ร่วมกันให้
ช่วยกันทำ
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สารบัญ
นโยบายภาพรวม
เป้าหมาย (GOAL) CSR

การดาเนินงาน
และการจัดทารายงาน
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4

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการ
ต่อต้านทุจริต
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
3. การปฏิบัติต่อแรงงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก
การดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
1. Mono for Social คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่
2. Mono for Natural Environment เพื่อสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติยั่งยืน
3. การสนับสนุน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibility : CSR)
นโยบายภาพรวม
ปั จจุบนั นอกเหนือจากนโยบายการบริ หารงานพัฒนาองค์กร กระบวนการในด้ านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการเป็ นผู้นากลุม่ ธุรกิจให้ บริ การคอนเทนต์ด้านสื่อและความบันเทิงอย่างครบวงจรแล้ วนัน้ กลุ่มบริ ษัท โมโน ได้
กาหนดนโยบายและเป้าหมาย แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม กล่าวคือ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท
โมโน ยังคงยึดมั่นการบริหารงานให้ เป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคมในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม หลักการ
ปฏิ บั ติ ดู แ ลที่ ดี ต ามหลั ก ข้ อ ปฏิ บั ติ “บรรษั ท ภิ บ าล”

Corporate Governance ทัง้ ต่อกลุ่ม ภายนอกและภายใน
บริ ษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีความโปร่ งใสตรวจสอบ
ได้ , การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก ระบวนการอบรมเพิ่ ม
ศัก ยภาพให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงโดยเฉพาะด้ า น
เทคโนโลยีที่ก้าวล ้า, การปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหากลุ่มธุรกิจต่างๆ
เพื่ อ ให้ ด าเนิ น กิ จ การต่อ ไปได้ อ ย่ า งราบรื่ น และมั่น คง, ให้
ความส าคัญ ในการปฏิ บัติ ต่อ แรงงานด้ ว ยความเป็ นธรรม,
บริ ห ารงานอย่างมี จ ริ ยธรรมและจรรยาบรรณ, ส่ง เสริ ม การ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง, กากับดูแลด้ านความปลอดภัยและ
สุ ข ภาพอนามั ย ทั ง้ ต่ อ พนั ก งานและครอบครั ว , สร้ าง
สภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางานให้ น่าอยู่ , ส่งเสริ มเครื่ องมือ
อุป กรณ์ ที่ ทัน สมัย , ส่ ง เสริ ม การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ,
สนับสนุนและปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ กลุม่ บริษัท โมโน ได้ คานึงถึงการดูแลใส่ใจในด้านสังคม
(มุง่ เน้ นพัฒนาชุมชน, เยาวชน) และ ด้านสิ่งแวดล้อม (มุง่ เน้ นการร่วมอนุรักษ์ , การสนับสนุนส่งเสริ ม, การสร้ าง
ทดแทน) การดาเนินกิจกรรมที่แสดงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม หรื อ CSR เป็ นอีกหนึ่ง
นโยบายบริหารงานสาคัญควบคูไ่ ปกับการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจขององค์กรที่เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว เพราะ
ธุรกิจและองค์กรเป็ นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนจึงต้ องดาเนินธุรกิจไป
พร้ อมกับการสร้ างสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ น่าอยู่ นามาซึ่งการดาเนินงานโครงการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม
และสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง นับจากเริ่มดาเนินธุรกิจจนถึงปั จจุบนั เราเชื่อมัน่ ว่า

การดาเนินกิจกรรมโดยปลูกฝังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่
โดยเริ่มจากพนักงานในองค์กร และกระจายไปยังกลุ่มเยาวชน กลุ่มนักศึกษา
หรือกลุ่มลูกค้า / Shareholders หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยต่อไป

2

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

เป้าหมาย (GOAL) CSR

1

สร้ างความรู้ความเข้ าใจในการทา CSR ที่ถกู ต้ องและยัง่ ยืนแก่ผ้ ูปฏิบตั ิงานหรื อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในฐานะหน่วยหนึง่ ในสังคม โดยคานึงถึงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา” ต่างๆ
ด้ วยความเข้ าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและมีความเต็มใจเพื่อเข้ าร่วมทากิจกรรม เป็ นอาสาสมัครบาเพ็ญประโยชน์คืนกลับสู่
สังคมและสิ่งแวดล้ อม

2

ร่วมกันให้ ช่วยกันทา

วางแผนงานใน
การสร้ างช่องทางเพื่ อ สื่ อ สารและประชาสัม พันธ์ ข่า วสาร
โครงการ กิจกรรม ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร, ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียได้ รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว, การสร้ าง
พันธมิตร เพื่อรวมเป็ นเครื อข่ายจิตอาสา ทังจากภาครั
้
ฐเอกชน ค่า ยอาสาพัฒ นาจากสถานศึก ษา-มหาวิ ทยาลัย ,
ชมรมอาสา, สมาคม ประชาชนทั่วไป เพื่อรวมตัวกันเป็ น
เครื อข่ายจิตอาสา พร้ อมช่วยกันขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอ่ การพัฒนาสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มในวงกว้ า งขึ น้ ก่อ เกิ ดประโยชน์ ยั่ง ยื น ต่อ
ประเทศชาติโดยรวม
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การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต
บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และ
กลุ่มบริ ษัท โมโน ให้ ความสาคัญกับการประกอบกิจการ
ด้ วยความเป็ นธรรมและการต่อต้ านทุจริ ต โดยคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียตังแต่
้ ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น , ลูกค้ า
ตลอดจนพนักงานและสังคมโดยรวมตามหลักการดาเนิน
ธุรกิ จ อย่างมี จ ริ ยธรรมภายใต้ การกากับดูแลกิ จ การที่ ดี
รวมทัง้ กาหนดข้ อ พึงปฏิบัติไ ว้ ในจรรยาบรรณกรรมการ
และผู้บริ หาร ได้ แก่ การดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ตมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม พยายามพัฒนากิจการให้ เติบโต
และสร้ างผลตอบแทนที่ดีที่สดุ ให้ กบั การลงทุนของผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้ องในทุกที่ที่เข้ าไปดาเนินธุรกิจ รวมถึงการมีความ
รั บ ผิ ดชอบต่อ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อย และทรั พ ย์ สิน ของ
บริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนี ้ได้ ควบคุมการดาเนินงานในส่วนต่างๆ
ให้ เป็ นธรรมรัดกุม ป้องกันการทุจริ ตให้ ได้ มากที่สุ ด เช่น
การรั บพนักงานใหม่ มี ขัน้ ตอนกระบวนการสรรหาและ
คัด เลื อ กที่ โ ปร่ ง ใสเป็ นธรรม การใช้ งบประมาณทาง
การเงินต้ องผ่านการอนุมตั ิเบิกจ่ายตามกระบวนการ และ
ต้ องมีหลักฐานการใช้ จ่ายที่ถูกต้ อง ตรวจสอบได้ การมี
บทลงโทษพนักงานที่ ทุจ ริ ต โดยมีคณะกรรมการที่ไ ด้ รับ
การแต่งตัง้ เป็ นต้ น

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และกลุ่มบริ ษัท โมโน ให้ ความสาคัญด้ านการเคารพสิทธิมุษยชนของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย โดยข้ อมูลที่นาเสนอผ่านสื่อผลิตภัณฑ์และบริ การ มุ่งเน้ นการนาเสนออย่างตรงประเด็น แต่ไม่ละเมิดสิทธิ
หลีกเลี่ยงการสร้ างความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้ อง คานึงถึงความเสมอภาค เท่าเทียม และยุตธิ รรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียให้ มาก
ที่สดุ
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3. การปฏิบตั ิตอ่ แรงงาน
บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และ
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ปฏิ บัติ ต่อ แรงงานตามกฎกระทรวง
แรงงานอย่ า งเคร่ ง ครั ด ดู แ ลพนั ก งานเสมื อ นคนใน
ครอบครั ว และต้ องการให้ พนั ก งานท างานอย่ า งมี
ความสุขในบรรยากาศที่สะดวกสบาย พรั่งพร้ อมด้ วยสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ในที่ทางาน และมอบสวัสดิการ
ที่ ดี ที่ สุ ด ดู แ ลพนั ก งาน โดยท าประกั น สุ ข ภาพให้ กั บ
พนักงานและครอบครัว ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ ส่งเสริ มการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ และ
ศั ก ยภาพด้ านต่ า งๆ อบรมสั ม มนาดู ง านทั ง้ ในและ
ต่างประเทศ สปอร์ ตคลับ กิจกรรมสันทนาการ งานเลี ้ยง
สังสรรค์ประจาปี เสื ้อบริ ษัท สิทธิพิเศษส่วนลดในการซื ้อ
สิน ค้ า (ที่ พัก โรงแรม แพ็ ค เกจทัว ร์ ) ในราคาพนัก งาน
รวมถึ ง โอกาสความก้ าวหน้ าที่ จ ะเติ บ โตไปพร้ อมกั บ
องค์กร

ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลยังได้ จดั โครงการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานและส่งเสริ มความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู้ บริ ห ารและพนัก งาน เช่ น โครงการ Mono
Extreme Generation Camp โครงการ Knowledge
Stream Project เพื่ อส่ง เสริ ม การแลกเปลี่ ยน และ
ถ่ายทอดความรู้ ระหว่างผู้บริ หารและพนักงาน โครงการ
ฅ. หัว ค. เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์และการทางาน
เป็ นทีม ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมและโครงการเหล่านี ้ ช่วยกระตุ้น
ส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มหลั ก ขององค์ ก ร คื อ การมี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ (Creativity) การเรี ยนรู้ (Learning) และ การ
ทางานเป็ นทีม (Teamwork)

5

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ กลุม่ บริษัท โมโน มุง่ สร้ างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับความพึงพอใจและความคุ้มค่าสูงสุด ควบคูไ่ ปกับการคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ยกตัวอย่าง
“กลุม่ ธุรกิจอินเทอร์ เน็ต”
 กลุม่ ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com) มีข้อมูลเนื ้อหาหลากหลาย ตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างครอบคลุม เช่น วัยรุ่ น (teen.mthai.com) ผู้หญิง (women.mthai.com)
ผู้ชาย (men.mthai.com) ข่าว (news.mthai.com)
(sport.mthai.com) เป็ นต้ น โดยคัดสรรเนื ้อหาที่
น่าสนใจ ทันสมัย และเป็ นประโยชน์
 มีการคัดกรองข้ อมูลและความคิดเห็นของผู้ใช้ งาน มิให้ ละเมิดกฎหมาย หรื อก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ผู้อื่นและสังคม
 พยายามแก้ ปัญหาที่ได้ รับการร้ องเรี ยนให้ รวดเร็วที่สดุ
 ร่ วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่ อร่ วมมื อ
ส่งเสริมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตให้ ถกู ต้ องและลดการกระทาผิดทางอินเทอร์ เน็ต ในโครงการ “Cyberpatrol :
สายตรวจอินเทอร์ เน็ต” โดยเป็ นช่องทางให้ ผ้ บู ริโภคแจ้ งเบาะแสข้ อมูลไม่เหมาะสมบนอินเทอร์ เน็ตได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง
 ด้ านกิจกรรมเพื่อสังคม :
1) โครงการจ่าฮูกสอนเด็ก ร่ วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตให้ ถกู ต้ องและลดการกระทาผิดทางอินเทอร์ เน็ต
2) สนับสนุนโครงการ CSR กลุ่มบริ ษัท โมโน ภายใต้ โครงการ “MThai คลิกดี ทาดี” ผ่านเว็บไซต์เอ็มไทย
ดอทคอม (www.mthai.com/clickdeetumdee) เพื่อเป็ นกระดานข่าวเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - รับ
สมัครสมาชิก หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ าร่ วมโครงการจิตอาสา รับบริ จาคสิ่งของช่วยเหลือของกลุ่ม
บริ ษัท โมโน, สมาชิก หรื อ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย , เผยแพร่ข่าวสาร, ภาพข่าวทากิจกรรม CSR, ภาพถ่าย
วิดีโอคลิป เป็ นต้ น
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5. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ใน
2 มิติ
1) กระบวนการและวัตถุดิบ โดยเลือกใช้ กระบวนการและวัตถุดิบที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สุด เช่น การสื่อสารภายในองค์กร
ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet), การใช้ กระดาษสองด้ าน, การอ่านงานเป็ นไฟล์แทนการ
ใช้ กระดาษ, หลีกเลี่ยงการใช้ โฟมในกิจกรรมต่างๆ, การร่ วมรณรงค์ใช้ พลังงานไฟฟ้ า
อย่างประหยัด ดับไฟฟ้า จอคอมพิวเตอร์ ในเวลาพักหรื อไม่ใช้ งาน เป็ นต้ น
2) การปลูกฝังจิตสานึก ให้ แก่พนักงานผ่านกิจกรรม CSR ของกลุ่มบริ ษัท โม
โน “โดยไม่ถือเป็ นวันลา” และสนับสนุนพนักงานให้ เข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อมที่จดั
โดยเครื อข่ายพันธมิตรหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัท โมโน เทคโลยี จ ากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริ ษัท โมโน
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการนาเสนอข้ อมูลข่าวสารที่จาเป็ นและ
ทันต่อเหตุการณ์ รวมทังด
้ าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม “MThai คลิกดี ทาดี” โดยเปิ ด
หน้ าเว็บไซต์คลิกดี ทาดี (www.mthai.com/clickdeetumdee) และ แฟน
เพ จคลิ ก ดี ท า ดี (www.facebook.com/clickdeetumdee) เพื่ อเป็ น
สื่ อ กลางรวมกลุ่ม จิ ต อาสาและประชาสัม พัน ธ์ ข่า วสารเพื่ อ สัง คมและ
สิ่ง แวดล้ อม พร้ อมจัดกิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ต่อชุม ชนเยาวชนและ
สิ่งแวดล้ อม ให้ พนักงานและอาสาสมัครประชาชนทั่วไปหรื อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่ วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์หลักคือ การปลูกฝั งจิต
สาธารณะ และสนับสนุนการทาความดีง่ายๆ ผ่านโลกออนไลน์ อันจะ
น าสู่ก ารสร้ างสรรค์ พัฒ นาสัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ยั่ง ยื น ทัง้ ในส่ว น
สถานที่ใกล้ เคียงกับสถานประกอบการและในที่ห่างไกล เช่น ชนบท ถิ่น
ทุรกันดาร และในพื ้นที่ประสบปั ญหาอย่างแท้ จริง
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7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการดาเนินงานทีม่ ีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
( ห ) แ ะ กลุ่มบริ ษัท โมโน มุ่งมัน่ พัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์ ด้ วยเล็งเห็นว่า
นอกจากจะเข้ าถึงได้ ง่ายแล้ วยังประหยัดต้ นทุนเรื่ องวัตถุดิบทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในขันผลิ
้ ต เช่น การ
นาเสนอเนือ้ หาข้ อมูลข่าวสาร หนังสื อหรื อนิตยสาร ภาพยนตร์ เพลง เกมส์ Application ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อย่าง
หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ ทโฟน อินเทอร์ เน็ต และ แท็บเล็ต, การสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ต
(Intranet) และอีเมล (e-mail) เพื่อลดต้ นทุนเรื่ องกระดาษ เป็ นต้ น
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ ายกิจ กรรมเพื่ อสังคมและสื่ อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้ จัดทาแผนงาน
โครงการและดาเนินงานจัดกิจกรรม CSR ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นประจาทุกปี โดยมีความสอดคล้ องกับนโยบาย
บริหารงาน CSR และบริหารงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ปี 2556 ปรับกลยุทธ์แผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 2 : การสร้างช่องทางเผยแพร่
ประชาสั มพัน ธ์ และสร้า งเครือข่ า ยจิ ตอาสาในวงกว้ า งขึ้น
โดยน าสื่ อ จาก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ อิ น เทอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ เ อ็ ม ไทย
ดอทคอม เป็ นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
จิ ต อาสาทัง้ พนัก งานและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ร่ ว มท า
กิจกรรมภายใต้ โครงการ MThai คลิกดี ทาดี โดยเน้ นการ
เป็ น “จิตอาสา” ร่วมบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ ชุมชน เยาวชน
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นส าคัญ มี ก ารสื่ อ สารสร้ างความ
เข้ าใจสูพ่ นักงานทุกระดับ รวมทังผู
้ ้ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

เพื่ อ ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่ คิ ด ดี ท าดี ให้
ความส าคั ญ และมี ส่ ว นร่ ว มในการอุ ทิ ศ ตนพั ฒ นา
ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครื อข่ายผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ของ
โครงการพัฒนาสังคมที่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประชาชนในสัง คม อันจะนาไปสู่ความรั กความผูก พัน
ความไว้ วางใจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุขและ
ยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์

สรุปผลการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธาณะประโยชน์ ประจาปี 2556 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรายงาน
ได้แก่ รายงานด้านสังคม รายงานด้านสิ่งแวดล้อม และ รายงานด้านการสนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของภาครัฐ
เอกชน สถานศึกษา มูลนิธิ ฯลฯ ที่มีความสอดคล้องกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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1. Mono for Social คืนคุณค่า...เพือ่ สังคมน่าอยู่
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริ ษัท โมโน ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ.2556 ได้ จัดกิ จ กรรมเพื่ อพัฒ นาชุม ชนให้ น่าอยู่ ส่ง เสริ ม การศึกษาและคุณภาพชี วิตของเด็กและเยาวชน รวมทัง้
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติตา่ งๆ ได้ แก่
ที่
ชื่อกิจกรรม
1 MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 1/2556 : เกี่ยวก้ อย
น้ องท่องโลกความฝั น ในเดือนแห่งความรัก
2 MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 2/2556 : สร้ าง
อาคารโมโน กรุ๊ป 4 ร่วมกับ
มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและ
คนชรา
3 MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 3/2556 : รวมใจ
อาสาพัฒนา สร้ างลานกีฬาสูช่ มุ ชน ครัง้ ที่ 4
4 MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 5/2556 : น ้ามา...
อาสาลุย!
ร่วมกับ อาสากู้ภยั จากมูลนิธิร่วมกตัญญู กลุม่
รามอินทรา กม.7
5 กิจกรรมปฏิบตั ธิ รรม
6

พืน้ ที่ดำเนินกำร
สมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้ า
แห่งประเทศไทย
รร.ราชประชานุเคราะห์ 48
จ.จันทบุรี

วันดำเนินงำน
15 ก.พ. 56

รร.นิวิฐราษฎร์ อปุ ถัมภ์
จ.กาญจนบุรี
จ.พระนครศรี อยุธยา และ
จ.ปราจีนบุรี

28 มิ.ย. 56

วัดดอยธรรมเจดีย์
และวัดป่ าริมธาร จ.สกลนคร
กิจกรรมจ่าฮูกสอนเด็กเรารักในหลวง
รร.เมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี , รร.
ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทา ขามแก่นนคร และรร.แก่นนคร
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี วิทยาลัย จ.ขอนแก่น
(จ่าฮูก)
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เม.ย. – พ.ย. 56

12-13 ต.ค. 56

28-30 ก.ค. 56
11 มิ.ย. 56 รร.เมืองพัทยา 7
15 ก.ค. 56 รร.ขามแก่นนคร
18 ก.ค. 56 รร.แก่นนคร
วิทยาลัย

Mthai คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 1/2556
“เกี่ยวก้อยน้องท่องโลกความฝัน ในเดือนแห่งความรัก”
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ
กลุ่มเป้ำหมำย

MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 1 “เกี่ยวก้ อยน้ องท่องโลกความฝั น ในเดือนแห่งความรัก”
สมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้ าแห่งประเทศไทย / สวนสนุกดรี มเวิลด์
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยประมาณ
- น้ องๆจากสมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้ าแห่งประเทศไทย อายุ 7 – 14 ปี จานวน 20 คน
และ
เจ้ าหน้ าที่จากสถานสงเคราะห์ 3 ท่าน
- อาสาสมัครทางหน้ าเว็บ mthai.com/clickdeetumdee จานวน 12 ท่าน
- ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 20 คน
วัตถุประสงค์ หลัก 1) เพื่อให้ น้องๆจากสมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้ าแห่งประเทศไทยได้ สนุกสนานผ่อนคลาย
ของโครงกำร
2) เพื่อร่วมมอบความรักให้ แก่น้องๆผู้ด้อยโอกาสในช่วงเทศกาลแห่งความรัก
3) เพื่อสนับสนุนให้ คนรุ่นใหม่และพนักงานโมโนกรุ๊ป มีจิตอาสา
เป้ำหมำยหลักของ 1) น้ องๆจากสมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้ าแห่งประเทศไทยได้ สนุ กสนาน มีความสุข และ
โครงกำร
ผ่อนคลาย
2) น้ องๆได้ รับรู้และสัมผัสถึงความรักความห่วงใยที่จิตอาสามอบให้
3) คนรุ่นใหม่และพนักงานโมโนกรุ๊ป มีจิตอาสา
ผลที่คำดว่ ำจะ
1) น้ องๆจากสมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้ าแห่งประเทศไทยมีความสุข จิตใจเบิกบาน
ได้ รับ
2) น้ องๆได้ รับการเติมเต็มในเรื่ องความรักความอบอุน่
3) อาสาและพนักงานโมโนกรุ๊ป มีจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่น
กิจกรรมหลัก
1) พาน้ องทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรี มเวิลด์
งบประมำณ
55,140.00 บาท
ดำเนินงำนโดย
CSR&Internal Communication และ เอ็มไทย
ที่ปรึกษำโครงกำร นำยกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบ
นำยกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงกำร
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี : เกี่ยวก้อยน้องท่องโลกความฝัน ในเดือนแห่งความรัก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา คุณ
ปฐมพงศ์ สิ ร ชั ย รั ต น์ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ธุ ร กิ จ Mono
Internet แ ะ
จัดการอาวุโส
ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริ ษัท
โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในเครื อ โมโน กรุ๊ ป
พร้ อมดาราในสังกัดโมโนสตาร์ : บอส ชนกันต์ จาก Art
Idol พลอย และจูน พิ ธี ก รจากกอซซิ ป ซ่า ส์ และที ม
อาสาสมัครจากหน้ าเว็บเอ็มไทยและพนักงาน ในเครื อโม
โนกรุ๊ ป ร่วมมอบความรักให้ น้องๆจากสมาคมสงเคราะห์
เด็ก กาพร้ าแห่ง ประเทศไทย ณ สวนสนุก ดรี ม เวิ ล ด์ ใน
กิจกรรม “คลิกดี ทาดี : เกี่ยวก้ อยน้ องท่องโลกความฝั น
ในเดือนแห่งความรัก”

เริ่ มกิจกรรมด้ วยการจับคูพ่ ี่อาสากับน้ องๆเพื่อให้
ดูแลน้ องได้ อย่างทัว่ ถึง จากนันพี
้ ่ๆก็เกี่ยวก้ อยน้ อง พาชม
บรรยากาศแห่ ง ความสุข ของสวนสนุก ดรี ม เวิ ล ด์ เล่ น
เครื่ องเล่นร่ วมกัน ทังรถไฟดรี
้
มเวิลด์ หนูลมกรด 4Dแอด
แวนเจอร์ เมืองหิมะ จากนันจึ
้ งเปิ ดโอกาสให้ พี่ๆพาน้ องๆ
เล่นเครื่ องเล่นตามต้ องการ ปิ ดท้ ายกิจกรรมวันนี ้ด้ วยเซอร์
ไพรส์ ของขวัญสุดพิเศษจากพี่ อาสาที่เตรี ยมมามอบให้
น้ อ งๆทุก คนเนื่ อ งในเทศกาลแห่ง ความรั ก น้ อ งๆเองก็
ขอขอบคุณพี่ๆด้ วยการร่ วมกันร้ องเพลงขอบคุณ งานนี ้แม้
อากาศจะร้ อนไปสักหน่อย แต่พวกเราก็ได้ เห็นรอยยิ ้ม ได้
ยิน เสี ย งหัว เราะจากน้ อ งๆ ได้ ร่ว มมอบความรั ก ให้ กับ
น้ อ งๆ และสร้ างความสุข ให้ กับ ผู้ใ ห้ ซึ่ง ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ง
กิจกรรมดีๆ ที่ สร้ างความประทับใจให้ กับพี่ๆอาสา และ
น้ องๆ ได้ เป็ นอย่างดี
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

Mthai คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 2/2556
“สร้างอาคารโมโน กรุ๊ป 4” ประจาปี 2556
ชื่อโครงการ
พื ้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลา

Mthai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 2/2556 “สร้ างอาคารโมโน กรุ๊ป 4” ประจาปี 2556
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ก่อสร้ างอาคาร : เมษายน – ตุลาคม 2556
พิธีเปิ ดป้ายอาคาร : วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556
- นักเรี ยนและครู โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี รวมประมาณ 400 คน
1) เพื่อมอบเงิน 1 ล้ านบาท ให้ แก่มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา นาไป
ก่อสร้ างอาคาโมโนกรุ๊ป ให้ แก่โรงเรี ยนโรงเรี ยนขาดแคลน
1) เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ แก่โรงเรี ยนขาดแคลน

กลุม่ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการ
เป้าหมายหลักของ
โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ 1) โรงเรี ยนขาดแคลนมีคณ
ุ ภาพการศึกษาด้ านคอมพิวเตอร์ ที่ดีขึ ้น
กิจกรรมหลัก
1) สร้ างอาคารโมโน กรุ๊ป 4 พร้ อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2) กิจกรรมสันทนาการ
งบประมาณ
1,104,040.25 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR&Internal Communication และ Event Management
ที่ปรึกษาโครงการ
นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798

14

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

ภาพกิจกรรม

อาคารโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 คุณซัง โด ลี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ในเครื อโมโน กรุ๊ป และ คุณรุ่งโรจน์ รักวงษ์ กรรมการมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เป็ นประธานในพิธีเปิ ด
ป้าย “อาคารโมโน กรุ๊ ป 4” โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายใน
องค์กร ได้ มอบเงินจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) ให้ แก่มลู นิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ผ่าน
โครงการ MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 2/2556 เพื่อนาไปก่อสร้ างอาคารโมโน กรุ๊ป 4 ไปก่อนหน้ านี ้
นอกจากพิธีเปิ ดป้ายอาคารโมโน กรุ๊ป 4 แล้ ว ยังได้ บริ จาคอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้ แก่โรงเรี ยน
,จัดเลี ้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการ-แจกขนม/ของรางวัลให้ กบั น้ องๆอย่างสนุกสนานอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ โมโน กรุ๊ป ได้ มอบเงินให้ แก่ มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เพื่อสนับสนุนการก่อสร้ างอาคาร
ให้ โรงเรี ยนต่างๆ มาแล้ ว 3 แห่ง ได้ แก่
อาคารโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรี ยนตชด.เฉลิมพระเกียรติ 33
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
อาคารโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรี ยนตชด.รางวัลอินทิรา คานธี บ้ านพะกะเช อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่
อาคารโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรี ยนวัดบางชัน
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

MThai คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 3/2556
“โมโน กรุ๊ป ร่วมใจพัฒนา สร้างลานกีฬาสู่ชุมชน ครั้งที่ 4”
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ
กลุ่มเป้ำหมำย

Mthai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 3/2556
“โมโน กรุ๊ป ร่วมใจพัฒนา สร้ างลานกีฬาสูช่ มุ ชน ครัง้ ที่ 4”
โรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์ อปุ ถัมภ์ เลขที่ 3 หมู่ 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
- สร้ างลานกีฬา : ปลายเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2556
- วันส่งมอบและจัดกิจกรรม วันศุกร์ ที่ 28 มิถนุ ายน 2556 เวลา 8.00 – 19.00 โดยประมาณ
- เยาวชนโรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์ อปุ ถัมภ์ และชาวบ้ านในชุมชนใกล้ เคียง
- อาสาจาก www.mthai.com/clickdeetumdee 70 คน
- ทีมงาน+ศิลปิ นดาราโมโนกรุ๊ป+อาสาโมโนกรุ๊ป รวม 30 คน
1) เพื่อสร้ างลานกีฬาอเนกประสงค์ให้ แก่โรงเรี ยนที่ขาดแคลน

วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงกำร
เป้ำหมำยหลักของ 1) เพื่อสนับสนุนให้ เยาวชนเล่นกีฬา พัฒนาร่างกาย
โครงกำร
2) เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกเยาวชนให้ มีน ้าใจเป็ นนักกีฬา รู้แพ้ -รู้ชนะ และไม่ย่งุ เกี่ ยวกับยาเสพ
ติด
ผลที่คำดว่ ำจะ
1) เยาวชนได้ รับการเสริมทักษะ พัฒนาการทางด้ านการศึกษาและกีฬา
ได้ รับ
2) เยาวชนมีจิตสานึกเรื่ องน ้าใจนักกีฬา และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด
กิจกรรมหลัก
1) สร้ างลานกีฬาพร้ อมบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้ แก่โรงเรี ยน/ชุมชน
2) ปรับภูมิทศั น์โรงเรี ยน
3) จัดกิจกรรมสันทนาการให้ กบั น้ องๆนักเรี ยน
งบประมำณ
441,519.68 บาท
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบ
นายอดุลย์ เชียงทอง หัวหน้ างานบริหารทัว่ ไป โรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์ อปุ ถัมภ์
โครงกำร
โทร.089-508-7332 e-mail: adul_2501@hotmail.com
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

ภาพกิจกรรม

MThai คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 3/2556 “โมโน กรุ๊ป ร่วมใจพัฒนา สร้างลานกีฬาสู่ชุมชน ครั้งที่ 4”
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถนุ ายน 2556 คุณกิตติศกั ดิ์ พุก
เจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริ ษัท โมโน
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในเครื อโมโนกรุ๊ ป ได้ นาที ม
อาสาโมโนกรุ๊ป และ User MThai เข้ าร่วมกิจกรรมคลิกดี
ทาดี ครัง้ ที่ 3/2556 “รวมใจอาสาพัฒนา สร้ างลานกี ฬาสู่
ชุมชน ครัง้ ที่ 4” ณ โรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์ อปุ ถัมภ์ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โดยช่ ว งเช้ า เป็ นพิ ธี ส่ ง มอบลานกี ฬ า
อเนกประสงค์และอุปกรณ์กีฬา ซึ่งโมโนกรุ๊ ปได้ สร้ างมอบ
ให้ โ รงเรี ย นและชุม ชนต่า งๆมาอย่ า งต่อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ 4
พร้ อมแข่งแชร์ บอลและฟุตซอลกับน้ องๆอย่างสนุกสนาน
ก่อนที่ชว่ งบ่ายจะทากิจกรรมปรับภูมิทศั น์โรงเรี ยน ทังปลู
้ ก
หญ้ าแฝก ลอกคลอง และพัฒนาห้ องสมุด โดยได้ รับความ
ร่ วมมื อจากผู้เชี่ ย วชาญจากศูนย์ ส นเทศและหอสมุด ม.
ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ มาช่ ว ยพั ฒ นาห้ องสมุ ด ให้ เป็ นระบบ
ระเบียบมากขึ ้น งานนี ้ได้ ทงเหงื
ั ้ ่อได้ ทงความสนุ
ั้
ก และเป็ น
อีกกิจกรรมที่จบลงด้ วยความประทับใจ
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

MThai คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 5/2556
“น้ามา...อาสาลุย!”
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ

MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 5/2556 “น ้ามา...อาสาลุย!”
พื ้นที่อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
- วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556 กิจกรรมแพ็คถุงยังชีพ ที่โรงอาหาร อาคารจัสมินฯ
- วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 ลงพื ้นที่แจกถุงยังชีพ อ.บางบาล และ อ.บางไทร
จ.พระนครศรี อยุธยา
กลุ่มเป้ำหมำย
- ชาวบ้ าน รวมประมาณ 900 คน
- อาสาโมโน และอาสาสมัครทัว่ ไป รวมประมาณ 50-70 คน
- มูลนิธิร่วมกตัญญู กลุม่ รามอินทรา กม.7 30 คน
วัตถุประสงค์ หลัก 1) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม
ของโครงกำร
2) สนับสนุนให้ พนักงานและประชาชนทัว่ ไป มีสว่ นร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม
3) สร้ างการมีสว่ นร่วมระหว่างโมโนกรุ๊ป ประชาชน และเครื อข่ายจิตอาสา
เป้ำหมำยหลักของ 1) มอบถุงยังชีพ 600 ถุง ให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยน ้าท่วม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โครงกำร
2) พนักงานโมโน กรุ๊ป และประชาชนทัว่ ไป มีสว่ นร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม
3) โมโน กรุ๊ป ได้ เป็ นภาคีกบั มูลนิธิร่วมกตัญญู กลุม่ รามอินทรา กม.7
ผลที่คำดว่ ำจะ
1) ผู้ประสบภัยน ้าท่วม จ.พระนครศรี อยุธยา ได้ รับถุงยังชีพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้ อน
ได้ รับ
2) พนักงานโมโน กรุ๊ป และประชาชนทัว่ ไป ได้ ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม
3) โมโนกรุ๊ป ได้ เป็ นภาคีเครื อข่ายจิตอาสา เพื่อร่วมพัฒนาสังคมต่อไป
กิจกรรมหลัก
1) วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556 แพ็คถุงยังชีพ
2) วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 ลงพื ้นที่แจกถุงยังชีพ
งบประมำณ
140,583.75 บาท
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ าย CSR&Internal Comm.
โครงกำร
- MThai
- อาสากู้ภยั จากมูลนิธิร่วมกตัญญู กลุม่ รามอินทรา กม.7
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

ภาพกิจกรรม

MThai คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 5/2556 “น้ามา...อาสาลุย!”
MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 5/2556 "น ้ามา...อาสาลุย!"
ร่ วมกับ อาสากู้ภัยจากมูลนิธิร่วมกตัญญู กลุ่มรามอินทรา กม.7
เปิ ดรับบริจาคอาหารแห้ ง ยา และสิ่งของ พร้ อมรับอาสาสมัครแพ็ค
ถุงยังชีพ เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556 โดย คุณปฐมพงศ์ สิรชัย
รัตน์ ผู้อานวยการเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม และ 4 สาว แคนดี ้มา
เฟี ย ได้ ร่ ว มแพ็ ค ถุ ง ยั ง ชี พ พร้ อมพนั ก งานโมโน กรุ๊ ป และ
อาสาสมัครที่ให้ ความสนใจร่วมบริ จาคและร่วมแพ็คถุงยังชีพอย่าง
คึกคัก ณ โรงอาหาร อาคารจัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ถ.
แจ้ ง วัฒนะ เพื่อมอบถุง ยังชี พกว่า 700 ถุง ให้ แก่ผ้ ูประสบภัยนา้
ท่วม ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 โดยมี คุณกิ ตติศกั ดิ์ พุก
เจริ ญ ผู้ จั ด การอาวุ โ สฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม บริ ษั ท โมโน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อโมโน กรุ๊ ป คุณรักคณาวรรณ
รูปเลิศ Senior Web Content Manager ศิลปิ น SPF จากโมโน
มิวสิค และพนักงานบางส่วน เป็ นตัวแทนของผู้บริ หาร ศิลปิ น และ
พนักงานโมโน กรุ๊ ป พร้ อมคณะอาสากู้ภัยจากมูลนิธิร่วมกตัญญู
กลุ่มรามอินทรา กม.7 ร่ วม 50 คน เดินทางลงพื ้นที่ มอบถุงยังชีพ
และเยี่ยมให้ กาลังใจผู้ประสบภัยน ้าท่วม อ.บางบาล และ อ.บาง
ไทร จ.พระนครศรี อยุธยา
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ และวัดป่าริมธาร จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมปฏิบตั ธิ รรม
วัดดอยธรรมเจดีย์ – วัดสวนป่ าริมธาร จังหวัดสกลนคร
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2556
- ผู้บริหารและพนักงานโมโนกรุ๊ป 25 คน
1) เพื่อฝึ กสมาธิ และช่วยให้ จิตใจสงบ
วัตถุประสงค์ หลัก
2) เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
ของโครงกำร
3) เพื่อร่วมปรับภูมิทศั น์ให้ แก่วดั สวนป่ าริมธาร
1) เพื่อช่วยให้ พนักงานมีสมาธิ จิตใจสงบ และรู้วิธีจดั การเมื่อจิตไม่สงบ
เป้ำหมำยหลักของ
2) เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
โครงกำร
3) เพื่อร่วมปรับภูมิทศั น์ให้ แก่วดั สวนป่ าริมธาร
1) พนักงานมีสมาธิ จิ ตใจสงบ และรู้ วิธี การทาสมาธิ -การฝึ กจิตให้ สงบยิ่งขึน้ ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ในชีวิตและการทางานต่อไป
ผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ 2) พนักงานตระหนักถึงคุณประโยชน์ของวิปัสสนา แนะนาผู้อื่น และฝึ กปฏิบตั ิตอ่ ไป อันจะ
ช่วยดารงไว้ ซงึ่ พระพุทธศาสนา
3) วัดสวนป่ าริมธาร ได้ รับการปรับภูมิทศั น์จนสะอาดและมีรัว้ ที่ใช้ ประโยชน์ได้
1) นัง่ วิปัสสนากรรมฐาน
กิจกรรมหลัก
2) ปรับปรุงพื ้นที่บริเวณวัดป่ าริมธาร
246,517.50 บาท
งบประมำณ
ดำเนินงำนโดย CSR & Internal Communication
นำยกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษำโครงกำร
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นำยกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ
กลุ่มเป้ำหมำย
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ และวัดป่าริมธาร จังหวัดสกลนคร

ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) พร้ อม รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก ประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา นาทีมผู้บริ หาร
และพนักงานกลุม่ บริษัท โมโน บางส่วน และผู้แทนจากมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ไปปฏิบตั ิธรรม ณ วัด
ดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร พร้ อมถวายปั จจัย ทาบุญปล่อยสัตว์ที่วดั ป่ าริ มธาร และร่วมสักการะพระธาตุพนม เมื่อวันที่ 2830 กรกฎาคม 2556
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

กิจกรรมจ่าฮูกสอนเด็กเรารักในหลวง ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม
การกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (จ่าฮูก)
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ

กิจกรรมจ่าฮูกสอนเด็กเรารักในหลวง ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (จ่าฮูก)
โรงเรี ยนเมืองพัทยา 7 จังหวัดชลบุรี, โรงเรี ยนขามแก่นนคร และโรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 11 มิถนุ ายน 2556 โรงเรี ยนเมืองพัทยา 7 จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 โรงเรี ยนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
- นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1) เพื่อให้ ความรู้เรื่ องการใช้ อินเตอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ อย่างสร้ างสรรค์

กลุ่มเป้ำหมำย
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงกำร
เป้ำหมำยหลักของ 1) เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนรู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ อย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย
โครงกำร
2) เพื่อกระตุ้นให้ เยาวชนรู้เท่าทันภัยจากอินเตอร์ เน็ต
ผลที่คำดว่ ำจะ
1) เยาวชนตระหนักถึงภัยจากอินเตอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์
ได้ รับ
2) เยาวชนใช้ อินเตอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้ องและสร้ างสรรค์
กิจกรรมหลัก
1) ให้ ความรู้เรื่ องการใช้ อินเตอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ อย่างสร้ างสรรค์ผา่ นการบรรยายและ
กิจกรรมสันทนาการ
งบประมำณ
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบ
MThai และ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
โครงกำร
เทคโนโลยี (จ่าฮูก)
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ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจ่าฮูกสอนเด็กเรารักในหลวง ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (จ่าฮูก)
เว็ บ ไซต์ เ อ็ ม ไทยดอทคอม ร่ ว มกับ กองบัง คับ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ยวกับ อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (จ่ า ฮู ก ) จัด กิ จ กรรม จ่ า ฮู ก สอนเด็ ก เรารั ก ในหลวง ภายใต้ โครงการ ปกป้ อง เทิ ด ทู น พิ ทัก ษ์ ส ถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ “เรื่ องภัยคุกคามทางอินเตอร์ เน็ตเเละโทษทางกฎหมาย” เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์ เน็ต
และคอมพิวเตอร์ อย่างสร้ างสรรค์ โดยร่วมจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มิถนุ ายน 2556 โรงเรี ยนเมืองพัทยา 7 จังหวัดชลบุรี , วันที่
15 กรกฎาคม 2556 โรงเรี ยนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
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2. Mono for Natural Environment เพือ่ สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติยงั่ ยืน
กลุ่มบริ ษัท โมโน ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดยดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกสวยงามและน่าอยูต่ ราบจนรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้ แก่
ที่
1
2

ชื่อกิจกรรม
MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 4/2556 : ชวนคนดีคืนสี
เขียวให้ ธรรมชาติ
ทาโป่ งเทียมเพื่อทดแทนแหล่งอาหารของสัตว์ป่า
ร่วมกับบริ ษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จากัด (กิจกรรมร่วมกับเครื อข่าย)

พืน้ ที่ดำเนินกำร
โรงเรี ยนบ้ านอีมาดอีทราย จ.อุทยั ธานี

วันดำเนินงำน
27 ก.ย. 56

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

7-8 มิ.ย. 56

24

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ บริษัท โมโน ประจาปี 2556

MThai คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 4/2556
“ชวนคนดีคืนสีเขียวให้ธรรมชาติ”
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 4/2556 “ชวนคนดีคืนสีเขียวให้ ธรรมชาติ”
โรงเรี ยนบ้ านอีมาดอีทราย หมู่ที่ 4 ถนนบ้ านไร่ -บ้ านใต้ บ้ านอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรูด อ.
บ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี 61140 โทรศัพท์ 056579138
ระยะเวลำ
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556
กลุ่มเป้ำหมำย
- นักเรี ยน-ครูโรงเรี ยนบ้ านอีมาดอีทราย จานวน 80 คน
- อาสาจาก www.mthai.com/clickdeetumdee 25 คน
- ทีมงาน+ศิลปิ นดาราโมโนกรุ๊ป+อาสาโมโนกรุ๊ป รวม 35 คน
วัตถุประสงค์ หลัก 1) เพื่อเพิ่มพื ้นที่ป่าใหญ่ให้ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี
ของโครงกำร
2) เพื่อส่งเสริ มวิถีชีวิตพอเพียงให้ ชมุ ชนบ้ านอีมาดอีทราย
3) ปลูกฝั งจิตสานึกรัก-พัฒนาธรรมชาติและท้ องถิ่นให้ แก่เด็กและเยาวชน
4) สร้ างการมีสว่ นร่ วมระหว่างโมโนกรุ๊ป โรงเรี ยน และชุมชนบ้ านอีมาดอีทราย
เป้ำหมำยหลักของ 1) เพิ่มพื ้นที่ป่าไม้ หลักที่มีคณ
ุ ค่าให้ แก่ต.แก่นมะกรูด อ.บ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี
โครงกำร
2) โรงเรี ยนและชุมชนบ้ านอีมาดอีทรายมีวีถีชีวิตแบบพอเพียงอิงธรรมชาติ
3) เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ต.แก่นมะกรู ด อ.บ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี มีสานึกรักธรรมชาติและบ้ าน
เกิด อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
4) โมโนกรุ๊ปได้ ทากิจกรรมเพื่อชุมชนและสิง่ แวดล้ อม
ผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ 1) พื ้นที่ป่าไม้ หลักที่มีคณ
ุ ค่า (มะค่าและไทร) ของต.แก่นมะกรูด อ.บ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี เพิ่มมาก
ขึ ้น
2) เยาวชนและชาวบ้ านมีวิถีชีวิตพอเพียง รักธรรมชาติและท้ องถิ่น มีความมุ่งหวังจะพัฒนา
ชุมชนของตนต่อไป
3) โมโน กรุ๊ป มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็ นที่ร้ ูจกั และจดจา
กิจกรรมหลัก
1) ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ (มะค่า ไทร)
2) สร้ างและขยายเรื อนเพาะชาต้ นไม้ ถาวร
3) กรอกดินใส่ถงุ เพาะต้ นไม้ ขนเข้ าเรื อนเพาะชา
งบประมำณ
117,465.25 บาท
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบ
นายปุณพจน์ ศรี เพ็ญจันทร์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต
โครงกำร
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ภาพกิจกรรม

MThai คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 4/2556 "ชวนคนดีคืนสีเขียวให้ธรรมชาติ"

เมื่ อวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 คุณ กิ ตติศักดิ์
พุกเจริญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริ ษัท โม
โน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อโมโน กรุ๊ ป ได้ นา
ทีมอาสาโมโนกรุ๊ ป และ User MThai เข้ าร่ วมกิจกรรม
MThai คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 4/2556 "ชวนคนดีคืนสีเขียวให้
ธรรมชาติ" ณ โรงเรี ยนบ้ านอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรู ด
อ.บ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี
กิจกรรมในวันนี ้ มีทงยิ
ั ้ งกระสุนเมล็ดพันธุ์พืชที่จดุ
ชมวิวบ้ านใหม่ร่มเย็น ปรับปรุงเรื อนเพาะชา และปลูกต้ น
หม่อน รวมถึงเลี ้ยงอาหารกลางวันและไอศกรี มน้ องๆ โดย
พี่ๆอาสาได้ ทากิจกรรมร่วมกับน้ องๆนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ าน
อี ม าดอี ท รายกั น อย่ า งแข็ ง ขั น และสนุ ก สนาน ทั ง้ นี ้
นอกจากจะได้ ฟื ้ น ฟู ธ รรมชาติ แ ล้ ว ยั ง เป็ นการปลู ก
จิ ต ส านึ ก รั ก ธรรมชาติ แ ละท้ อ งถิ่ น ให้ แ ก่ น้ อ งๆอี ก ด้ ว ย
ซึ่งกิจกรรมตลอดทังวั
้ นได้ รับการดูแลจาก พี่เบ้ - คุณปุณ
พจน์ ศรี เพ็ญจันทร์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเยาวชน

และชุ ม ชนเพื่ อ อนาคต แล ะ ผอ.ดิ เ รก ศรี สุ ว รรณ
ผู้อ านวยการโรงเรี ย นบ้ า นอี ม าดอี ท ราย พร้ อมที ม งาน
สถาบันพัฒนาเยาวชนฯ และคณะครู ที่ได้ อานวยความ
สะดวกจนกิ จกรรมผ่านไปได้ อย่างเรี ยบร้ อย และจบลง
ด้ วยความประทับใจ
นอกจากกิจกรรมแล้ ว ฝ่ ายบริ หารสานักงาน โม
โน กรุ๊ ป ยัง ได้ รวบรวมของเล่นประกอบฉากในสภาพดี
จากรายการต่างๆในเครื อโมโน กรุ๊ ป ฝากให้ น้องๆนาไป
เล่น กัน ซึ่ง สร้ างรอยยิ ม้ และความดี ใ จให้ แ ก่ น้ อ งๆเป็ น
อย่างมาก
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กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

กิจกรรมทาโป่งเทียม
เพื่อทดแทนแหล่งอาหารของ
สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ โดยร่วมกับบริษัท
แอลจี อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด
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3. การสนับสนุน
กลุ่มบริษัท โมโน สนับสนุนและมอบเงินช่วยเหลือโครงการภาครัฐบาลและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ที่มี
ความสอดคล้องกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ที่
1

ที่
1

2

สนับสนุนอุปกรณ์ กีฬาโรงเรียนยากจน
มูลค่ ำ (บำท)
องค์ กร
วันดำเนินงำน
10,000 โรงเรี ยนทุ่งมนราษฎร์ บารุ ง อาเภอ 13 เม.ย. 56
คาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา

สนับสนุนเงินช่ วยเหลือโครงการของนักศึกษา
สนับสนุน
มูลค่ ำ (บำท)
องค์ กร
โครงการเทศกาลภาพยนตร์
10,000 ภาควิชาภาพยนตร์ สนั ้ คณะนิเทศ
นักเรี ยน นักศึกษานานาชาติ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพ ครัง้ ที่ 4
โครงการส่งเสริ มกิ จกรรมหุ่นยนต์
10,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ชุ ม นุม โรบอท) ในการแข่ ง ขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
ส. ส. ท. ชิ ง แช ม ป์ ประ เทศไทย
เกล้ าพระนครเหนือ
ประจาปี 2556

3

โครงการ สืบสาน วันสืบ นาคะ
เสถียร ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2556

4

โครงการรณรงค์ “สมทบทุนส่งเสริ ม
การอ่านให้ น้องโรงเรี ยนวัดเกิดการ
อุดม”

วันดำเนินงำน
20-26 พ.ค. 56

ประจาปี 2556

5,000 สโมสรนิสติ คณะวนศาสตร์ ร่ วมกับ
องค์ ก ารบริ หาร องค์ ก ารนิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30-31 ส.ค. 56

10,000 กลุ่ม นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 สาขาวิช า
การประชาสัม พั น ธ์ คณะนิ เ ทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

16 ก.ย. 56
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ที่
1
2

3

4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

สนับสนุนเงินช่ วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์ กรต่ างๆ
สนับสนุน
มูลค่ ำ (บำท)
องค์ กร
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
10,000 มูลนิธิดวงประทีป
2556
โครงการ “มอบชุดคอมพิวเตอร์
5,000 ไทยทีวีสชี ่อง 3
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ แก่เด็ก
นักเรี ยน”
กิจกรรม “701 รหัสลับคนคม ปั น
20,000 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
น ้าใจสูส่ มาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย”
โครงการกายอุปกรณ์
10,000 มูลนิธิคนพิการไทย
สนับสนุนกิจกรรมและการเรี ยนการ
10,000 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์
สอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมทอล์คโชว์การกุศล “ต่อฝั น
10,000 สมาคมส่งเสริ มอาชีพคนพิการ
คนพิการไทยใจนักสู้”
ทาบุญประเพณีงานบุญประจาปี
30,000 วัดเขตร์ นาบุญญาราม อาเภอเมือง
ไทยทานทิ ้งกระจาด
จังหวัดจันทบุรี
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ
20,000 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวง
“เทคโนโลยีสอื่ สารการศึกษา”
ปิ่ น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี
กิจกรรม "ไนน์เอนเตอร์ เทน เบิร์ธ
10,000 สมทบทุนเข้ ามูลนิธิสมเด็จพระเทพ
เดย์ เฟสติวลั 2013"
รัตนราชสุดา
แข่งขันเกมส์ออนไลน์ “Sudden
ทีม Arrancar ในการเป็ นตัวแทน
Attack
ประเทศไทย
กิจกรรมการแสดงหุน่ ละครเล็ก
10,000 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ของโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
ความมัน่ คงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
โครงการ Gossip Girls 2013
1,000,000 มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
"ค้ น หาดาวดวงใหม่ มอบน า้ ใจสู่
ดาวอาวุโส ปี 5"
คาราวานผ้ าป่ าการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี ครัง้ ที่ 2 โครงการ 7
"การศึกษาเพื่อน้ อง ณ โรงเรี ยนพุ
ราย"

30,000 ชมรม "ฅ" รักเด็ก และพันธมิตร
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วันดำเนินงำน
12 ม.ค. 56
26 มี.ค. 56

10 มิ.ย. 56

17 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 56
27 ก.ค. 56
3-4 ก.ย. 56
26 ก.ค. 56

21 ก.ย. 56
31 ส.ค. 56
24 พ.ย. 56

9 พ.ย. 56

30 พ.ย. 56

รายละเอียดการสนับสนุน
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนยากจน
คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่ม
บริษัท โมโน มอบอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวม 10,000 บาท ให้ แก่โรงเรี ยนบ้ าน
ดีลัง อาเภอพัฒ นานิคม จัง หวัดลพบุรี ซึ่ง เป็ นโรงเรี ยนระดับชัน้ อนุบาล
จนถึ ง มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น มี จ านวนนัก เรี ย นทัง้ หมด 389 คน ยัง ขาด
อุ ป กรณ์ กี ฬ าอยู่ ห ลายประเภท โดย อ.ถวั ล ย์ แตงไทย หัว หน้ าศู น ย์
อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นผู้แทนรับมอบ เพื่อ
นาไปมอบแก่โรงเรี ยนบ้ านดีลงั ต่อไป
สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการของนักศึกษา
คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่ม
บริ ษั ท โมโน มอบเงิ น จ านวน 10,000 บาท แก่ ผ้ ู แทนนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ เพื่อสนับสนุนโครงการเทศกาลภาพยนตร์ นกั เรี ยน
นักศึกษานานาชาติ กรุ งเทพ ครัง้ ที่ 4 (Bangkok International Student
Film Festival 2013) ซึ่งจัดโดยภาควิชาภาพยนตร์ สนั ้ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
ฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมและสื่ อ สารภายในองค์ ก ร บริ ษั ท โมโน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน มอบเงินจานวน
10,000 บาท เพื่ อสนับสนุนโครงการส่ง เสริ มกิจกรรมหุ่นยนต์ (ชุม นุมโร
บอท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระ
นครเหนือ (INVIGORATING ROBOT ACTIVITY PROJECT : IRAP
KMUTNB) ในการแข่งขัน ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2556 โดย
หุน่ ยนต์ Irap New bron (ไอแรป นิว บอร์ น) ได้ รับรางวัลชนะเลิศ และจะ
เข้ าร่วมแข่งขันโครงการ “ABU Robot Contest Thailand 2013” (เอบียู
โรบ็อท คอนเทสท์ ไทยแลนด์ 2013) กับทีม นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่ อ
ค้ นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้ าร่วมการแข่งขัน ABU Robotcon (โรโบท
คอน) 2013 ที่ประเทศเวียดนามต่อไป
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ฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมและสื่ อ สารภายในองค์ กร บริ ษัท โมโน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน มอบเงิ นสนับสนุน
โครงการ สื บสาน วันสื บ นาคะเสถี ยร ครั ง้ ที่ 5 ประจ าปี 2556 จัด โดย
สโมสรนิ สิ ต คณะวนศาสตร์ ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห าร องค์ ก ารนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30-31
สิงหาคม 2556 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อระลึกถึง
เกียรติคณ
ุ และผลงานด้ านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของสืบ นา
คะเสถียร ทังยั
้ งเป็ นการสร้ างเครื อข่ายเยาวชนและประชาชนทัว่ ไปผู้สนใจ
ด้ านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อสัง คมและสื่ อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน มอบเงิน 10,000
บาท สนับสนุนโครงการรณรงค์ “สมทบทุนส่งเสริมการอ่านให้ น้องโรงเรี ยน
วัด เกิ ด การอุ ด ม”
จัด โดยกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 3 สาขาวิ ช าการ
ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมี นางสาวบารมิ
ตา สาครจัน ทร์ (มิ น้ ท์ G20) เป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม เพื่ อ จัด หาหนัง สื อ ที่ มี
คุณภาพมอบให้ แ ก่นักเรี ย นโรงเรี ยนวัด เกิ ดการอุด ม อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
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สนับสนุนเงินช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ
ฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อสัง คมและสื่ อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน สนับสนุนงบจัด
กิ จ กรรมวัน เด็ก แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2556 ของมูล นิ ธิ ด วงประที ป เป็ น
จ านวนเงิ น 10,000 บาท โดยกิ จ กรรมจัดขึน้ ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม
2556 เพื่อมอบเป็ นของขวัญ และให้ กาลังใจแก่เด็กยากจนในชุมชนแออัด
คลองเตย จานวน 46 ชุมชน ประมาณ 2,500 คน

เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี ไทยทีวีสีช่อง 3 โมโน มิวสิค ในเครื อ
กลุ่มบริ ษัท โมโน ส่งตัวแทนศิลปิ นน้ องใหม่ อีโว ไนน์ “EVO NINE” ร่วม
ยินดีและเข้ าสวัสดี คุณประวิทย์ มาลีนนท์ พร้ อมมอบเงินบริ จาคสมทบทุน
เข้ าโครงการ “มอบชุดคอมพิวเตอร์ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ แก่เด็กนักเรี ยน”
เพื่อใช้ ในการจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ แก่โรงเรี ยน ในถิ่นทุนกันดาร ณ
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

คุณ พัฒ นพงศ์ สุ น ทรก าจรพานิ ช ผู้ จัด การอาวุ โ สฝ่ ายธุ ร กิ จ
ภาพยนตร์ บริษัท โมโนฟิ ล์ม จากัด และ คุณพรศีล บุทกัสกา ผู้อานวยการ
ฝ่ ายการตลาด บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ร่ วมกันจัด
กิจกรรม “701 รหัสลับคนคม ปั นนา้ ใจสู่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย” เพื่อสมทบทุนมอบเงินให้ กบั สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดย
มี คุณเอกพงษ์ นบสกุล ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ของสมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย มารับมอบ โดยมีศิลปิ น-ดารา อาทิ อีโวไนน์ , แคนดี ้มา
เฟี ย,เอ็มมี่ เดอะกิ๊ก, อลิซ-อภัสนันท์ ร่วมเป็ นสักขีพยานและเดินกล่องรับ
บริ จาคจากผู้มาชมภาพยนตร์ ในวันงานรอบปฐมทัศน์ของ “701 รหัสลับ
คนคม” ณ ชัน้ 3 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
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คุณ กิ ตติศักดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายกิ จกรรมเพื่ อสัง คม
และสื่อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ใน
เครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน มอบเงินจานวน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการ
กายอุปกรณ์ มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อนาไปจัดซื ้ออุปกรณ์ แขน-ขาเทียม
ให้ แก่ผ้ พู ิการยากไร้ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อสัง คมและสื่ อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน มอบเงินจานวน
10,000 บาท ให้ แ ก่ มูล นิ ธิ วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยา
ลัยมหิดล ทัง้ ในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก รวมทัง้
กิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการศึกษา ตลอดจนการให้ บริ การทางวิชาการแก่
สังคม
.

ฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อสัง คมและสื่ อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน มอบเงินจานวน
10,000 บาท สนับสนุนสมาคมส่งเสริ มอาชีพคนพิการ ในการจัดกิจกรรม
ทอล์คโชว์การกุศล “ต่อฝั นคนพิการไทยใจนักสู้” โดย อ.จตุพล ชมพูนิช
และ อ.สุขุม นวลสกุล ในวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 –
15.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อหางบประมาณในการจัดทาศูนย์
ข้ อมูลสาหรับคนพิการทุกประเภท
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ฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อสัง คมและสื่ อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน ถวายเงินจานวน
30,000 บาท ร่วมทาบุญประเพณีงานบุญประจาปี ไทยทานทิ ้งกระจาด วัด
เขตร์ นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี วันที่ 3-4 กันยายน 2556 เพื่อร่วม
ทาบุญ และทาทานแจกข้ าวสารอาหารแห้ ง แก่ผ้ ูยากไร้ โดยก่อนหน้ านี ้
กลุ่ม บริ ษัท โมโน ได้ เคยเป็ นเจ้ าภาพสร้ างพระประธาน ณ วัดเขตร์ น า
บุญญาราม ด้ วย

ฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อสัง คมและสื่ อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในเครื อ กลุ่ม บริ ษั ท โมโน สนับ สนุน การ
จัดพิมพ์หนังสือ “เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา” โดยมูลนิธิศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่ น
มาลากุล และเพื่อใช้ เป็ นทุนการศึกษาสาหรับนักเรี ยน นิสิต -นักศึกษา ที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์

ศิลปิ น "EVO NINE" จากค่าย โมโน มิวสิค ร่วมโชว์แบบจัดเต็มกับ
ฟรี คอนเสิร์ตที่รวมศิลปิ นแบบไม่แบ่งค่าย ไม่แบ่งสังกัด เรี ยกเสียงกรี๊ ดเอา
ใจแฟนคลับแบบใกล้ ชิด กับกิจกรรมครัง้ ใหญ่ "ไนน์เอนเตอร์ เทน เบิร์ธเดย์
เฟสติวลั 2013" งานฉลองวันเกิดครบรอบ 11 ปี รายการข่าวบันเทิง ไนน์
เอนเตอร์ เทน @ ลานพาร์ ค สยามพารากอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กันยายนที่
ผ่านมา โดยงานนี ้ "EVO NINE" เป็ นตัวแทน ร่วมมอบเงินบริ จาคจานวน
10,000 บาท เพื่อสมทบทุนเข้ ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-ร่ วม
น ้าใจคนบันเทิงอีกด้ วย
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10 ตุลาคม 2556 คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ าย
กิจกรรมเพื่ อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร คุณธี รศักดิ์ ธาราวร ผู้ช่วย
ผู้อานวยการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล พร้ อมด้ วยพนักงานจากชมรมดนตรี
ร่ วมเดินทางไปหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เพื่ อเป็ นตัวแทน
คณะผู้บริ หาร ศิลปิ น และพนักงานในกลุ่มบริ ษัทโมโน รวมทังญาติ
้
มิตรผู้
ใจบุ ญ ทุ ก ท่ า น ในการมอบเงิ น บริ จ าคเนื่ อ งในการจั ด งานการกุ ศ ล
EXTREME REUNION & MUSIC CLUB CHARITY เมื่อ 20 กันยายน
2556 ณ แจ้ งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ โดยมี
คุณจันทิรา สมบุญเกิด รองผู้อานวยการบริ หารและหัวหน้ าแผนกจัดการ
ทุน และ คุณกรองจิต บุญพรประเสริ ฐ ผู้อานวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบาง
ปู สมุท รปราการ เป็ นผู้แ ทนมูลนิ ธิ ฯ ในการรั บมอบเงิ น บริ จ าคจ านวน
245,714 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อยสิบสี่บาทถ้ วน) และสิ่งของ
บริ จาค ในโอกาสนี ไ้ ด้ เข้ าเยี่ ยมและนาเสี ยงดนตรี ไ ปสร้ างความบันเทิง
ให้ กบั เด็กๆ ก่อนที่จะเดินทางกลับอีกด้ วย

เว็ บ ไซต์ เ อ็ ม ไทยดอทคอม บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จ ากั ด
(มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน สนับสนุนทีม Arrancar ในการเป็ น
ตัวแทนประเทศไทย แข่งขันเกมส์ออนไลน์ “Sudden Attack”

คุณ กิ ตติศักดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายกิ จกรรมเพื่ อสัง คม
และสื่อสารภายในองค์กร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ใน
เครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน มอบเงินจานวน 10,000 บาท สนับสนุนกิจกรรม
การแสดงหุ่นละครเล็ก ของโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ในวันอาทิตย์ที่
24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
(ซอยรางน ้า) จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษ ย์ ก รุ ง เทพมหานคร โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ น ารายได้ จัด ซื อ้ วัส ดุ ครุ ภัณฑ์ ในการปรับปรุ งห้ องสมุด และจัดซือ้ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
มอบให้ โรงเรี ยนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ ้าซ้ อน ลพบุรี
ภายใต้ มู ล นิ ธิ ธ รรมิ ก ชนเพื่ อ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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มอบเงินจานวน 1,000,000 บาท ให้ แก่มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง
อาวุโส ผ่านโครงการ Gossip Girls 2013 "ค้ นหาดาวดวงใหม่ มอบน ้าใจสู่
ดาวอาวุโส ปี 5"

มอบเงินจานวน 30,000 บาท สนับสนุนคาราวานผ้ าป่ าการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ครัง้ ที่ 2 โครงการ 7 "การศึกษาเพื่อน้ อง ณ โรงเรี ยนพุ
ราย" จัดโดย ชมรม "ฅ" รั กเด็ก และพันธมิ ตร เพื่อปรั บปรุ งอาคารเรี ยน
โรงเรี ยนพุราย อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ในปี 2557
MONO GROUP จะยังคงมุ่งสร้างพันธกิจ
ระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน
อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงต่อไป
รางวัลสถานประกอบการ
ทีม่ ีความรับผิ ดชอบต่อสังคม ปี 2552
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จัดทาโดย :
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร (CSR & INTERNAL COMMUNICATION)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท โมโน

