระดมขวดเพ็ทใส ไปรีไซเคิลเป็นเสน้ใย น าเสน้ใยทอ

เป็นผา้ และน าผา้มาตัดเย็บชุด PPE ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย  ์และมีส่วนช่วยลดขยะพลาสติกอีกทางหนึ่ง ซึ่ง
นอกจากขวดพลาสติกใสที่เกิดจากการคดัแยกขยะในพืน้ที่ส  านกังาน ยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานน าขวดมาบริจาคเพิ่มเติม 
โดยไดข้ยะขวดพลาสติกกวา่ 10 กิโลกรมั ซึง่สามารถน าไปอปัไซเคิลเป็นชดุ PPE ไดก้วา่ 25 ชดุ 

และปี 2565 บริษัทยังวางเป้าหมายที่จะเปิดรบับริจาคสิ่งของที่ไม่ไดใ้ช ้อาทิ ปฏิทินตัง้โต๊ะเก่า ขวดน า้พลาสติก 
กระดาษ ฯลฯ รวมทัง้ด าเนินการคดัแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ เพื่อลดปริมาณขยะในหลมุฝังกลบ สามารถน า
ขยะกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ หรอืการน าไปจดัการอย่างถกูวิธี 

4.  การจัดการเพือ่ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  

ปี 2564 บรษิัทด าเนินงานเพื่อลดภาวะเรอืนกระจก โดยวางแผนงาน และมีผลการด าเนินงาน ดงันี ้

• การลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 

การใชเ้ครื่องปรบัอากาศ จะท าใหเ้กิดการปล่อยสารไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกที่ส่งผล
กระทบรุนแรงกว่า CO2 หลายพันเท่า (ขอ้มูลจาก “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: เครื่องปรบัอากาศช่วยท าให้
อณุหภมูิลดลง แตก่ลบัท าใหโ้ลกรอ้นขึน้”) บรษิัทจงึมีนโยบายลดการใชเ้ครื่องปรบัอากาศตามเหมาะสม ซึง่ปี 2564 บรษิัท
สามารถลดการใชเ้ครื่องปรบัอากาศกวา่รอ้ยละ 20% 

และบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัเรื่องพืน้ที่สีเขียวในบริเวณ
ส านักงาน โดยเม่ือเริ่มท าการก่อสร้างอาคาร MONO29 
STUDIO บริษัทไดเ้ก็บรกัษาตน้ไมใ้หญ่ในพืน้ที่ น ามาอนบุาล 
และเพิ่มการปลูกตน้ไมใ้หญ่ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และ
เพิ่มก๊าซออกซิเจนจากเดิมในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีพืน้ที่สี
เขียว เพียง 508 ตารางเมตร  ปัจจุบันไดเ้พิ่มจ านวนพืน้ที่สี
เขียว เป็น 1,100 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้กว่ารอ้ยละ  50      
นบัจากปี 2560 

ดา้นการบรหิารส านกังาน บรษิัทวางเปา้หมายการลดใชเ้ครื่องปรบัอากาศ อีกทัง้การดแูลการใชส้ารท าความเย็นใน
เครื่องปรบัอากาศที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดการเกิดก๊าซเรอืนกระจกมากขึน้ 
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• MONO NEXT และ MONOMAX ฟ้ืนฟูป่าชายเลน สร้างรายได้ ช่วยชุมชน 

บริษัทจัดโครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดว้ยเห็นความส าคัญว่านอกจากช่วยฟ้ืนฟู

ธรรมชาติแลว้ การลงพืน้ที่ท  ากิจกรรมยงัส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีจิตสาธารณะ สรา้งความสามคัคี ไดแ้ลกเปลี่ยน

เรียนรูก้บัชาวบา้นหรือคนในพืน้ที่ถือเป็นการเปิดโลกทศัน ์ ปี 2564 บรษิัทจดั "โครงการฟ้ืนฟปู่าชายเลน สรา้งรายได ้ช่วย

ชมุชน" รว่มกบั มลูนิธิสถาบนัราชพฤกษ์ โดยผูบ้รหิาร พนกังาน และชาวบา้นในพืน้ที่ ช่วยกนัปลกูป่าชายเลนรวม  200 ตน้ 

ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวดัสมุทรสงคราม เพื่อ

ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนใหเ้กิดความอดุมสมบรูณ์ ช่วยดดู

ซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะเรือน

กระจก อีกทัง้ช่วยเพิ่มที่อยู่ของสตัวน์ า้ซึ่งเป็นแหล่งสรา้งงาน

สรา้งอาชีพ และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในชมุชนต่อไป โดย

บริษัทสนับสนุนค่าต้นกล้า ค่าดูแลรักษาป่าชายเลนให้กับ

ชาวบา้นในชมุชน 

ในปี 2564 บริษัทยังไม่มีขอ้รอ้งเรียนใดๆ อันเกิดจากการที่บริษัทกระท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้อมต่อ

ชุมชนหรือสงัคม นอกจากนี ้บริษัทวางแผนสรา้งความเขา้ใจเรื่องดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนักงานทุก

ระดบัมากยิ่งขึน้ เพื่อขยายความร่วมมือตัง้แต่ระดบับุคคล สรา้งความตระหนกัรู ้น าไปสู่การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มอย่าง

ยั่งยืน 

 

3.4 การจัดการความยั่งยนืในมิตสัิงคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิัติด้านสังคม 

1. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน 

นโยบายการปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดว้ยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับแรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อสรา้งความยุติธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตัิเพียงเพราะ
ความแตกต่างทาง รา่งกาย เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุการศกึษา และสถานะทางสงัคมอื่นๆ ครอบคลมุถึง
สตรี ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาสอื่นๆ โดยเช่ือวา่ความส าเรจ็ของบรษิัท เกิดจากการสรา้งสรรคข์องแตล่ะบคุคลที่มีคณุค่าและ
การรว่มมือร่วมใจท างานเป็นทีม ดงันัน้ แรงงานทกุคนของบริษัท ตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั และไดร้บัโอกาส
ในการพัฒนาตนเองเพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท และยกระดับ
คณุภาพชีวิตของแรงงานตอ่ไป 

โดยบรษิัท ไดจ้ดัตัง้ “คณะกรรมการสวสัดิการ” ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นช่องทาง
ในการควบคุมดูแล ปรึกษา และหารือร่วมกันระหว่างบริษัท และพนักงาน เก่ียวกับสวัสดิการ ผลประโยชน์ หรือการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ 
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นโยบายการเคารพสิทธิเดก็และมนุษยชน 

บริษัทตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานที่บุคคลพึงมี ซึ่งครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน 

ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่นในห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการเคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่เลือกปฏิบตัิเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย เชื ้อชาติ สญัชาติ ศาสนา 

เพศ ภาษา อายุ การศึกษา และสถานะทางสงัคมอื่นๆ นอกจากนัน้ บริษัทยึดถือแนวปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจา้งตาม

กฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับต่างๆ ที่ เก่ียวขอ้งกับแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้ง แรงงานไทยและแรงงาน

ตา่งชาติ ไม่สนบัสนนุการกดข่ีใชแ้รงงานเด็ก และแรงงานบงัคบั และตอ่ตา้นการคา้มนษุยใ์นทกุรูปแบบ 

นโยบายการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าแก่พนักงาน 

บรษิัทฯ มีการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ช่วยน าพาให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีแนวคิดและ

ทัศนคติในการท างานที่ เป็นอันหนึ่งอันเดียว เริ่มตั้งแต่

เป้าหมายหลกั นั่นคือ “มุ่งมั่นเป็นผูน้  าในการสรา้งสรรคส์ื่อ

และขอ้มลูความบนัเทิงชัน้น าของเมืองไทย ผ่านเทคโนโลยี 

และสื่อที่หลากหลาย  เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตลใ์นโลก

ดิจิตอล” รวมทั้งค่านิยมหลักขององคก์ร ประกอบดว้ย  

การท างานเป็นทีม  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ การเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างตอ่เน่ือง  นอกจากจะมีการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

ที่ดีแลว้ บริษัทฯ ยังใส่ใจในการฝึกฝนและปฏิบัติ เพื่ อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ ใหเ้ป็น

วฒันธรรมองคก์รที่มีคณุค่าต่อพนกังานทกุคน เพื่ือใหเ้กิดเป็นการท างานรว่มกนั ซึ่งน าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของ

บรษิัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี 

2. นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

1. ยดึมั่น และถือปฏิบตัิในการด าเนินงานดว้ยความซื่อตรง โปรง่ใส และปฏิบตัิต่อลกูคา้ทกุรายดว้ยความเท่าเทียมกนั 

2. ส่งมอบการใหบ้ริการที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานตรงตามความตอ้งการหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูคา้ใน

ราคาที่เป็นธรรม 

3. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้ง เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการ ไม่น าเสนอขอ้มูลที่เป็นเท็จ 

หรือท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้สบัสน หรือรบัขอ้มลูที่ผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของ

สินคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

4. จัดใหมี้หน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรบัฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น หรือขอ้รอ้งเรียน

เก่ียวกบัตวัสินคา้หรอืบรกิารอื่นๆ โดยบรษิัทจะน ามาพิจารณาปรบัปรุง และด าเนินการแกไ้ข 

5. รกัษาความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเผยแพรห่รอืใชเ้พื่อประโยชนข์องบรษิัท หรอืบคุคลอื่นโดยมิชอบ 

6. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีและแสวงหาแนวทางที่จะเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้อย่างตอ่เน่ือง 
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3. นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

1. มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อ

สังคม ไม่กระท าการใดๆ ที่ มีผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และ

ประโยชนส์าธารณะ 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและ

ชุมชน โดยก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนานวตักรรมทางธุรกิจและ

สงัคมซึง่ไดท้  าการเปิดเผยไวอ้ย่างชดัเจน 

3. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินการตาม

กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกบังานดา้นสงัคมและชมุชนอย่างเครง่ครดั 

 

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1. การปฏิบัตติ่อพนักงานและแรงงาน 

ผลการด าเนินงาน 

การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ ์และบรษิัทในเครือ ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งองคก์ร

ทัง้ดา้นกระบวนการท างาน และวฒันธรรมองคก์ร  แต่ยงัตระหนัก

ถึงการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ใหค้วามส าคญัพนกังาน    

ดว้ยการดแูลเอาใจใส่ ทัง้ดา้นคา่ตอบแทน และสวสัดิการ ดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการประเมินผล 

การพฒันาบคุลากร และความกา้วหนา้ในการท างาน ฯลฯ  

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทยึดหลกัความเสมอภาค เท่าเทียม และเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชน  ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน โดยส่งเสริมให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมีความเขา้ใจและปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน สิทธิหนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมถึงเสริมสรา้งความเสมอภาคกัน  ดว้ยการไม่เลือก

ปฏิบตัิต่อผูห้นึ่งผูใ้ด  ทัง้เรื่องเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา สีผิว เพศ  ฯลฯ  ผ่านการบรหิารดา้นทรพัยากรบคุคลอย่างเป็นระบบ 

รกัษาไวซ้ึ่งสภาพการท างานที่เป็นธรรม เคารพในความคิดเห็นของพนกังาน ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใชแ้รงงาน หรือการใช้

แรงงานเด็ก  รวมถึงการมีระบบความปลอดภยัดา้นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ของพนักงานและลูกคา้  โดยไม่ละเมิด

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือแสวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มูลผูอ้ื่นโดยมิชอบ  พรอ้มทัง้วางแนวทางการติดตามก ากับดูแลการ
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ด าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบตัิงานของพนกังาน มิใหเ้ขา้ข่ายการกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลกัความ

เสมอภาคดงักล่าว 

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

บริษัทปฏิบตัิภายใตก้ฎหมายแรงงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และไม่ต ่ากว่าค่าแรงขัน้ต ่า และมีการ

พิจารณาปรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่สะท้อนเป้าหมายทางธุรกิจในรอบปี และพิจารณา

ความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวดัผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ส าหรบัสวสัดิการ บริษัทยังคงมี

สวสัดิการที่สนบัสนุนทัง้ดา้นความมั่นคง สขุภาพ และสรา้งความสขุใหก้บัพนกังาน อาทิ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกัน

ชีวิต สขุภาพและอบุตัิเหต ุสปอรต์คลบั สวสัดิการเงินกูยื้ม จดักิจกรรมในโอกาสตา่งๆ ตามความเหมาะสม  

ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บรษิัทไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นแบบ Work from Anywhere ท าใหเ้กิดความยืดหยุ่นในการท างาน โดย

ท างานจากที่ใดก็ได ้ซึ่งบริษัทไดจ้ดัเตรียมอปุกรณแ์ละระบบทางดา้นเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรบัการเขา้ถึงขอ้มลู และให้

การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคลอ้งกบัวิถีการท างานแบบ New Normal  แต่ยงัคงมีการสื่อสารระหว่างกนั ดว้ย

การประชมุผ่านทางออนไลนท์ี่มากขึน้ เพื่อใหย้งัคงความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหาร หวัหนา้งานและพนกังานอย่างใกลช้ิด 

สามารถติดตามงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การจัดส านักงานใหม่แบบ Co-working space ทุกหน่วยงานสามารถท างานร่วมกัน  และสรา้งสภาพแวดลอ้ม

บรรยากาศการท างานที่มีความทนัสมยั สวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติควบคู ่เพื่อการท างานที่เนน้ความคิดสรา้งสรรค ์

และไรก้รอบจ ากัด  ทั้งนี ้ในปี 2564  บริษัทไดว้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019  

(COVID-19) อย่างเขม้งวด ทัง้ การก าหนดสดัส่วนจ านวนคนในการเขา้พืน้ที่ส  านกังาน การบนัทกึรายช่ือผูเ้ขา้พืน้ที่ การวดั

อณุหภมูิ จดุบริการเจลแอลกอฮอล ์การเวน้ระยะการนั่งท างาน พนกังานตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ขณะอยู่ใน

ส านกังาน มีการฉีดยาฆ่าเชือ้โรคในบริเวณส านกังานเป็นประจ า รวมถึงการสื่อสารแก่พนกังานถึงแนวปฏิบตัิต่างๆ อาทิ 
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ขอความร่วมมืองดเดินทางพืน้ที่เสี่ยง สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาขณะอยู่ในส านกังาน สนบัสนุนการท างาน Work 

from Home เพื่อลดความเส่ียงในพืน้ที่ ฯลฯ 

บรษิัทไดจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และ

ขอ้ก าหนดอื่นๆ ทัง้การจดัการดา้นพืน้ที่ การสรา้งความรู ้ - จิตส านึกใหแ้ก่บุคลากร เช่น การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้ม

อพยพหนีไฟประจ าปี โดยบรษิัทสง่เสรมิใหเ้กิดการมีส่วนรว่มของพนกังาน และถือเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของพนกังานทกุคน

ที่จะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานที่ดีร่วมกัน ทั้งนี ้ในปี 2564  ไม่ปรากฎว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการ

เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน 

นอกจากนี ้ บรษิัทมีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้ปัญหาและขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่รบัผิดชอบเรื่อง

นัน้ๆ รวมถึงการแจง้การกระท าความผิดที่เกิดในองคก์ร สามารถแจง้ผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ หรือผ่านทรพัยากร

บุคคล ดว้ยวาจา หรือเป็นลายลักษณ ์ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการหาขอ้เท็จจริงเพื่อ

หาทางแกไ้ข หรือลงโทษผูก้ระท าผิด และบรษิัทจะใหค้วามคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูแ้จง้ และมิให้

ไดร้บัผลกระทบตอ่สถานภาพการท างาน 

การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทยงัคงสานต่อนโยบายของการเป็น “องคก์รแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยการพฒันาศกัยภาพ ความรู ้

ความสามารถ ของพนกังาน ควบคูก่บัการปลกูฝังวฒันธรรมและจรยิธรรมขององคก์ร  โดยบรษิัทไดจ้ดัแนวทางการพฒันา

พนกังาน ดงันี ้

• ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนนุและสรา้งโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพการท างานใหก้บับคุลากร 

• บุคลากรทุกคนไดร้บัสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการเขา้รบัการอบรมภายใตก้ารอนุมตัิของผูบ้งัคบับญัชาภายใน

กรอบของงบประมาณดา้นการฝึกอบรมและพฒันาประจ าปีของหน่วยงาน โดยบุคลากรสามารถขอเขา้รบัการ

ฝึกอบรมและพฒันาตามความจ าเป็นและน าเสนอ โดยขอความเห็นชอบและอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชา 

• มุ่งเนน้การเสริมสรา้งวฒันธรรม โดยมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรทกุคนมีส่วนรว่ม เพิ่มการเรียนรูด้ว้ยตนเองและเพื่อสรา้ง

ความรบัผิดชอบในการเพิ่มพนูความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของตนเองอย่างต่อเน่ือง ใหมี้การ

อบรมภายใน (In-house Training) การอบรมภายนอก (Public Training) 

• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง 

(Experience)  เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้

พนักงานกลา้คิดและท าสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า  On 

the job training ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่าง

แทจ้รงิ 
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• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัที่มี

ความรู ้ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ไดถ้่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ไดแ้ก่ Tutor 

(แบบหอ้งเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนกัเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนือ้หาความรูท้ี่น  าเสนอ และ

ความเช่ียวชาญนัน้ๆ ของผูถ้่ายทอด 

• การแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผูบ้ังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ไดแ้นะน า 

(Coaching) และใหค้ าปรกึษา (Consulting) เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค าแนะน าใน

การท างานรว่มกนั ผ่านการประชมุและช่วงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จดัหลกัสตูรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความตอ้งการของ

แต่ละหน่วยงาน พรอ้มสนบัสนนุการจดัส่งอบรมหลกัสตูรที่พนกังานสนใจ รวมถึงการสรา้งเครื่องมือบรหิารจดัการ

องคค์วามรู ้Knowledge Management (KM) เพื่อสนบัสนุนและพัฒนาการเรียนรูเ้พื่อน าไปต่อยอดการท างาน

อย่างตอ่เน่ือง 

 
ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท างานแบบ New Normal บรษิัท

ไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบการพฒันาใหเ้กิดความเหมาะสม ดงันี ้

1. แบบ Virtual Class รอ้ยละ 70 การเรียนจ าลองในห้องเรียน วิทยากรสอนออนไลน์ มีการแบ่งกลุ่ม และ 

Workshop ซึง่ผูเ้รยีนจะรูส้กึเหมือนเรยีนในรูปแบบปกติ 

2. แบบ Online Class รอ้ยละ 30 เป็นหลกัสตูรลกัษณะความรู ้แนวทางการท างาน ขัน้ตอนระบบ เทคนิคต่างๆ 

ซึง่ไม่คอ่ยมีการเปลี่ยนแปลง และพรอ้มใหผู้เ้รยีนเขา้เรยีนตลอดเวลา 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นการพฒันาบคุลากรเป็นจ านวนรวมประมาณ  192,545 บาท และ

มีพนกังานเขา้รว่มการฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 
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สรุปรายงานการฝึกอบรมประจ าปี 2564 

จ านวนหลกัสตูร 62 หลักสูตร 

จ านวนผูอ้บรม 1,600 คน 

จ านวนผูอ้บรม (นบัแบบไม่ซ า้) 1,250 คน 

ค่าใชจ้่าย 192,545 บาท 

จ านวนชั่วโมงการอบรม 3,813 ช่ัวโมง 

จ านวนชั่วโมงการอบรม (เฉลี่ย) 2.46 ช่ัวโมง 

ความพงึพอใจ 89.55%  

 

ประเภทหลักสูตร 

หมวดหลักสูตร อบรมภายใน อบรมภายนอก 

โครงการ Knowledge Management 5  
โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ 9  
โครงการพฒันาความรูค้วามสามารถทั่วไป (Open Course) 5  
Core Business (Technical, Soft Skill, Training Need) 4 18 

โครงการ Knowledge Stream เพื่อสง่เสรมิการบรหิารความรูใ้นองคก์ร 21  
รวม 44 18 

 

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ผลการด าเนินงาน 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มีระบบการควบคมุ
ภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดี  และยังด าเนินธุรกิจดว้ยความค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้นต่างๆ ทัง้ ความมุ่งมั่นที่จะ
พฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตเพื่อประโยชนต์่อผูถื้อหุน้  ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ ในการน าเสนอสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ 
การปฏิบตัิตามกติกาการแข่งขนัทางการคา้ที่สจุริต ภายใตก้รอบของกฎหมาย การท าขอ้ตกลงทางการคา้กบัพนัธมิตร/คู่
คา้ที่ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรม  ฯลฯ  การประกอบกิจการตอ้งยดึหลกักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ  ที่เก่ียวขอ้งและ
ส่งเสรมิใหพ้นกังานปฏิบตัิตามกฎหมาย  นโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบตัิต่างๆของบรษิัท รวมถึงการมีช่องทางการ
รอ้งเรยีนส าหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแจง้ขอ้มลูกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

โมโน เน็กซ ์และบรษิัทในเครอื ใหค้วามส าคญักบัความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภคมาอย่างตอ่เน่ือง โดยด าเนินการใน 2 
มิติ คือ มิติดา้นสื่อการน าเสนอขอ้มลูข่าวสาร และมิติการดแูลลกูคา้และผูบ้รโิภค  
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ด้านสื่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ใน
ฐานะบรษิัทที่ด  าเนินธุรกิจดา้นสื่อและขอ้มลูความ
บนัเทิง บริษัทรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค โดยน าเสนอ
ทั้งสาระ ความรู ้ความบันเทิง อย่างถูกตอ้งครบ
ครนั รายงานขอ้เท็จจริงดว้ยจรรยาบรรณ อย่าง 
MThai สื่อในเครือ ได้รับการยกย่องจากการ
รายงานข่าวสารที่รวดเร็ว มีจริยธรรม  รวมถึงเป็น
สื่อกลางประชาสมัพันธข์อ้มูล ข่าวสารเพื่อสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี ้ ช่วง “เจษฎาบอกตอ่”      ในรายการ ข่าวเชา้ Good Morning Thailand      ทางช่อง MONO29 
น าเสนอเรื่องราวดีๆ สรา้งสรรคส์งัคม และสรา้งแรงบนัดาลใจในการท าความดี  อีกทัง้ ในสถานการณก์ารระบาดของโรค 
COVID-19 บริษัทยงัเกาะติดสถานการณเ์พื่อใหข้อ้มลูข่าวสารเขา้ถึงผูช้มในสื่อทกุช่องทางของบริษัท ทัง้ทางทีวี และทาง
ออนไลน ์ 

ดา้นการดูแลลูกคา้และผูบ้ริโภค บริษัทพรอ้มแนะน าการใหบ้ริการ รบัเรื่องรอ้งเรียน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่

เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทอย่างดีที่สดุ โดยบริษัทมีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบดูแลลกูคา้และผูบ้ริโภค

ของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด, หน่วยงาน Call Center, เว็บมาสเตอร,์ เจา้หนา้ที่ดแูลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีม

เทคนิค เป็นตน้  

3. ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 

บรษิัทตระหนกัถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม จึงไดร้ว่มพฒันาชมุชนทัง้บรเิวณใกลเ้คียง และในถ่ินทรุกนัดาร โดย

การด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนและสงัคม รวมถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็ก

และเยาวชนมาโดยตลอด ส าหรบัปีนี ้บรษิัทยงัคงด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาชมุชนและสงัคมใหเ้ขม้แข็งและ

ยั่งยืน  

ผลการด าเนินงาน 

การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน 

• โครงการ "ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : 
พื้นที่ความห่วงใย เพื่อสร้างสรรค์ศักยภาพและพลัง

จินตนาการ" โดยการมอบชั้นหนังสือ และหนังสือนิทาน 2 

ภาษา ไทย-มลาย ู เรื่อง “แตงโมลกูโตโต” ซึง่ไดร้บัรางวลัดีเด่น

ประจ าปี 2564 ประเภทหนงัสือส าหรบัเด็กเล็ก รวมถึงหนงัสือ

ส าหรบัเด็กเล็กที่พนักงานร่วมกันบริจาค ใหแ้ก่ มูลนิธิสรา้ง

เสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อส่งต่อให้ภาคีเครือข่ายศูนย์

ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (ศอช.) น าไป

กระจายใหก้บัเด็กเลก็ในพืน้ที่ชายแดนใต ้เพื่อใหเ้ด็กไดมี้หนงัสือดีๆ ส่งเสรมิการเรียนรู ้จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 

“เจษฎาบอกตอ่” เปิดแฟ้มชวีติ “เกง่ กฤษณะ”  
ผูพ้กิารทางสายตา..ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 ดว้ยใจแกร่ง 
ออกอากาศวนัที ่17 มถินุายน 2564 ทาง MONO29 
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การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดอืดร้อนจากสถานการณโ์ควิด 

โมโน เน็กซ ์จึงร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยา ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นอย่าง

ตอ่เน่ือง 

• โครงการ  “MONO29 ปันด ้วยใจ  สร ้า งรอยยิ ม้ ”  ซึ ่งม ีการ

ประชาสมัพนัธผ์่านช่อง MONO29 ของบริษัท เปิดรบัผูล้งทะเบียนขอความ

ช่วยเหลือ โดยโมโน เน็กซ ์ช่อง MONO29 และเครือข่ายพนัธมิตรไดร้่วมกัน

สนบัสนุนมอบ “HAPPY BOX กล่องปันดว้ยใจ” ที่บรรจเุครื่องอปุโภคบรโิภคเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้น โดยมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกว่า 6,500 

ครวัเรอืน ทัง้นี ้เพื่อสรา้งรอยยิม้ และก าลงัใจ ใหส้งัคมไทยผ่านวิกฤตไปดว้ยกนั 

• โครงการ "MASK FOR LIFE" มอบหนา้กาก N95 และหนา้กากอนามยั ใหแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน ์ส านกั

การแพทย ์กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อใหบ้คุลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วยใชป้อ้งกนัการติดเชือ้โควิด 

• โครงการมอบเจลแอลกอฮอลแ์ละอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้โควิด-ช่วยเหลือคนตาบอดทั่วประเทศ 

ให้แก่  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความ

ยากล าบากในการใชชี้ วิตของคนตาบอด รวมถึงร่วมเป็นสื่อกลาง

ประชาสมัพนัธข์่าวสารการรบับรจิาคใหก้บัสมาคม 

• โครงการ "RICE FOR LIFE ใหข้้าวต่อชีวิต" มอบ

ขา้วสารจ านวน 3,408 กิโลกรมั และอาหารแหง้ ใหแ้ก่สถานคุม้ครอง

คนไรท้ี่พึ่งจงัหวดันนทบรุเีพื่อใชใ้นการดแูลคนไรท้ี่พึ่งกวา่ 500 ชีวิต 

โดยมีกลุ่มธุรกิจในเครอืขา้วมาบญุครองไดร้ว่มสนบัสนนุดว้ย 

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั 

ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด โมโน เน็กซ์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 

จดัโครงการเพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ โดยสานต่อ โครงการ  "MONO29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิม้ 2" 

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย  จ านวนกว่า 1,200 ถุง ซึ่งไดร้ับการสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค จากพันธมิตร 

พรอ้มลงพืน้ที่ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากัด (มหาชน) น าโดยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกาศข่าวช่อง 

MONO29 มอบถงุยงัชีพและเติมเต็มก าลงัใจใหช้าวบา้น ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอา่งทอง และจงัหวดัสระบรุ ี
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นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งไดจ้ากการด าเนินงานทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในฐานะบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจดา้นสื่อและขอ้มูลความบนัเทิง บริษัทใหค้วามส าคญักับการสื่อสารและขอ้มูลที่มี

คณุภาพและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเน่ือง และสนบัสนนุใหท้กุหน่วยงานและบุคลากรในองคก์ร ใชท้กัษะ

ความสามารถเพื่อรว่มพฒันาสงัคม 

ทัง้นี ้ในส่วนของธุรกิจใหบ้รกิารออกแบบธุรกิจออนไลนค์รบวงจร บรษิัทไดมี้ส่วนในการสนบัสนนุการท าการตลาด

ทัง้แบบออนไลน ์และออฟไลน ์ใหก้ับพันธมิตรองคก์รต่างๆ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการท าการประชาสัมพันธ ์และการท าสื่อที่

สรา้งสรรคส์งัคมใหก้บัลกูคา้พนัธมิตร หลายโครงการ อาทิ 

• การเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โมบาย แอปพลิเคชัน “คุ้มครองเด็ก” 

ใหก้บั กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนษุย ์ซึง่หากท่านใดพบเห็นเหตกุารณท์ ารา้ยเด็ก

และเยาวชน หรือปัญหาต่างๆ เก่ียวกับเด็กและเยาวชน สามารถ

แจง้เหตผุ่านแอปพลิเคชนันี ้
 

• MThai รว่มกบัแอปพลิเคชนั Tinder จดักิจกรรมประเพณี “ลอยกระทงออนไลน”์ กบัแคมเปญ ลอย ลุน้ รกัษ์ 

ซึ่งส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีลอยกระทงอนัดีงาม และมีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากขยะทางน า้ อีกทัง้

ยงัเขา้กบัวิถี New Normal ลดความเสี่ยงจากการเขา้ไปท ากิจกรรมในที่ชมุชน 
 

• การผลิตสื่อความรูแ้ละประชาสัมพันธ์ ให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 

BANK) โดยผลิตวิดีโอคลิป ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจน าเขา้และส่งออกระหว่างประเทศผ่านสื่อ

สงัคมออนไลน ์Youtube Channel และส่งเสรมิการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลนใ์นเครอื โมโน เน็กซ ์
 

• การผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุน้การท่องเที่ยว 

ใหก้ับกองทุนสื่อสรา้งสรรค ์โดยผลิตรายการ “ทวัรแ์บบสุ่ม” 

น าเสนอวิถีชีวิตแบบชมุชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ

กระตุน้เศรษฐกิจของชมุชนต่างๆ ทุกภาคของประเทศให้

ยั่งยืน และส่งเสรมิการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลนใ์นเครือ 

โมโน เน็กซ ์

 

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวกิจกรรมตา่งๆ ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.mono.co.th/th/csr 

https://www.mono.co.th/th/csr

