รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัท โมโน
ประจาปี 2558

ตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท โมโน ได้
ขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมควบคู่ ม าอย่ า ง
ต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่าความสาเร็จขององค์กรนั้นไม่ใช่เพียง
แค่ผลกาไร แต่ยังหมายรวมถึงการร่วมสร้างคุณค่า พัฒนา และ
สร้างสรรค์สังคม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นความสาเร็จขององค์กร
อย่างแท้จริง
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบัน โลกเข้าสู่ยุคดิจิตอล การสื่อสารและข้อมูลทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
กลุ่มบริษัท โมโน ในฐานะผู้ดาเนินธุรกิจสื่อ , การให้บริการด้านข้อมูลและความบันเทิง ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เท่าทันยุคสมัย จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างทักษะของบุคลากร พัฒนากระบวนการ
สร้ า งสรรค์ กระบวนการท างาน และเทคโนโลยี ต่า งๆ ซึ่ง การพั ฒ นาเหล่ า นี้ ด าเนิ นการพร้ อ มกั บความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการจัดโครงการคืนกาไร
ให้กับสังคม และการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง อันจะก่อให้เกิด
เป็นความสาเร็จอย่างแท้จริง
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
วิสยั ทัศน์ : กลุม่ บริ ษัท โมโน เป็ นผู้นำในธุรกิจสื่อ ให้ บริ กำรข้ อมูลและควำมบันเทิงที่ดีมีคณ
ุ ภำพในระดับเอเชีย
พันธกิจ : พัฒนำองค์กรควบคูไ่ ปกับพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
ค่ำนิยม :
 ดำเนินธุรกิจควบคู่กับกำรตระหนักถึง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมหลักจริ ยธรรมและหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี
 ปลูกฝั งจิตสำนึกในกำรเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม โดยสนับสนุนกลุ่มคนรุ่ นใหม่ เริ่ มจำกพนักงำนในองค์กร
และขยำยวงกว้ ำงไปยังกลุม่ เยำวชน นักศึกษำ ลูกค้ ำ และประชำชนทัว่ ไป ได้ มีสว่ นร่ วมในกำรช่วยเหลือ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
 สนับสนุนให้ ธุรกิจในกลุม่ บริ ษัท โมโน มีบทบำทในกำรร่ วมทำประโยชน์กลับคืนสูส่ งั คม และ สิ่งแวดล้ อม
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นโยบายภาพรวม
กลุม่ บริ ษัท โมโน ตระหนักถึงกำรเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมในทุกมิติ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยให้ ควำมสำคัญทัง้ กับผู้ มีส่วนได้ เสีย กระบวนกำรดำเนินงำน
ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร โครงกำรเพื่อสังคม และกำรสนับสนุนต่ำงๆ
ในปี 2558 บริ ษัทวำงแนวทำงหลักในกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้ น “ร่ วมกันให้
ช่วยกันทำ” สร้ ำงประโยชน์อย่ำงยัง่ ยืนทัง้ “ด้ ำนสังคม” (ชุมชน,เยำวชน) และ “ด้ ำนสิ่งแวดล้ อม” เป็ นสำคัญ โดย
ควำมร่ วมมือจำกพนักงำนภำยในองค์กร เหล่ำจิตอำสำ และพันธมิตรทุกภำคส่วน ผสำนควำมร่ วมมือร่ วมใจกัน
ดำเนินกิจกรรมทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กรอย่ำงทัว่ ถึง
นอกจำกนี ้ ยังได้ นำบริ บท CSV (Creating Shared Value) มำเป็ นอีกหนึ่งฟั นเฟื องเพื่อช่วยขับเคลื่อน
เสริ มสร้ ำงแผนงำนด้ ำนควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคม โดยผลักดันให้ กลุ่มธุรกิ จเข้ ำมำมีบทบำท นำศักยภำพจำก
ทรัพยำกรบุคคล ทังองค์
้ ควำมรู้ ควำมถนัด และควำมเชี่ยวชำญ ช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ ไขปั ญหำสังคมที่เกิดขึ ้น
เพื่อสร้ ำงคุณค่ำร่ วมระหว่ำงองค์กรและสังคมให้ เจริ ญเติบโตไปพร้ อมกันอย่ำงเข้ มแข็งและยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธุรกิ จ
ต่ำงๆ ในเครื อกลุม่ บริ ษัท โมโน ได้ มีสว่ นร่ วมในกำรสร้ ำงคุณค่ำแก่สงั คม ตัวอย่ำงดังนี ้
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง MONO29
- รำยกำร Five Minutes Big HERO เชิดชูบคุ คล กลุม่ บุคคล ที่ร่วมทำประโยชน์ต่อสังคม
- กำรเดินสำยประชำสัมพันธ์ช่อง MONO29 โดยเหล่ำ Super Hero พร้ อมกิจกรรมบริ จำคสิ่งของ และมอบ
ควำมสุขให้ แก่ชมุ ชน อำทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันลอยกระทง
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
- สร้ ำงห้ องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ณ โรงเรี ยนบ้ ำนสวนทรัพย์ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร
- จัดพิมพ์หนังสือ “ภำษำน่ำรู้ สู่ AEC” มอบให้ โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ เพื่อให้ เยำวชนเตรี ยมควำมพร้ อมด้ ำนใน
กำรก้ ำวเข้ ำสูป่ ระชำคมอำเซียน
ธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต
- จัดทำนิตยสำร ฉ.18- แจกฟรี และดำวน์โหลดฟรี ให้ ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่ำงเหมำะสม
สำหรับเยำวชน
- http://www.mthai.com/clickdeetumdee/ พื ้นที่สื่อประชำสัมพันธ์ ฟรี สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม กำรรับบริ จำค และรับสมัครจิตอำสำเข้ ำร่ วมโครงกำรทำดีตำ่ งๆ
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ธุรกิจภำพยนตร์
- Mono Film จัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือ เหตุกำรณ์แผ่นดินไหว ประเทศเนปำล ผ่ำนสภำชำดไทย
- ดูหนังออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและให้ กำลังใจผู้พิกำร เนื่องในวันคนพิกำรแห่งชำติ 14 พฤศจิกำยน 2558
โดยร่ วมบริ จำคเงินจำนวน 5 บำท สำหรับทุกข้ อควำมที่ให้ กำลังใจผู้พิกำร บนแฟนเพจของ Doonung
(www.facebook.com/doonungpage) และมอบเงิ น จำกกำรจัดกิ จ กรรม ให้ แ ก่มูล นิ ธิ อนุเครำะห์ ค น
พิกำรในพระบรมรำชูปถัมป์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทรบรมรำชชนนี
สโมสรโมโน แวมไพร์ (กีฬำบำสเกตบอล)
- Mono Basketball Challenge 2015 โดยนำนักกีฬำมืออำชีพสโมสร โมโน แวมไพร์ จัดกิจกรรมฝึ กสอน
เสริ มทักษะควำมรู้ กีฬำบำสเกตบอลให้ แก่เยำวชนโรงเรี ยนต่ำง ๆ
- สนับสนุนนีกกีฬำบำสเกตบอลตังแต่
้ ระดับเยำวชน ระดับสมัครเล่น และระดับอำชีพ โดยกำรสนับสนุน
โรงเรี ยนมัธยม กำรจัดตังโมโน
้
แวมไพร์ อะคำเดมี่สำหรั บมือสมัครเล่น และกำรจัดตังสโมสรโมโน
้
แวม
ไพร์ และโมโน ทิวไผ่งำมในระดับอำชีพ
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การบริหารงานภายใต้หลักจริยธรรม หลักการปฏิบัติดูแลที่ดีตามหลัก
ข้อปฏิบัติ “บรรษัทภิบาล”
กลุม่ บริ ษัท โมโน ดำเนินงำนบริ หำรให้ เป็ นไปอย่ำงมี
จริ ยธรรม ตำมหลักข้ อปฏิ บัติ “บรรษั ทภิ บำล” Corporate
Governance ต่อทุกภำคส่วน ทัง้ ควำมโปร่ งใส, กำรพัฒนำ
ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก ระบวนกำรอบรมเพิ่ ม ศั ก ยภำพ, กำร
ปรั บปรุ งแก้ ไขปั ญหำกลุ่มธุรกิ จต่ำงๆ เพื่ อให้ ดำเนิ นกิ จกำร
ต่อไปได้ อย่ำงรำบรื่ นและมัน่ คง, ให้ ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิ
ต่อแรงงำนด้ วยควำมเป็ นธรรม, บริ หำรงำนอย่ำงมีจริ ยธรรม
และจรรยำบรรณ, ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ และพัฒ นำตนเอง,
ก ำกับ ดู แ ลด้ ำ นควำมปลอดภัย และสุข ภำพอนำมัย ทัง้ ต่ อ
พนัก งำนและครอบครั ว , สร้ ำงสภำพแวดล้ อ มในสถำนที่
ทำงำนให้ น่ำอยู่, ส่งเสริ มเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัย, ส่งเสริ ม
กำรท ำงำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ, สนับ สนุ น และปฏิ บัติ ต ำม
กฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่ งครัด ซึง่ จะได้ กล่ำวในรำยละเอียด
ต่อไป

8

ภาพรวมการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท โมโน

ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัท โมโน ยังคงสำนต่อโครงกำร “คลิกดี ทำดี” เป็ นโครงกำรหลักในกำรสนับสนุนให้ จิต
อำสำเข้ ำร่ วมทำดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม แต่ได้ ยกระดับโดยกำรสนับสนุนให้ กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ นำควำมสำมำรถ
หรื อทักษะเฉพำะ เข้ ำมำมีส่วนร่ วมในกำรสร้ ำงประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ตำมแนวคิ ด CSV (Creating Shared Value)
เช่น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์หนังสือ “ภำษำน่ำรู้ สู่ AEC” แจกฟรี ทวั่ ประเทศ และสร้ ำงห้ องสมุดให้ แก่โรงเรี ยน
บ้ ำนสวนทรัพย์ จ.ชุมพร นอกจำกนี ้ ยังมีโครงกำรอื่นๆ และกำรสนับสนุน ซึง่ อยู่ในภำพรวมดังนี ้
แนวทางหลัก : เพื่อประโยชน์ตอ่ “สังคม” (ชุมชน, เยำวชน) และ “สิ่งแวดล้ อม”
แผนการดาเนินงาน : ภายใต้ โครงการ คลิกดี ทาดี
 วำงแผนโครงกำรและงบประมำณประจำปี ในกำรทำกิ จกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคำนึงถึง
แนวคิด CSV (Creating Shared Value)
 ประชำสัมพันธ์โครงกำร ผ่ำนทุกช่องทำงสื่อของกลุม่ บริ ษัท โมโน โดยมีเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม / คลิกดี
ทำดี (www.MThai.com/Clickdeetumdee) เป็ นสื่อกลำงหลักในกำรประชำสัมพันธ์ และรั บสมัครจิ ต
อำสำ
 สถำนี โทรทัศน์ ดิจิตอลช่องโมโนทเวนตีไ้ นน์ (MONO29) สนับสนุนโครงกำรโดยกำรประชำสัมพันธ์
โครงกำรทังก่
้ อนและหลัง
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วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกำรทำควำมดีตงแต่
ั ้ ระดับที่ง่ำยที่สุด และผลักดันให้ เกิดเครื อข่ำยจิตอำสำในวงกว้ ำงแก่
ประชำชนทัว่ ไป โดยมีเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม/คลิกดีทำดี (www.mthai.com/clickdeetumdee) และโทรทัศน์
ดิจิตอลช่องโมโนทเวนตี ้ไนน์ (MONO29) เป็ นสื่อกลำง นอกจำกนี ้ ในปี 2558 บริ ษัท ได้ ม่งุ มัน่ ร่ วมมือกับองค์กร
และหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงเครื อข่ำยในกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้ อม ให้ เป็ นไปอย่ำงเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
เป้าหมายการดาเนินกิจกรรม
 เป้าหมายที่ 1 :
ปลูกจิตสานึก ควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ กว้ ำงขวำงมำกขึ ้น
 เป้าหมายที่ 2 :
เพิ่มช่ องทางสื่อ ในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร โครงกำร หรื อกิจกรรมอันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อม
 เป้าหมายที่ 3 :
สร้ างเครื อข่ ายจิตอาสา ทัง้ ภำครั ฐ ภำคเอกชน สถำนศึกษำ ลูกค้ ำ และ
ประชำชนทัว่ ไป เพื่อผสำนควำมร่ วมมือนำสูก่ ำรสร้ ำงประโยชน์อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
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การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
รำยงำนฉบับนี ้จัดทำขึ ้นตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ วำงนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมตำมหลักกำร 8 ข้ อ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยละเอียดดังนี ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรเป็ นผู้นำในธุรกิจด้ ำนสื่อและกำรให้ บริ กำรข้ อมูลด้ ำนควำมบันเทิงอย่ำงครบวงจร
กลุ่มบริ ษัท โมโน ยึดมั่นที่ จะดำเนิ น ธุร กิ จภำยใต้ หลักจริ ยธรรม ควำมเป็ นธรรม หลักกำรปฏิ บัติที่ ดีตำมหลัก
บรรษัทภิบำลทังต่
้ อหน่วยงำนภำยนอก ภำยในบริ ษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนควำมโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ ตลอดจนกำหนดข้ อพึงปฏิบัติในจรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ในกำรดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม สร้ ำงกำรเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริ ษัทได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิ ของ
ภ ำ ค เ อ ก ช น ไ ท ย ใ น ก ำ ร ต่ อ ต้ ำ น ก ำ ร ทุ จ ริ ต
( Collective Action Coalition ) ซึง่ ถือเป็ นโครงกำร
ระดับ ชำติ ที่ ไ ด้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกรั ฐ บำลและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริ ตแห่งชำติ บริ ษัทควบคุมขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน
มีก ำรควบคุมภำยในอย่ ำงรั ดกุ ม เพื่ อ ป้ องกัน กำร
ทุจริ ต ทังกำรรั
้
บพนักงำนใหม่ที่มีขนตอนกำรสรรหำ
ั้
คัดเลือกที่โปร่ งใส กำรจัดซื ้อ กำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยและ
กำรใช้ งบประมำณที่ต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิตำมอำนำจ
อนุมตั ิ มีหลักฐำนตรวจสอบได้ ฯลฯ
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรปลูกฝั งจิตสำนึก
กำรป้ องกั น และกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต โดยวำง
นโยบำย และระเบี ย บกำรปฏิ บั ติ กำรก ำหนด
บทลงโทษอย่ ำ งเป็ นรู ป ธรรม ตำมที่ ป รำกฏใน

กฎข้ อบังคับบริ ษัทและข้ อปฏิบตั ิของพนักงำน ซึง่ ใน
ปี 2558 บริ ษัทได้ ออกนโยบำยเรื่ องกำรรับของขวัญ
ของกำนัล โดยห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และ
พนัก งำน ทุกคน รั บ ผลประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็ นเงิ น
สิ่งของ ยกเว้ นเทศกำลหรื อประเพณี ที่ยอมรับทั่วไป
โดยของขวัญ หรื อ สิ่ ง ของที่ รั บ ต้ อ งมี มูล ค่ ำ ไม่ เ กิ น
3,000 บำท และแจ้ ง ให้ แก่ คู่ ค้ ำ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
รับทรำบนโยบำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีช่องทำงรั บ
เรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ รวมถึง
กำรแจ้ งเบำะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำร
ทุจริ ตหรื อประพฤติมิช อบของบุคคลในองค์ กร ทัง้
จำกพนักงำนเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นผ่ำนช่องทำง
CG Hotline ของบริ ษัท ซึง่ ในปี 2558 ไม่พบรำยงำน
ทำกี่ ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่ เกี่ ย วข้ องกับ กลุ่ม
บริ ษัท
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัท ให้ ควำมส ำคัญ ต่อกำรเคำรพใน
หลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกัน ซึง่ ถือเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน โดย
ส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนักงำนมี
ควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิงำนโดยคำนึงกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ ำย นอกจำกนัน้ ยังเสริ มสร้ ำงควำมเสมอภำค
และเท่ำเที ยมกัน ด้ วยกำรไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้
หนึง่ ผู้ใด ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทำกำรละเมิดข้ อมูลควำมเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหำผลประโยชน์โดย
มิชอบจำกข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว พร้ อมทังวำงแนวทำงกำรติ
้
ดตำมกำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและ
กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน มิให้ เข้ ำข่ำยกำรกระทำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักควำมเสมอภำคดังกล่ำว

การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับแรงงำนเป็ นอันดับ
ต้ นๆ โดยวำงนโยบำยดูแลพนักงำนตังแต่
้ กำรบริ หำร
ค่ำจ้ ำง กำรดูแลด้ ำนควำมเป็ นอยู่ สภำพแวดล้ อม
กำรท ำงำน สวัส ดิ ก ำร กำรฝึ กอบรมและพัฒ นำ
พนักงำน กำรประเมินผลงำน โอกำสควำมก้ ำวหน้ ำ
เติ บ โตไปพร้ อมองค์ ก ร และงำนด้ ำ นบริ ห ำรและ
พัฒ นำทรั พ ยำกรบุค คลด้ ำนอื่น ๆ อย่ ำ งเป็ นธรรม
และอยู่ ภ ำยใต้ ก ฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่
เกี่ ย วข้ อง ซึ่ง จะได้ ก ล่ำวในรำยละเอีย ดหัวข้ อ กำร
พัฒนำบุคลำกร

นอกจำกนี ้ ทำงบริ ษัทได้ คำนึงถึงสิทธิ ของพนักงำน
ในอันที่จะแจ้ งข้ อมูลปั ญหำต่ำงๆ ข้ อร้ องเรี ยน หรื อ
กำรแจ้ งกำรกระท ำควำมผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในองค์ ก ร
สำมำรถแจ้ งเรื่ องผ่ ำ นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำต้ นสั ง กั ด
ตำมล ำดับชัน้ หรื อผ่ำนฝ่ ำยทรั พ ยำกรบุคคล โดย
สำมำรถแจ้ งด้ วยวำจ ำ หรื อท ำหนั ง สื อแจ้ ง
รำยละเอียด พร้ อมลงลำยมือชื่อ โดยฝ่ ำยทรั พยำกร
บุคคลและคณะกรรมกำรบริ ษัท จะด ำเนิ น กำรหำ
ข้ อเท็ จ จริ ง เพื่ อ หำทำงแก้ ไขปั ญหำ หรื อ ลงโทษ
ผู้กระทำควำมผิด กำรตรวจสอบหรื อกำรสอบสวน
จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูลหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
โดยบริ ษัท จะให้ ควำมคุ้มครองดูแลผู้แ จ้ งข้ อมูล ผู้
ร้ องเรี ยน หรื อผู้แจ้ งเบำะแสที่ กระทำโดยสุจริ ตบน
พื น้ ฐำนควำมเป็ นธรรม ไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบต่ อ
หน้ ำที่กำรงำนของผู้นนั ้
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
เนื่องด้ วยบริ ษัทดำเนินธุรกิจสื่อทีวี ถือเป็ นสื่อที่เข้ ำถึงกลุม่ ผู้ชมได้ ในวงกว้ ำง บริ ษัทจึงได้ จดั หำและคัดเลือก
รำยกำร ข้ อมูลสำระ ควำมบันเทิงที่มีคณ
ุ ภำพ ที่สร้ ำงควำมสุขให้ กบั ผู้ชม ซึง่ อยู่บนพื ้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้บริ โภคในกำรทำธุรกิจ มีกำรนำเสนอข่ำวสำร บทวิเครำะห์ ที่เป็ นกลำง และเชื่อถือได้ กำรนำเสนอภำพยนตร์
ซีรีส์ และรำยกำรต่ำงๆ ที่ได้ รับลิขสิทธิ์อย่ำงถูกต้ อง และผลิตรำยกำรที่สร้ ำงสรรค์สงั คม อำทิ รำยกำร Five Minute
Big Hero ซึง่ นำเสนอบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์ ต่อสังคม เป็ นอีกช่องทำงให้ สงั คมได้ รับรู้ และเชิดชู
บุคคลที่ ทำควำมดี และบริ ษัทพร้ อมรั บฟั งควำมคิดเห็น และปั ญหำต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทัง้ เว็บไซต์ และโซ
เชียล มีเดีย เพื่อปรับปรุ งบริ กำรให้ เหมำะสม
ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ ด้ ำ นโมบำยอิน เทอร์ เ น็ ต บริ ษั ท มี ห น่ วยงำนที่ ดูแ ลลูก ค้ ำ และผู้ บ ริ โ ภคโดยเฉพำะ อำทิ
หน่ ว ยงำน Call Center ที่ ส ำมำรถให้ ข้ อ มูล กำรบริ ก ำรและช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หำให้ กับ ลูก ค้ ำ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีช่องทำงกำรติดต่อกับเว็บมำสเตอร์ ในทุกเว็บไซต์ เพื่อรับเรื่ องแจ้ งปั ญหำ และแนะนำกำร
ใช้ งำนต่ำงๆ
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การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม ใน 2 มิติ คือ
1) กระบวนการและวั ต ถุ ดิ บ บริ ษั ทเลื อ กใช้
กระบวนกำรและวัตถุดิบที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่ สุด เช่น กำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรผ่ำนระบบอินทรำเน็ต (Intranet), กำรใช้
กระดำษสองด้ ำ น, กำรอ่ ำนงำนเป็ นไฟล์ แ ทนกำรใช้
กระดำษ, หลีกเลี่ยงกำรใช้ โฟมในกิ จกรรมต่ำงๆ, กำร
ร่ วมรณรงค์ ใ ช้ พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด ดับไฟฟ้ ำ
จอคอมพิวเตอร์ ในเวลำพักหรื อไม่ใช้ งำน เป็ นต้ น
2) การปลูกฝั งจิตสานึก บริ ษัทร่ วมปลูกฝั งจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้ อมแก่พนักงำนผ่ำนกิจกรรม CSR ของ
กลุม่ บริ ษัทโมโน “โดยไม่ถือเป็ นวันลำ” และสนับสนุนพนักงำนให้ เข้ ำร่ วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อมที่จดั โดย
เครื อข่ำยพันธมิตรหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัท ตระหนักถึงกำรเป็ นส่วนหนึ่งของสั งคม จึงได้ ร่วมพัฒนำชุมชนทัง้ บริ เวณใกล้ เคียง และในถิ่ น
ทุรกันดำร โดยกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม รวมถึงกำรส่งเสริ มและสนับสนุนกำรศึกษำ
คุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชนมำโดยตลอด สำหรั บปี นี ้ บริ ษัทยังคงดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรพัฒนำ
ชุมชนและสังคมให้ เข้ มแข็งและยัง่ ยืน โดยดำเนินงำนใน 3 มิติ คือ
1) กระบวนการการผลิต บริ ษัทใส่ใจในทุกรำยละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรส่งผลกระทบต่อสังคม หรื อ
ส่ ง ผลกระทบให้ น้ อยที่ สุ ด และสร้ ำงสรรค์ เ นื อ้ หำและรำยกำรที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม เช่ น
สถำนีโทรทัศน์ดิจิทลั ช่องโมดนทเวนตี ้ไนน์ (MONO29) เสนอเนื ้อหำทังข่
้ ำวทันเหตุกำรณ์ สำระด้ ำนสุขภำพ กีฬำ
ภำพยนตร์ หลำกหลำยแนว ซึง่ ล้ วนแต่มีประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมไม่มำกก็น้อย
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2) กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริ ษัทยังคงสำนต่อโครงกำร “คลิกดี ทำดี” เป็ นโครงกำรนำจิตอำสำ
ท ำควำมดี เ พื่ อชุ ม ชนแ ละสั ง คมโครงกำรหลั ก และยั ง คงเปิ ด ห น้ ำเว็ บ ไซต์ เอ็ ม ไทย /คลิ ก ดี ท ำดี
(www.mthai.com/clickdeetumdee) และ แฟนเพจ
คลิ ก ดี ท ำดี (www.facebook.com/clickdeetumdee)
เพื่อเป็ นสื่อกลำงรวมกลุ่มจิตอำสำและประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมทัง้ จัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชน เยำวชน และสิ่ งแวดล้ อม
สนับ สนุ น ให้ พ นัก งำนและอำสำสมัค รทั่ว ไปเข้ ำ ร่ ว ม
กิ จ กรรม โดยมุ่ ง หวัง เพื่ อ ปลูก ฝั ง จิ ต สำธำรณะ และ
สนับสนุนกำรทำควำมดีง่ำยๆ ผ่ำนโลกออนไลน์

3) การบริ จาค/มอบเงินสนั บสนุ น บริ ษัทได้ ร่วมบริ จำคเงินและสิ่งของช่วยเหลือแก่มูลนิธิ ชมรม และ
องค์กรต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน เยำวชน และสิ่งแวดล้ อม ให้ ครอบคลุมทัว่ ทุกพื ้นที่ในประเทศไทย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ กำรสนับสนุนด้ ำนเงิ นช่วยเหลือผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ของภำครั ฐบำลและเอกชน
สถำบัน กำรศึก ษำ รวมถึ งมูล นิ ธิ ชมรม สมำคม และองค์ ก รต่ำ งๆ ที่ มีค วำมสอดคล้ องกั บ สัง คม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้ อม
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ในช่วง 2 – 3 ปี มำนี ้ สังคมไทยเริ่ มตื่นตัวในทุกภำคส่วน ทังภำครั
้
ฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน กับกำรก้ ำว
เข้ ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ ภูมิภำคอำเซียนกลำยเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจขนำด
ใหญ่ มีอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำและเศรษฐกิจในเวทีกำรค้ ำโลกมำกขึน้ และเกิดกำรเคลื่อนย้ ำยปั จจัยกำรผลิต
อย่ำงเสรี ทำให้ ประชำชนต้ องปรับตัวและพัฒนำตนเองทังด้
้ ำนภำษำและวัฒนธรรม
ซึง่ ปั จจุบนั ทำงบริ ษัทได้ เข้ ำไปทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้ ำนหลำยประเทศ และตระหนักถึงเรื่ องนี ้ จึงใช้ สื่อที่
มี ช่วยสนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ ให้ กับเยำวชนของประเทศ โดยทำงกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ จัดพิมพ์ หนังสือ
“ภำษำน่ำรู้ สู่ AEC” มอบให้ แก่เยำวชนและโรงเรี ยนต่ำงๆทัว่ ประเทศ ซึง่ คนทัว่ ไปสำมำรถอ่ำนได้ ฟ รี ได้ ผ่ำนเว็บไซต์
และแอพพลิเคชัน่ Mbookstore
อีกทัง้ กำรที่บริ ษัทดำเนินธุรกิจสื่อดิจิตอล จึงให้ ควำมสำคัญกับกำรดูแลด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำน
เทคโนโยลีในวงกว้ ำง บริ ษัทได้ ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี และมีพนั ธมิตรที่ดี คือ บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จำกัด และบริ ษัท ทริ ป
เปิ ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) จัดทำหนังสือ “ฉ 18- อ่ำนก่อนจะเกรี ยน เซียนเน็ตอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ” ฉบับที่ 2
เพื่อให้ เยำวชนมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจที่ถกู ต้ องในกำรใช้ อินเทอร์ เน็ต ซึ่งสำมำรถอ่ำนฟรี ผ่ำนเว็บไซต์ MThai

สำหรั บ กำรบริ ห ำรจัดกำรภำยในองค์ กร กลุ่มบริ ษัท ได้ ใช้ ควำมเชี่ ยวชำญทำงด้ ำนเทคโนโลยี เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กำรจัดสรรทรัพยำกรและควบคุมต้ นทุนให้ มีประสิทธิภำพ ทังระบบกำรแจ้
้
งข่ำวสำร ระบบกำรจัดเก็บ
ข้ อมูล ฯลฯ พร้ อมทังน
้ ำเสนอกำรให้ บ ริ กำรแก่ลกู ค้ ำโดยคำนึงถึงคุณภำพของบริ กำรเป็ นสำคัญ ซึง่ ไม่มีธุรกิจใดใน
กลุม่ บริ ษัทที่ทำให้ เกิดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
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การพัฒนาบุคลากร
เพราะตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งขององค์กร บริ ษัทจึง วางนโยบายดูแลพนักงานภายใต้

กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครั ด รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน
เพื่อให้ โอกาสก้ าวหน้ าไปพร้ อมกับองค์กร ในปี 2558 บริ ษัทมีนโยบายการดูแลและพัฒนาบุคลากรดังนี ้

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษัท เล็งเห็นถึงความสาคัญด้ านบุคลากร ดังนัน้
การดูแลพนักงานเกี่ยวกับเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการ
จึงบริ หารด้ วยความละเอียดอ่อนและเหมาะสมภายใต้
ข้ อก าหนดของกฏกระทรวงแรงงาน นอกเหนื อ จาก
เงินเดือนประจา บริ ษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผล
การปฏิ บัติงานของพนักงานปี นัน้ ๆ ที่ สะท้ อนเป้าหมาย
ธุรกิ จในรอบปี และพิจารณาความสาเร็ จของเป้าหมาย
ระยะยาวที่มีการวัดผลงานแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
รวมถึ ง การจั ด หาสวั ส ดิ ก ารที่ เ พิ่ ม ความสุ ข ความ
สะดวกสบาย และการดูแลสุข ภาพไว้ ใ ห้ พ นัก งาน เช่ น
สวัสดิการประกันชีวิต สุขภาพและอุบตั ิเหตุ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ สวัสดิการด้ านเงินกู้ สวัสดิการนวดคลายเส้ น
สปอร์ ตคลับ งานเลี ้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เช่น งานปี ใหม่ งานทาบุญวันคล้ ายวันเกิดประจาเดือน เป็ นต้ น เพื่อ
เป็ นแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจให้ แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงาน
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นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
บริ ษัท ตระหนัก ถึงความสาคัญของความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ท างานของพนั ก งาน เพื่ อ ให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยให้ ความสาคัญควบคู่ไป
กับการปฏิบัติงานตามหน้ าที่ ของพนักงานภายใน
องค์กร จึงกาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ดังนี ้

มุ่งมัน่ พัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมาย มาตรฐานสากล และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่บริ ษัทนามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ทางานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
งานด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท างาน ถื อเป็ นหน้ าที่ รับ ผิ ดชอบของ
พนักงานทุกคน และบริ ษัทส่งเสริ มให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคนในองค์กรในการดาเนินงานตามระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทจะสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคคลากรให้ มีความรู้ และสร้ างจิตสานึก
ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ทังนี
้ ้จากการปฏิบตั ิตามนโยบายฯ ที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏว่ามีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ อัตราการเจ็บป่ วย
เนื่องจากการทางาน
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริ ษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญด้ านบุคลากรเสมอว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นรากฐานของความสาเร็ จ
ดังนันบริ
้ ษัทจึงมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาและปรับให้ เป็ น “องค์ กรแห่ งการพัฒนาและเรี ยนรู้ ” โดยผสมผสานทังความรู
้
้
ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กนั ไป โดยบริ ษัทได้ จัดรู ปแบบ
การเรี ยนรู้ และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี ้
การเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ และลงมือทางานจริง (Experience)
จัดให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ งานจากการลงมือปฏิบตั ิงานนันจริ
้ ง (On the job training) เพื่อให้ เกิดการสอน
งานและถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนให้ พนักงานกล้ าคิดและทาในสิ่งใหม่ๆ
ได้ แก้ ไขปั ญหา อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองอย่างแท้ จริ ง
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การพัฒนาโดยการถ่ ายทอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream)
ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกระดับตาแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในสายงานมี
โอกาสได้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยแบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ ได้ แก่
Tutor (แบบห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) โดยแต่ละรู ปแบบสามารถถ่ายทอดได้ ตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะของผู้ถ่ายทอดเอง

การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)
ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานเป็ นผู้แนะนา(Coaching) และให้ คาปรึ กษา
(Consulting) เพื่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและพนักงานได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชมและให้ คาแนะนาในการทางาน
ร่ วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการทางานทัว่ ไปและในช่วงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้ และอบรมเพิ่มเติม (Education)
จัดให้ มีหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เหมาะสมและเป็ นไปตามความต้ องการของแต่ละหน่วยงานและระดับ
ตาแหน่ง ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคน รับการฝึ กอบรมในระดับหลักสูตรที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการทางาน
หรื อในหลักสูตรที่ตนเองสนใจเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต
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การพัฒนาด้ านจิตใจและอารมณ์
จัดโครงการทาบุญวันเกิด : เปลี่ยนจากผู้ให้ เป็ นผู้รับ โดยพาพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน ไปทาบุญหรื อ
ทาความดี เช่น เลีย้ งอาหารเด็กกาพร้ า เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีเมตตา รวมถึงสร้ างสายสัมพันธ์ อนั ดีระหว่าง
พนักงานต่างฝ่ ายด้ วย

ทังนี
้ ้ ในปี 2558 บริ ษัทได้ จดั สรรงบประมาณด้ านการพัฒนาบุคลากรเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 19.97 ล้ านบาท
และมีพนักงานเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นประมาณร้ อยละ 80 ของจานวนพนักงานทังหมด
้
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้ ว ยตระหนัก ดี ว่ า องค์ ก รเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสัง คม กลุ่ม บริ ษั ท โมโน จึ ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่ กับ การ
ดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมมาโดยตลอด ในปี 2558 บริ ษัทยังคงสานต่อโครงการ “คลิกดี ทาดี” แต่ได้
ยกระดับ โดยสนับ สนุน ให้ ก ลุ่มธุ ร กิ จ ต่ างๆ น าความสามารถหรื อทัก ษะเฉพาะเข้ ามามีส่ว นร่ วมในการสร้ าง
ประโยชน์ ตามแนวคิด CSV (Creating Shared Value) เพื่อสร้ างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมทังได้
้
ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

โครงการคลิกดี ทาดี
“คลิกดี ทาดี” เริ่ มต้ นในปี 2555 เป็ นโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมโครงการหลักของกลุ่มบริ ษัท โม
โน เกิดขึ ้นจากแนวคิดต้ องการสนับสนุนให้ ผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตซึง่ มีจานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ได้ มีส่วนร่ วมในการทา
ความดี ทังการท
้
าความดีออนไลน์ เช่น การแชร์ ข่าวสาธารณประโยชน์ การแจ้ งเบาะแสข้ อมูลต่างๆ ฯลฯ และการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคม “คลิกดี ทาดี” ซึง่ กลุ่มบริ ษัท โมโน เป็ นผู้จดั ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 บริ ษัทได้
ดาเนินโครงการคลิกดี ทาดี เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมดังนี ้
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Mono for Social คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่
ปี 2558 บริ ษัทดำเนินโครงกำรคลิกดี ทำดี เพื่อสังคม โดยสนับสนุนให้ กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ เข้ ำมำมีส่วนร่ วม
ในกำรทำดีเพื่อสังคม ซึง่ เน้ นส่งเสริ มพัฒนำเยำวชนทังด้
้ ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำเป็ นหลัก ดังนี ้

ที่
1
2

3
4
5

ชื่อกิจกรรม
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 1/2558 : ร่ วมแรงร่ วมใจให้ น้องบ้ ำน
หม่องสะเทอ
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 2/2558 : กลุม่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ใน
เครื อโมโน กรุ๊ ป "สร้ ำงห้ องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี "
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 3/2558 : กลุม่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ใน
เครื อโมโน กรุ๊ ป จัดทำหนังสือ ภำษำน่ำรู้ สู่ AEC
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 4/2558 : สร้ ำงอำคำรคอมพิวเตอร์
โมโน กรุ๊ ป 6
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 5/2558 “MONO BASKETBALL
DREAM" ปลุกฝั นยัดห่วง เยำวชนไทย

พืน้ ที่ดำเนินกำร
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ ำนหม่องสะ
เทอ อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี
โรงเรี ยนบ้ ำนสวนทรัพย์ อ.ท่ำแซะ
จ.ชุมพร

วันดำเนินงำน
20 มี.ค. 58

ทัว่ ประเทศ

เม.ย. – ธ.ค. 58

11 พ.ค. 58

โรงเรี ยนบ้ ำนช่องกะพัด อ.แก่งหำง เม.ย. – พ.ย. 58
แมว จ.จันทบุรี
โรงเรี ยนสตรี วิทยำ 2
2 ก.ค. 58
โรงเรี ยนวัดเขมำภิรตำรำม
โรงเรี ยนรัตนำธิเบศร์
และโรงเรี ยนชลประทำนวิทยำ
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คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 1/2558
ร่วมแรงร่วมใจให้น้องบ้านหม่องสะเทอ

บริ ษั ท บริ จำคเ งิ น ให้ แก่ ศู น ย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ ำนหม่องสะเทอ อ.สังขละ
บุรี จ.กำญจนบุรี เพื่ อ น ำไปสร้ ำงรั ว้ อ่ำ ง
ล้ ำ งหน้ ำ และห้ องน ำ้ จำกนั น้ พนั ก งำน
พร้ อมจิ ตอำสำ ได้ ร่ วมทำสี รัว้ ปลูก ต้ น ไม้
ปรับภูมิทศั น์รวมทังมอบเสื
้
้อผ้ ำและตุ๊กตำที่
ได้ รั บ บริ จ ำคจำกพนั ก งำนให้ แก่ ค รู แ ละ
เด็ ก ๆ ที่ ศู น ย์ เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่ 20 มี น ำคม
2558
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คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครือโมโน กรุป๊
"สร้างห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

บริ จ ำคเงิ น สร้ ำงห้ องสมุด ให้ แ ก่
โรงเรี ยนบ้ ำนสวนทรัพย์ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร
เพื่ อเฉลิ มพระเกี ย รติ 60 พรรษำ สมเด็ จ
พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี จำกนัน้ ผู้บริ หำรและพนักงำนกลุ่ม
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน
ได้ ร่วมพิธีเปิ ด โดยกำรปลูกต้ นไม้ ปรับภูมิ
ทัศน์ ทำสีเครื่ องเล่นเด็ก มอบอุปกรณ์ กำร
เรี ยนกำรสอน และมอบหนังสือ “ภำษำน่ ำ
รู้ สู่ AEC” ซึ่ ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เ ป็ น
ผู้จดั ทำ เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2558
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คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 3/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ในเครือโมโน กรุ๊ป จัดทาหนังสือ ภาษาน่ารู้สู่ AEC

กลุ่มธุ ร กิ จ สื่ อสิ่ งพิ มพ์ เข้ ำมำมีส่วนร่ วมในกำรสร้ ำงสรรค์ สังคมอีก ครั ง้ ด้ วยกำรจัดท ำ
หนังสือ “ภำษำน่ ำรู้ สู่ AEC” ซึง่ รวบรวมคำศัพท์ พื ้นฐำนของประเทศเพื่อนบ้ ำนแถบอำเซียน มอบ
ให้ แก่โรงเรี ยนต่ำงๆทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ เยำวชน "รั กกำรอ่ำน" และ "เสริ มควำมรู้ " เตรี ยม
ควำมพร้ อมในกำรก้ ำวสูป่ ระชำคมอำเซียน
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คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 4/2558 :
สร้างอาคารคอมพิวเตอร์ โมโน กรุ๊ป 6
บริ ษัทได้ มอบเงินให้ มลู นิธิ ดร.พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็กและคนชรำ นำไปสร้ ำงอำคำรเรี ยนคอมพิวเตอร์
ให้ แก่โรงเรี ยนยำกจนมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้ สร้ ำงเป็ นอำคำรที่ 6 ณ โรงเรี ยนบ้ ำนช่องกะพัด อ.แก่ง
หำงแมว จ.จันทบุรี ซึง่ ในวันส่งมอบอำคำรเรี ยน ผู้บริ หำรและพนักงำนได้ จดั กิจกรรมสันทนำกำร มอบอุปกรณ์ กำร
เรี ยนกำรสอน และเลี ้ยงอำหำรเด็กๆ ด้ วย
อำคำรโมโน กรุ๊ ป 1 โรงเรี ยนตชด.เฉลิมพระเกียรติ 33
อำคำรโมโน กรุ๊ ป 2 โรงเรี ยนตชด.รำงวัลอินทิรำ คำนธี บ้ ำนพะกะเช
อำคำรโมโน กรุ๊ ป 3 โรงเรี ยนวัดบำงชัน
อำคำรโมโน กรุ๊ ป 4 โรงเรี ยนรำชประชำนุเครำะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
อำคำรโมโน กรุ๊ ป 5 โรงเรี ยนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริ มชอว์
อำคำรโมโน กรุ๊ ป 6 โรงเรี ยนบ้ ำนช่องกะพัด

อ.เชียงดำว
อ.อมก๋อย
อ.ขลุง
อ.เขำคิชฌกูฏ
อ.บุญฑริ ก
อ.แก่งหำงแมว

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
จ.อุบลรำชธำนี
จ.จันทบุรี
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คลิกดี ทาดี ครั้งที่ 5/2558
“MONO BASKETBALL DREAM"
ปลุกฝันยัดห่วง เยาวชนไทย
หลังจำกกลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ จัดตัง้ บริ ษัท โมโน
สปอร์ ต เอ็ น เตอร์ เ ทนเมนท์ จ ำกัด เพื่ อ สนับ สนุ น กี ฬ ำ
บำสเกตบอลเป็ นหลัก และริ เริ่ ม “สโมสรโมโน แวมไพร์
บำสเก็ตบอล คลับ ” เพื่อเข้ ำแข่งขันในระดับอำชีพ บริ ษัท
ได้ จั ด โครงกำรเพื่ อ พั ฒ นำวงกำรบำสเกตบอลอย่ ำ ง
ต่ อ เนื่ อ ง หนึ่ ง ในนั น้ คื อ “MONO
BASKETBALL
DREAM" ปลุ ก ฝั นยั ด ห่ ว ง เยำวชนไทย โดยกำร
ถ่ำยทอดเทคนิ คกำรเล่น บอกเล่ำประสบกำรณ์ จำกโค้ ช
และนักกีฬำอำชีพ ให้ แก่เยำวชน เพื่อพัฒนำทักษะ สร้ ำง
แรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในกำรเล่นกีฬำบำสเกตบอล และ
สนั บ สนุ น ให้ เยำวชนสนใจกำรออกก ำลัง กำย ซึ่ง ในปี
2558 ได้ ดำเนิ น กำรใน 4 โรงเรี ย น ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสตรี
วิทยำ 2 , โรงเรี ยนวัดเขมำภิรตำรำม โรงเรี ยนรัตนำธิเบศร์
และโรงเรี ยนชลประทำนวิทยำ
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Mono for Environment
เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
บริ ษัทดำเนินโครงกำรคลิกดี ทำดี เพื่อสิ่งแวดล้ อมดังนี ้
ที่
1
2

ชื่อกิจกรรม
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 6/2558 : เพำะกล้ ำ รักษำป่ ำ ตำม
รอย “สืบ”
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 7/2558 : ชวนน้ อง ปลูก-ปล่อย-ปูปลำ

พืน้ ที่ดำเนินกำร
วันดำเนินงำน
อุทยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 14 ส.ค. 58
อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี
อุทยำนสิ่งแวดล้ อมนำนำชำติสิริน 6 พ.ย. 58
ธร จ.เพชรบุรี
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คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 6/2558 : เพำะกล้ำ รักษำ
ป่ำ ตำมรอย “สืบ”

บริ ษัทร่ วมกับมูลนิธิสืบนำคะเสถี ยร พำพนักงำน
และอำสำสมัคร เพำะกล้ ำไม้ กว่ำ 5,000 ต้ น ณ อุทยำน
แห่งชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี และ
ปลูก ต้ น ไม้ 300 ต้ น ณ พื น้ ที่ บ้ ำนท่ ำล ำใย เพื่ อร่ วมฟื ้น ฟู
ธรรมชำติให้ กลับมำอุดมสมบูรณ์
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คลิกดี ทำดี ครั้งที่ 7/2558 :
ชวนน้อง ปลูก-ปล่อย-ปู-ปลำ

บริ ษัทต้ องกำรสนับสนุนให้ เยำวชนได้ มีโอกำสร่ วมอนุรักษ์ ธรรมชำติ จึงได้ จดั โครงกำรนี ้ขึน้ โดยพนักงำน
อำสำสมัคร และน้ องๆ ผู้บกพร่ องทำงสำยตำจำกโรงเรี ยนธรรมิกวิทยำ ไปปลูกป่ ำชำยเลน ปล่อยปู -ปลำ ณ อุทยำน
สิ่ง แวดล้ อมนำนำชำติสิ ริ นธร จ.เพชรบุรี เพื่ อร่ วมฟื ้น ฟูท รั พ ยำกรชำยฝั่ งทะเลให้ ส มบูร ณ์ พร้ อมทัง้ ได้ มอบเงิ น
สนับสนุนโรงเรี ยนธรรมิกวิทยำ เป็ นจำนวน 10,000 บำท ด้ วย
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การสนับสนุน
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ให้ ก ารสนับ สนุน และมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ โครงการทัง้ ของภาครั ฐ บาลและ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ที่มีความสอดคล้ องกับด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
ที่
1
2
3

4

การสนับสนุนเพื่อช่ วยเหลือโรงเรี ยนขาดแคลน
วันจัดกิจกรรม มูลค่ า (บาท)
กิจกรรม
หน่ วยงาน / ผู้จัด
วันเด็กแห่งชาติ
เทศบาลตาบลบางพลับ
9 ม.ค. 58
10,000
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
วันเด็กแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบตั ิการครู ฝึกเยาวชน
11 ม.ค. 58
5,000
จ.ปทุมธานี
โครงการ อาสาเติมสุข
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
16-18 ต.ค.
10,000
โรงเรี ยนบ้ านผักขวง จ.อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
58
โครงการ “คาราวานผ้ าป่ า
ชมรม ฅ รักเด็ก และคณะ
การศึกษา ครัง้ ที่ 9 โครงการที่ 1 :
น ้าเพื่อน้ อง” โรงเรี ยนบ้ านแม่ระ
เมิง สาขาตอปล้ าคี. อ.ท่าสอง
ยาง จ.ตาก

11 ธ.ค. 58

10,000
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ประมวลภาพการสนับสนุนเพื่อการศึกษา / กิจกรรม ของนักเรียน-นักศึกษา
1. มอบเงิ น 10,000 บาท สนับสนุน กิ จกรรมวันเด็กแห่ งชาติ จัดโดย เทศบาลตาบลบางพลับ อ.ปากเกร็ ด จ.
นนทบุรี 2558 วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตาบลบางพลับ โดยมี
เด็กๆ เข้ าร่ วมงาน จานวนประมาณ 800 คน

2. มอบเงิ น 5,000 บาท สนับ สนุน กิ จ กรรมวัน เด็ก แห่ งชาติ ศูน ย์ ป ฏิ บัติก ารครู ฝึ กเยาวชน อ.ลาดหลุม แก้ ว
จ.ปทุมธานี วันอาทิ ตย์ ที่ 11 มกราคม 2558 โดยมีเด็กๆ ในตาบลคูขวาง และตาบลคูบางหลวง เข้ าร่ วมงาน
จานวนประมาณ 750 คน

3. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการ อาสาเติมสุข
จัด โดย คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ
บัณฑิตย์ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ณ โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
ผักขวง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีจิตอาสาและ
รักบ้ านเกิด โดยร่ วมปรั บปรุ งห้ องสมุด ห้ องคอมพิวเตอร์
สนามเด็ก เล่น และมอบอุป กรณ์ กี ฬา-การเรี ย นการสอน
ให้ กบั โรงเรี ยน
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4. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุน โครงการ “คาราวานผ้ าป่ าการศึกษา ครั ง้ ที่ 9 โครงการที่ 1 : นา้ เพื่ อน้ อง”
โรงเรี ยนบ้ านแม่ระเมิง สาขาตอปล้ าคี . อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดโดย ชมรม ฅ รั กเด็ก และคณะ วันศุกร์ ที่ 11
ธันวาคม 2558 เพื่อจัดซื ้อเครื่ องสูบน ้า อุปกรณ์ท่อประปะ ซ่อมแซมห้ องน ้า-ถังเก็บน ้า รวมถึงบริ จาคสิ่งของต่างๆที่
โรงเรี ยนขาดแคลน

ที่
1

2

3

4

5
6

การสนับสนุนเพื่อการศึกษา / กิจกรรม ของนักเรี ยน-นักศึกษา
วันจัดกิจกรรม มูลค่ า (บาท)
กิจกรรม
หน่ วยงาน / ผู้จัด
โครงการส่งเสริ มกิจกรรมหุน่ ยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี 58
50,000
(iRAP ROBOT)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าพระนครเหนือ
สวมกาวน์ก้าวสูโ่ ดม ครัง้ ที่ 2
คณะกรรมการนักศึกษา
14-16 ส.ค.
10,000
คณะสหเวชศาสตร์
58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สังคมฮอมใจ๋ ครัง้ ที่ 2
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์
20-26 ธ.ค. 58
10,000
ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม ม.หัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมาย ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาฯ
ปี 58
50,000
ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศ (IP & IT
Court Young Ambassador
Award) ประจาปี 2558
สนับสนุนการศึกษา
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ปี 58
19,000
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการเทศกาลศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ มี.ค.- เม.ย.58
10,000
นิพนธ์ ประจาปี 2557
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ประมวลภาพการสนับสนุนเพื่อการศึกษา / กิจกรรม ของนักเรียน-นักศึกษา
1. มอบเงิน 50,000 บาท สนับสนุนนักศึกษาโครงการส่งเสริ มกิจกรรม
หุ่นยนต์ (iRAP ROBOT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ในการเข้ าร่ วมแข่ ง ขัน ส.ส.ท.ชิ ง แชมป์
ประเทศไทย ประจาปี 2558 และได้ เป็ นตัวแทนประเทศไทย เข้ าแข่งขัน
World Robocop Rescue 2015 ณ เมืองเหอเฟ่ ย สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัล Best in The
Mobility
2. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการแนะแนวการศึกษาแก่นกั เรี ยนมัธยมปลาย (สวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครัง้
ที่ 2) จัดโดย คณะกรรมการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 14-16 สิงหาคม
2558 เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆของคณะสหเวชศาสตร์ และเพื่อให้ นกั ศึกษา
ได้ นาความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรม และสามารถถ่ายทอดให้ กบั นักเรี ยนมัธยมปลาย

3. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการ "สังคมฮอมใจ๋ ครัง้ ที่ 2" จัดโดย นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 20-26 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรี ยนบ้ านห้ วย
ฮากไม้ เหนือ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาห้ องเรี ยน ห้ องสมุด และมอบอุปกรณ์ จาเป็ นต่างๆ ซึง่ จะช่วย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และพัฒนากการของเด็กนักเรี ยน และช่วยพัฒนาทักษะชี วิตของนักศึกษา และส่งเสริ มจิ ต
สาธารณะ
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4. มอบเงิน 50,000 บาท สนับสนุนโครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่าง
ประเทศ (IP & IT Court Young Ambassador Award) ประจาปี 2558 จัดโดย ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศกลาง ร่ วมกับ ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่าง
ประเทศกลาง องค์การส่งเสริ มการค้ าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุ งเทพฯ) และมหาวิทยาลัยภายใต้ บันทึก
ความเข้ าใจความร่ วมมือทางวิชาการทัง้ 5 แห่ง เพื่อส่งเสริ มให้ เยาวชนรุ่ นใหม่ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
พิทกั ษ์ ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ สนับสนุนส่งเสริ มการศึกษากฎหมายในระดับอุดมศึกษา
และสร้ างเครื อข่ายนิสิตนักศึกษา เปิ ดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษาฝึ กฝนในสถานการณ์ เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรั บการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

5. มอบเงิ น 19,000 บาท สนับ สนุ น สมาคมศิ ษย์ เ ก่ าบัณ ฑิ ต
วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นัก ศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ และสนับสนุนนักศึกษาผู้
เสี ย สละและบ าเพ็ ญ ตนเป็ นประโยชน์ ต่ อ สัง คม ซึ่ง จะท าให้
นักศึกษาสามารถเรี ยนจบหลักสูตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

6. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจาปี 2557 ของนิสิตสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

สนับสนุนช่ วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์ กรต่ างๆ
วันจัดกิจกรรม มูลค่ า (บาท)
กิจกรรม
หน่ วยงาน / ผู้จัด
สนับสนุนการดาเนินงาน
มูลนิธิพระดาบส
50,000
โครงการ CSR Thailand
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
21-22 มี.ค.58
20,000
โครงการ “คืนสันติสขุ สูแ่ ดนใต้ ” บจ. แคนดิด มีเดีย และ
ปี 58
26,750
กองบัญชาการทหารบก
งานกาชาด ปี 2558
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
30 มี.ค. – 7
10,000
ไทย
เม.ย. 58
โครงการล้ อเลื่อนเพื่อคนพิการ
มูลนิธิคนพิการไทย
18 พ.ค. 58
30,000
บริ จาคช่วยเหลือเหตุการณ์
สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบตั ิ
ปี 58
100,000
แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
คอนเสิร์ตอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
14 มิ.ย. 58
20,000
คลายเครี ยดเพื่อการกุศล
กอล์ฟการกุศล
สมาคมนักเรี ยนเก่าเยอรมันฯ ,
19 มิ.ย.58
50,000
มูลนิธิวฒ
ั นธรรมไทย-เยอรมัน
โครงการราลึก 25 ปี สืบ นาคะ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
30 ส.ค.- 1
10,000
เสถียร กับผู้พิทกั ษ์ ฯ
ก.ย. 58
โครงการจัดทาปฏิทินอิสลาม
ศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม
ปี 58
36,000
ปี ฮ.ศ. 1437-1438 (พ.ศ. 2559) บริ ษัท แคนดิด มีเดีย จากัด
ทอดผ้ าป่ ามหากุศลเพื่อพัฒนา
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
5 ส.ค.58
10,000
คุณภาพชีวิตคนพิการ
สนับสนุนการดาเนินงาน
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และ
19 ต.ค. 58
50,000
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
เทศบาลตาบลแม่ยวม
20-26 ธ.ค.58
12,800
จ.แม่ฮ่องสอน
สนับสนุนและให้ กาลังใจผู้พิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระ 27 พ.ย. 58
10,000
ราชูปถัมภ์
การประชุมใหญ่สามัญ ปี 2558 คณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย
1 ธ.ค. 58
10,000
และสัมมนาเรื่ อง “Inspiration to
become the Best”
Run for Love
คณะบริ หารธุรกิจและ
14 ก.พ. 59
10,000
เพื่อสภากาชาดไทย
เศรษฐศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
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ประมวลภาพการสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ
1. มอบเงิน 50,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส เพื่อหารายได้ สมทบทุนโรงเรี ยนพระดาบส

2. มอบเงิน 20,000 บาท สนับสนุน โครงการ CSR Thailand จัดโดยหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริ ม
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และกระตุ้นจิตสานึกในการรับผิดชอบสังคมและดารงรักษาสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

3. มอบเงิน 25,000 บาท สนับสนุนโครงการ “คืนสันติสขุ สู่แดนใต้ ” จัดโดย ศูนย์
ผลิ ต สื่ อเพื่ อชาวไทยมุส ลิ ม บริ ษัท แคนดิด มีเดีย จ ากัด ร่ วมกับ กองบัญ ชาการ
ทหารบก โดยการจัด ท าภาพบัย ตุล ลอฮฺ พ ร้ อมนาฬิ ก าฯ ติ ด ตัง้ ภายในมัส ยิ ด ที่
ประกอบพิธีละหมาด

4. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกร้ านกาชาดใน
งานกาชาดของสภากาชาดไทย ประจาปี 2558 เพื่อหารายได้ ทลู เกล้ าฯ ถวายสมทบทุน
สภากาชาดไทย ในวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ณ บริ เวณสวนอัมพร ลานพระ
บรมรูปทรงม้ า และสนามเสือป่ า
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5. มอบเงิน 30,000 บาท สนับสนุน โครงการล้ อเลื่อนเพื่อคนพิการ ของมูลนิธิคน
พิการไทย เพื่อจัดหารถเข็น/รถสามล้ อโยก ให้ แก่เด็กพิการใช้ เดินทางไปสถานศึกษา,
ให้ แก่เด็กพิการที่ยากไร้ ไว้ ประกอบกิจวัตรประจาวันหรื อเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ

6. มอบเงิน 100,000 บาท พร้ อมเงินบริ จาคจากผู้บริ หาร พนักงาน
ศิลปิ นดาราในเครื อกลุม่ บริ ษัทโมโน 28,860 บาท ช่วยเหลือประเทศเนปาลใน
เหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

7. มอบเงิน 20,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ “คอนเสิร์ตอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยคลายเครี ยดเพื่อการกุศล” จัด
โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2558 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชัน้ 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วานเพื่อจัดซื ้อรถเข็นให้ คนพิการและผู้สงู อายุใน จ.นนทบุรี เพื่อเป็ นทุนการศึกษาและจัดซื ้ออุปกรณ์ กีฬา
ให้ กบั โรงเรี ยนใน จ.นนทบุรี และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของภาอุตสาหกรรม จ.นนทบุรี

8. มอบเงิน 50,000 บาท สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้ วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
จัดโดยสมาคมนักเรี ยนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมป์ และมูลนิธิวฒ
ั นธรรมไทย-เยอรมัน เพื่อหารายได้ สมทบ
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของสมาคม ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ สนาม
กอล์ฟธูปะเตมีย์ The Royal Thai Air Force Golf Course (Dhupatemiya) อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
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9. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุน "โครงการราลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร กับผู้พิทกั ษ์ ราลึกถึงนักอนุรักษ์ ราลึก
ถึงคนทางานอนุรักษ์ " จัดโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อสานต่อแนวคิดของคุณสืบ นาคะเสถียร และสร้ างจิตสานึก
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ แก่ประชาชนและสังคม

10. มอบเงิ น 36,000 บาท สนับสนุน โครงการจัดทาปฏิ ทินอิสลามประจาประจาปี ฮ.ศ.
1437-1438 (พ.ศ. 2559)ของศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม บริ ษัท แคนดิด มีเดีย จากัด
โดยจัดทาจานวน 1,000 ชุด เพื่อส่งเสริ มการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้
มีความถูกต้ องและตรงกัน , จรรโลงไว้ ซงึ่ ความดีงามตามหลักการศาสนาอิสลาม , กระจาย
ปฏิทินฯ ไปยังกลุ่มพี่ น้องมุสลิมที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างทั่วถึง
และเพื่อสร้ างความสันติสขุ และความความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวในชาติ

11. ร่ วมทาบุญ 10,000 บาท ในโครงการ “ผ้ าป่ ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ” จัดโดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อขยายบริ การศูนย์ พฒ
ั นา
เด็กเล็กผู้พิการ (บ้ านยิ ม้ สู้) , ขยายศูนย์ จัดหางานและฝึ กอาชี พคนหูหนวก ,
จัด ตัง้ หอศิ ล ป์ เสกศิ ล ป์ และเพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยจัด พิ ธี
ทอดผ้ าป่ าขึ ้นในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

12. มอบเงิน 50,000 บาท สนับสนุนโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015" และมอบทุนการศึกษา ให้ แก่มูลนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่ง "นายปฐมพงศ์ สิรชัยรั ตน์ " ประธานเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิการ บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ได้ รับเลือกเป็ น "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015" ด้ วย
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13. มอบเงิน 12,800 บาท สนับสนุน โครงการส่งเสริ มสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการเพื่อสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในเทศบาลตาบล
แม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน จัดโดยเทศบาลตาบลแม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน

14. มอบเงิ น 10,000 บาท สนับสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์ คนพิการ ในพระ
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี จากกิจกรรมที่หน่วย
ธุรกิจดูหนัง ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและให้
กาลังใจ ผู้พิการ เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ 14 พฤศจิกายน 2558 โดย
ร่ วมบริ จาคเงินจานวน 5 บาท สาหรับทุกข้ อความที่ให้ กาลังใจผู้พิการ บน
แฟนเพจของ Doonung (www.facebook.com/doonungpage) ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2558

15. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2558 และสัมมนาเรื่ อง “Inspiration to
become the Best” จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรี ยนอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ

16. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนงานวิ่งการกุศล “Run for Love” จัดโดยคณะบริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) เพื่อสร้ างความสามัคคี และรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายบริ จาคสภากาชาดไทย
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ที่
1
2

การสนับสนุนเพื่อร่ วมทานุ บารุ งศาสนา
ร่ วมทาบุญ
สถานที่ / หน่ วยงาน
วันจัดพิธี
ทอดผ้ าป่ าสามัคคี
วัดทรายงาม จ.จันทบุรี
13 มิ.ย. 58
ทาบุญปิ ดทองพระประธาน และ
วัดเขตร์ นาบุญญาราม
ปี 58

มูลค่ า (บาท)
100,000
655,000

งาน “บูชาดาวและสมโภชพระ
ประธาน

3

โครงการจั ด สร้ างรู ปเหมื อ น มู ล นิ ธิ ส ภาวิ ท ยาศาสตร์ และ
สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (โต พฺ ร เทคโนโลยี แห่ ง ประเทศไทย
หฺมรสี)
(มสวท.)

ปี 58

29,900

ประมวลภาพการสนับสนุนเพื่อร่วมทานุบารุงศาสนา
1. ร่ วมทาบุญเป็ นเจ้ าภาพทอดผ้ าป่ าสามัคคี จานวน 100,000 บาท จัด
โดยมูลนิธิ ก๋งอิ ้ว บัวเผื่อน เพื่ อบูรณะวัด ให้ ทุนการศึกษา และกองทุน
พระอาพาธ ณ วัด ทรายงาม อ.เมื อ ง จ.จั น ทบุ รี ในวั น เสาร์ ที่ 13
มิถนุ ายน 2558
2. ร่ วมทาบุญปิ ดทองพระประธาน และพิธีบชู าดาวและสมโภชพระประธานวัดเขตร์ นาบุญญาราม จ.จันทบุรี เป็ น
จานวนเงินทังสิ
้ ้น 655,000 บาท

3. ร่ วมท าบุญ จัดสร้ างรู ป เหมือ นสมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (โต พฺ ร หฺ มร สี ) จัด โดยมูล นิ ธิ ส ภาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ จานวน 29,900 บาท
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MONO29 กับกิจกรรมเพื่อสังคม
นับตังแต่
้ บริ ษัทได้ เริ่ มให้ บริ การด้ านสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลภายใต้ ชื่อช่องโมโนทเวนตี ้ไนน์ (MONO29) บริ ษัท
มีเป้าหมายเพื่อขึ ้นเป็ นผู้นา มอบสาระและความบันเทิงให้ แก่ผ้ ชู มอย่างดีที่สดุ พร้ อมกันนันยั
้ งต้ องตอบแทนสังคม
อย่างครอบคลุมในทุกๆด้ าน ทัง้ การคัดเลือกเนื อ้ หาที่เหมาะสม ไม่เป็ นภัยแก่สังคม การสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนา
วงการสื่อและสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนในด้ านต่างๆ ตัวอย่างดังนี ้

ด้านเนื้อหา
บริ ษัทพิจารณาคัดเลือกเนื ้อหาในการนาเสนอ โดยคานึงถึงความเหมาะสมทังต่
้ อกลุม่ เป้าหมาย ช่วงเวลา
และเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม โดยมีทัง้ ภาพยนตร์ ละครไทย รายการบันเทิ ง รายการสาระความรู้ รายการข่าว
ถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆ เป็ นต้ น

44

ด้านกิจกรรม
ในปี 2558 MONO29 จัดกิจกรรมตามแคมเปญ “MONO29 Big Entertainment ความบันเทิงครัง้ ใหญ่
ส่งตรงถึงบ้ านทั่วไทย” โดยยกทัพตัวละครและซุปเปอร์ ฮีโร่ จากภาพยนตร์ ชื่อดัง เล่นเกม แจกของรางวัลตาม
จังหวัดต่างๆ และกิจกรรม “ปั นรัก ส่งยิ ้ม” ดังนี ้
 โมโน 29 Give ฮัก ส่งรักแชร์ LOVE : กอดนี ้..เพื่อน้ อง “มูลนิธิสร้ างรอยยิ ้ม”

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ โดยการพาเหรดตัวละครดังแจกกอดตามสถานที่ต่างๆ พร้ อมเชิญ
ชวนร่ วมบริ จาคเงิน 29 บาท โดยเมื่อเสร็ จสิ ้นกิจกรรม บริ ษัทได้ มอบเงินจานวน 29,000 สมทบทุน “มูลนิธิสร้ าง
รอยยิ ้ม”
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 MONO29 BIG Entertainment ความบันเทิงครัง้ ใหญ่สง่ ตรงถึงบ้ านทัว่ ไทย
มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้ โรงเรี ยนต่างๆ

เหล่าซุปเปอร์ ฮีโร่ เดินทางไปมอบอุปกรณ์ กีฬา อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน และเล่นเกมแจกของรางวัล
ให้ แก่เด็กๆ โรงเรี ยนวัดเนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณ และ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านท่าไม้ ลาย จ.ประจวบ
คิรีขนั ธ์

 "ปั นรัก ส่งยิ ้ม " กับ Five minutes big HERO
กิจกรรม "ปั นรัก ส่งยิ ้ม" กับ Five minutes big HERO เป็ นกิจกรรมพิเศษของคนต้ นแบบหัวใจจิตอาสา
โดยการจัดงานส่งท้ ายปี เก่า เล่นเกม แจกของรางวัลให้ แก่เด็กๆ ศูนย์สร้ างโอกาสเด็กพระราม 8 มีคนต้ นแบบหัวใจ
จิตอาสาดังนี ้
- ครู เชาว์ เชาวลิต สาดสมัย : HERO นักพัฒนาสังคมเพื่อเด็กด้ อยโอกาส
- คุณเมศร์ ปรเมศร์ มีสมภพ : HERO จิตอาสากู้ภยั และช่วยเหลือผู้ยากไร้
- คุณบอมบ์ ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริ ญ : HERO ผู้สร้ างธุรกิจเพื่อสังคม
- คุณเดี่ยว กฤษณะ คากอง : HERO ผู้สร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อแบ่งปั นความสุข
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ด้านการสนับสนุน
ด้ ว ยความที่ เ ป็ นผู้ ให้ บริ ก ารด้ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ ดิ จิ ต อล บริ ษั ท จึ ง ให้ การสนับ สนุ น ทั ง้ ในมิ ติ ข องการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการสนับสนุนเป็ นงบประมาณ อาทิ
MONO29 สนับสนุนโครงการ “ปั่ นวิถีไทย สาราญใจวิถีนนท์”
MONO29 (โมโนทเวนตี ้ไนน์ ) สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่ นวิถี
ไทย สาราญใจวิถีนนท์ ” ซึง่ จัดขึ ้นในวันที่ 24 พ.ค. 2558 เพื่อส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว จ.นนทบุรี ส่งเสริ มความปลอดภัยบนท้ องถนน และรณรงค์การ
ออกกาลังกายประเภทจักรยาน

ครบรอบวันก่อตังสถานี
้
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ปี ที่ 27
MONO29 ร่ วมแสดงความยิ นดีเนื่ องในโอกาสวันครบรอบก่อตัง้
สถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) ปี ที่ 27 พร้ อมบริ จาคเงินสบทบทุน
ให้ กบั มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์

สนับสนุนคอนเท้ นท์ Pattaya Triathlon Tour Series 2015 by Thailand Tri-League สนามที่ 3
MONO29 สนับสนุนการแข่งขันไตรกีฬา Pattaya Triathlon Tour
Series 2015 by Thailand Tri-League สนามที่ 3 ซึง่ จัดการแข่งขันในวันที่ 17
ต.ค.58 โดยน าเทปบันทึกภาพกิ จกรรมออกอากาศ ในวัน ที่ 25 ต.ค. 58 เพื่ อ
สนับ สนุน กี ฬ าประเภทดังกล่า วให้ เป็ นที่ ร้ ู จัก ในวงกว้ าง และร่ วมส่ง เสริ มการ
ท่องเที่ยวพัทยา

MONO29 มอบจอ LED Full Color Display

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

MONO29 ได้ มอบจอ LED Full Color Display พร้ อมอุปกรณ์ ติดตัง้
รวมมูลค่า 596,899 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558
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การร่วมพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล
ด้ วยตระหนักถึงการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม บริ ษัทจึงใส่ใจพัฒนาชุมชนทังบริ
้ เวณใกล้ เคียง และในถิ่นทุร
กันดาน โดยสนับสนุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ รวมทัง้
การทาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ธุ ร กิ จ เพื่ อสังคมของบริ ษัท ภายใต้
การดาเนิ น งานของ
ในเครื อกลุ่ม
บริ ษัท โมโน ตามแนวคิด “ปั น้ บาสเกตบอล
คืน สิ่ งดีๆ ให้ คนไทย” โดยเชื่ อมโยงระหว่าง
กี ฬ าบาสเกตบอลกับ ธุร กิ จสื่ อ ซึ่งมุ่งเน้ น สื่ อ
โทรทัศน์ดิจิตอลและเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
เป็ นหลั ก ด้ วยความมุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นา
วงการกี ฬาบาสเกตบอลให้ เติบโตและได้ รับ
ความนิยมดังเช่นกีฬาประเภทอื่นๆ โดยบริ ษัท
ได้ ด าเนิ น การใน 2 มิ ติ คื อ การสนั บ สนุ น
นักกีฬา และการประชาสัมพันธ์ กีฬาให้ เป็ นที่
รู้ จกั มากขึ ้น
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การสนับสนุนนักกีฬา บริ ษัทสนับสนุนตังแต่
้ ระดับเยาวชน สมัครเล่น และอาชีพ โดยการสนับสนุนโรงเรี ยน
มัธยม การคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน ด้ วยการสร้ างนักกีฬารุ่ นใหม่มาประดับวงการในสังกัด โมโน แวมไพร์ อะ
คาเดมี่ และการตังสโมสรโมโน
้
แวมไพร์ และสโมสรโมโน ทิวไผ่งามในระดับอาชีพ

Mono Vampire

Mono Vampire Academy

Mono Youth

การสนับสนุนผู้ชม บริ ษัทเป็ นผู้สนับสนุนการ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันกี ฬาบาสเกตบอล ทัง้ TBL
2015 และ ABL 2015/2016 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
ดิจิตอลช่องโมโน ทเวนตี ้ไนน์ (MONO29) ช่องเคเบิล
โมโน พลัส (MONO Plus) และเว็บ ไซต์ เ อ็ ม ไทย
(www.MThai.com) เพื่ อ ขยายฐานผู้ ชมให้ มี โ อกาส
รับชมกีฬาบาสเกตบอลได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
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นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มกีฬาบาสเกตบอลให้ แก่เยาวชนคนรุ่ นใหม่ โดยส่งนักกีฬาระดับ
อาชีพ เข้ าไปฝึ กสอนกีฬาบาสเกตบอลให้ แก่เยาวชนตามโรงเรี ยนต่างๆ ภายใต้ โครงการ “MONO Basketball
Dream : ปลุกฝั นยัดห่วง เยาวชนไทย” เพื่อให้ ความรู้ สอนเทคนิค และสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั เยาวชนที่สนใจใน
กีฬาบาสเกตบอล รวมถึงการสร้ างสนามบาสเกตบอลเพื่อเยาวชนและบุคคลทัว่ ไป
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Mono Vampire คว้าแชมป์ TBL 2015

Mono Vampire Academy ครองแชมป์การแข่งขัน "โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติด
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม" ใน CRU Basketball Champion Ship 2015
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รางวัลที่ได้รับ

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จากัด เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณ
พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นัด ดามาตุ
ประทานโล่เกียรติคุณ ให้ กับ บริ ษัท โมโน บรอดคาซท์ จากัด ในเครื อ โมโน
กรุ๊ ป ในฐานะผู้ให้ การสนับสนุน การดาเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ โดยมี นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อานวยการ
สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ช่อง MONO 29 (โมโนทเวนตี ้ไนน์ ) เป็ นตัวแทนเข้ ารั บ
มอบ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558
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กลุ่มบริษัท โมโน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 62
เมื่อวัน ที่ 6 พฤษภาคม 2558 คุ ณซั ง โด ลี ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ หาร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน และ คุณกิตติศักด์ พุกเจริ ญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสื่อสารภายในองค์ กร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน รั บ
มอบโล่ประกาศเกี ยรติคุณ และเครื่ องหมายนัก โดดร่ มชัน้ กิ ตติ มศักดิ์ จาก พล.ต.อ.สมยศ พุ่ มพั นธุ์ ม่ว ง ผู้
บัญชาการตารวจแห่ งชาติ เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนา กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปี ที่ 62
ณ ห้ องประชุม 517 อาคารจุล ละพราหมณ์ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่ โมโน กรุ๊ ป ได้
ช่วยเหลือ สนับสนุน กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน โดยร่ วมกับมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและ
คนชรา สร้ างอาคารเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ในนาม อาคารโมโน กรุ๊ ป ให้ แก่โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน เพื่ อ
สนับสนุนการศึกษาด้ านคอมพิวเตอร์ และเป็ นแหล่งสืบค้ นข้ อมูลความรู้ สาหรับเด็กและเยาวชน
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MONO การกากับดูแลกิจการที่ดี ระดับห้าดาว
ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนประจาปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เผยว่าบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรื อ “MONO” เป็ น 1 ใน 55 บริ ษัทที่ได้
คะแนนประเมินในระดับสูงสุด คือ “ดีเลิศ (Excellent) หรื อ ห้ าดาว” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90-100 คะแนน) จาก
บริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ รับการสารวจทังหมด
้
588 บริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ควบคู่กนั ทาให้ ธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ เติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ ลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
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รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2015
คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรั ตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการ บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เข้ ารั บ
รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015” ประเภทบุคคลตัวอย่างในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ จาก พล.อ.
พิจิตร กุลละวณิ ชย์ องคมนตรี เพื่ อประกาศเกี ยรติคุณและเป็ นการยกย่องบุคคลที่ ประสบความสาเร็ จในการ
ดาเนินชีวิต ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม
2558 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ หลักสี
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ภาคผนวก
คลิกดี ทาดี เพื่อสังคม
โครงการคลิกดี ทาดี เพื่อสังคม ที่บริ ษัทได้ ดาเนินการตลอดปี 2558 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
ที่
1
2

3
4
5

ชื่อกิจกรรม
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 1/2558 : ร่ วมแรงร่ วมใจให้ น้องบ้ าน
หม่องสะเทอ
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 2/2558 : กลุม่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ใน
เครื อโมโน กรุ๊ ป "สร้ างห้ องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 3/2558 : กลุม่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ใน
เครื อโมโน กรุ๊ ป จัดทาหนังสือ ภาษาน่ารู้ สู่ AEC
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 4/2558 : สร้ างอาคารคอมพิวเตอร์
โมโน กรุ๊ ป 6
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 5/2558 “MONO BASKETBALL
DREAM" ปลุกฝั นยัดห่วง เยาวชนไทย

พืน้ ที่ดำเนินกำร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหม่องสะ
เทอ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โรงเรี ยนบ้ านสวนทรัพย์ อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร

วันดำเนินงำน
20 มี.ค. 58

ทัว่ ประเทศ

เม.ย. – ธ.ค. 58

11 พ.ค. 58

โรงเรี ยนบ้ านช่องกะพัด อ.แก่งหาง เม.ย. – พ.ย. 58
แมว จ.จันทบุรี
ได้ แก่ โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2
2 ก.ค. 58
โรงเรี ยนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ และโรงเรี ยน
ชลประทานวิทยา
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คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 1/2558 : ร่ วมแรงร่ วมใจให้ น้องบ้ ำนหม่ องสะเทอ
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ
กลุ่มเป้ำหมำย

MThai คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 1/2558 : ร่ วมแรงร่ วมใจให้ น้องบ้ ำนหม่ องสะเทอ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหม่องสะเทอ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
วันที่ 20-21 มีนาคม 2558
- นักเรี ยนและครู ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านห้ วยผาก 60 คน
- อบต. หนองลู 20 คน
- อาสาจาก www.mthai.com/clickdeetumdee 10 คน
- ทีมงาน+ศิลปิ นดาราโมโนกรุ๊ ป+อาสาโมโนกรุ๊ ป รวม 30 คน
วัตถุประสงค์ หลัก
1. เพื่อสร้ างรั ว้ สร้ างอ่างล้ างหน้ า และปรับปรุ งห้ องน ้า พร้ อมมอบอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ให้ แก่
ของโครงกำร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหม่องสะเทอ
2. เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานโมโน กรุ๊ ป และผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ได้ มีส่วนร่ วมในการ
ช่วยเหลือสังคม
เป้ำหมำยหลักของ 1. เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตนักเรี ยนและครู ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหม่องสะเทอ
โครงกำร
2. เพื่อปลูกฝั งให้ พนักงานโมโน กรุ๊ ป และผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ได้ มีจิตสาธารณะ
ผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ 1. นักเรี ยนและครู ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหม่องสะเทอมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
2. พนักงานโมโน กรุ๊ ป และผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม มีจิตสาธารณะ
กิจกรรมหลัก
1. สร้ างรัว้
2. สร้ างอ่างล้ างหน้ าเด็ก
3. ปรับปรุ งห้ องน ้า
4. บริ จาคอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
5. เลี ้ยงอาหารกลางวัน
งบประมำณ
243,596 บาท
แผนประชำสัมพันธ์ Facebook คลิกดี ทาดี , เครื อข่ายจิตอาสาต่างๆ
ผ่ ำนสื่อภำยใน, สื่อ www.mthai.com/clickdeetumdee
พันธมิตร, Social
นิตยสารในเครื อโมโน กรุ๊ ป , นิตยสารอื่นๆ และหนังสือพิมพ์
Network
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0 2502 0798 ต่อ 7798
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คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ & MThai ในเครื อโมโน กรุ๊ ป "สร้ ำงห้ องสมุดมีชีวิตเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรั ตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี "
ชื่อโครงกำร

คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ & MThai ในเครื อโมโน กรุ๊ ป "สร้ ำง
ห้ องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรั ตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี "
พืน้ ที่ดำเนินกำร
โรงเรี ยนบ้ านสวนทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ระยะเวลำ
วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558
กลุ่มเป้ำหมำย
- นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 และครู โรงเรี ยนบ้ านสวนทรัพย์ จานวน 68 คน
- อบต. หนองลู 20 คน
- อาสาจาก www.mthai.com/clickdeetumdee 10 คน
- ทีมงาน+ศิลปิ นดาราโมโนกรุ๊ ป+อาสาโมโนกรุ๊ ป รวม 30 คน
วัตถุประสงค์ หลัก
1. เพื่อสร้ างรัว้ สร้ างอ่างล้ างหน้ า และปรับปรุ งห้ องน ้า พร้ อมมอบอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ให้ แก่
ของโครงกำร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหม่องสะเทอ
2. เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานโมโน กรุ๊ ป และผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ได้ มีส่วนร่ วมใน
การช่วยเหลือสังคม
เป้ำหมำยหลักของ 1. เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตนักเรี ยนและครู ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหม่องสะเทอ
โครงกำร
2. เพื่อปลูกฝั งให้ พนักงานโมโน กรุ๊ ป และผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ได้ มีจิตสาธารณะ
ผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ 1. นักเรี ยนและครู ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหม่องสะเทอมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
2. พนักงานโมโน กรุ๊ ป และผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม มีจิตสาธารณะ
กิจกรรมหลัก
1. สร้ างรัว้
2. สร้ างอ่างล้ างหน้ าเด็ก
3. ปรับปรุ งห้ องน ้า
4. บริ จาคอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
5. เลี ้ยงอาหารกลางวัน
งบประมำณ
292,923 บาท
แผนประชำสัมพันธ์ Facebook คลิกดี ทาดี , เครื อข่ายจิตอาสาต่างๆ
ผ่ ำนสื่อภำยใน, สื่อ www.mthai.com/clickdeetumdee
พันธมิตร, Social
นิตยสารในเครื อโมโน กรุ๊ ป , นิตยสารอื่นๆ และหนังสือพิมพ์
Network
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0 2502 0798 ต่อ 7798
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คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 3/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครื อโมโน กรุ๊ ป จัดทำหนังสือ ภำษำน่ ำรู้ ส่ ู AEC
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ
กลุ่มเป้ำหมำย
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงกำร
เป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร

คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 3/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในเครื อโมโน กรุ๊ ป จัดทำหนังสือ
ภำษำน่ ำรู้ ส่ ู AEC
ทัว่ ประเทศ
เมษายน – ธันวาคม 2558
- นักเรี ยนตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาเป็ นต้ นไป
- ผู้สนใจทัว่ ไป
1. เพื่อสนับสนุนให้ เยาวชนมีความพร้ อมในการก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน

1. กระจายหนังสือ “ภาษาน่ารู้ สู่ AEC” ให้ ทั่วถึงทัว่ ประเทศ เพื่อให้ เยาวชนได้ เรี ยนรู้ ภาษา
พื ้นฐานของประเทศแถบอาเซียน
ผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ 1. เยาวชนตื่นตัว และมีความพร้ อมในการก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ ้น
กิจกรรมหลัก
งบประมำณ
แผนประชำสัมพันธ์
ผ่ ำนสื่อภำยใน, สื่อ
พันธมิตร, Social
Network
ดำเนินงำนโดย
ที่ปรึกษำโครงกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

1. จัดพิมพ์หนังสือ “ภาษาน่ารู้ สู่ AEC” จานวน 5,000 เล่ม และกระจายสูเ่ ยาวชนทัว่ ประเทศ
54,642 บาท
Facebook คลิกดี ทาดี , เครื อข่ายจิตอาสาต่างๆ
www.mthai.com/clickdeetumdee
นิตยสารในเครื อโมโน กรุ๊ ป , นิตยสารอื่นๆ และหนังสือพิมพ์
CSR Internal Communication และ MThai
นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0 2502 0798 ต่อ 7798
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โมโน กรุ๊ป
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คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 4/2558 : สร้ ำงอำคำร โมโน กรุ๊ ป 6
ชื่อโครงการ
พื ้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
กลุม่ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการ
เป้าหมายหลักของ
โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ดาเนินงานโดย
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 4/2558 : สร้ ำงอำคำร โมโน กรุ๊ ป 6
โรงเรี ยนบ้ านช่องกะพัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ก่อสร้ างอาคาร : เมษายน – พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิ ดป้ายอาคาร : วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
- นักเรี ยนและครู โรงเรี ยนบ้ านช่องกะพัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี รวมประมาณ 500 คน
1) เพื่อมอบเงิน 1 ล้ านบาท ให้ แก่มลู นิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา นาไปก่อสร้ างอา
คาโมโนกรุ๊ ป ให้ แก่โรงเรี ยนโรงเรี ยนขาดแคลน
1) เพื่อส่งเสริ มคุณภาพการศึกษาให้ แก่โรงเรี ยนขาดแคลน
1) โรงเรี ยนขาดแคลนมีคณ
ุ ภาพการศึกษาด้ านคอมพิวเตอร์ ที่ดีขึ ้น
1) สร้ างอาคารโมโน กรุ๊ ป 4 พร้ อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2) กิจกรรมสันทนาการ
1,128,139 บาท
CSR&Internal Communication และ Event Management
นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
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คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 5/2558 : “MONO BASKETBALL DREAM" ปลุกฝั นยัดห่ วง เยำวชนไทย
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ
กลุ่มเป้ำหมำย

วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงกำร

เป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร

คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 5/2558 : “MONO BASKETBALL DREAM" ปลุกฝั นยัดห่ วง
เยำวชนไทย
โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 โรงเรี ยนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ โรงเรี ยนชลประทาน
วิทยา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
- นักเรี ยนผู้สนใจบาสเกตบอล จาก โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 โรงเรี ยนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรี ยน
รัตนาธิเบศร์ และโรงเรี ยนชลประทานวิทยา รวม 60 คน
- นักเรี ยนและผู้สนใจทัว่ ไปที่เข้ าร่ วมชมงาน รวม 100 คน
- นักกีฬาบาสเกตบอลโมโน แวมไพร์ 20 คน
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชน ได้ ใกล้ ชิดกับนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
ปลูกฝั งทัศนคติที่ดีตอ่ การเล่นกีฬา การออกกาลังกาย และสามารถพัฒนาสูอ่ าชีพได้
2. ส่งเสริ มให้ สมาชิกที่เข้ าร่ วมกิจกรรม มีจิตสานึกในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
4. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้ แก่โรงเรี ยน
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชน ได้ ใกล้ ชิดกับนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
ปลูกฝั งทัศนคติที่ดีตอ่ การเล่นกีฬา การออกกาลังกาย และสามารถพัฒนาสูอ่ าชีพได้

2. ส่งเสริ มให้ สมาชิกที่เข้ าร่ วมกิจกรรม มีจิตสานึกในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
4. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้ แก่โรงเรี ยน
ผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ 1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชน ได้ ใกล้ ชิดกับนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
ปลูกฝั งทัศนคติที่ดีตอ่ การเล่นกีฬา การออกกาลังกาย และสามารถพัฒนาสูอ่ าชีพได
2. ส่งเสริ มให้ สมาชิกที่เข้ าร่ วมกิจกรรม มีจิตสานึกในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
4. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้ แก่โรงเรี ยน
กิจกรรมหลัก
1. สอนเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลโดยนักกีฬาโมโน แวมไพร์
2. แข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน เพื่อมอบรางวัลเป็ นขวัญกาลังใจในตาแหน่งต่างๆ
3. มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนสนับสนุนให้ แก่โรงเรี ยนนาไปพัฒนาด้ านกีฬาต่อไป
งบประมำณ
173,341.65 บาท
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0 2502 0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบ
บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
โครงกำร
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คลิกดี ทำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม
บริ ษัทดำเนินโครงกำรคลิกดี ทำดี เพื่อสิ่งแวดล้ อมดังนี ้
ที่
1
2

ชื่อกิจกรรม
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 6/2558 : เพำะกล้ ำ รักษำป่ ำ ตำม
รอย “สืบ”
คลิกดี ทำดี ครัง้ ที่ 7/2558 : ชวนน้ อง ปลูก-ปล่อย-ปูปลำ

พืน้ ที่ดำเนินกำร
วันดำเนินงำน
อุทยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 14 ส.ค. 58
อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี
อุทยำนสิ่งแวดล้ อมนำนำชำติสิริน 6 พ.ย. 58
ธร จ.เพชรบุรี
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คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 6/2558 : เพำะกล้ ำ รั กษำป่ ำ ตำมรอย “สืบ”
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ
กลุ่มเป้ำหมำย

คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 6/2558 : เพำะกล้ ำ รั กษำป่ ำ ตำมรอย “สืบ”
อุทยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหำคม 2558
ทีมงำนโมโน กรุ๊ ป
12 คน
อำสำโมโน กรุ๊ ป
20 คน
User MThai
18 คน
เจ้ ำหน้ ำที่มลู นิธิสืบฯ/อุทยำนฯ
20 คน
รวมทังสิ
้ ้นประมำณ
70 คน
วัตถุประสงค์ หลัก
1. เพื่อฟื น้ ฟูป่ำตะวันตก โดยกำรเพำะต้ นกล้ ำ เพื่อเสริ มต้ นกล้ ำในพื ้นที่อทุ ยำนแห่งชำติเฉลิม
ของโครงกำร
รัตนโกสินทร์ อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี และป่ ำชุมชนใกล้ เคียง
2. เพื่ อสร้ ำงแนวเขตพื น้ ที่ โดยใช้ กำรปลูกต้ นกล้ ำ เป็ นสัญลักษณ์ กำรแบ่งพื น้ ที่ ระหว่ำงป่ ำ
อนุรักษ์ และพื ้นที่ทำกินของประชำชนในพื ้นที่ รวมทังป่
้ ำชุมชนเขต Buffer zone ในพื ้นที่ตำม
ควำมเหมำะสม
3. เพื่อสร้ ำงจิตสำนึกให้ พนักงำนและประชำชนทัว่ ไปในกำรอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูธรรมชำติ
4. เพื่อสร้ ำงเครื อข่ำยควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ ในกำรดำเนินงำนเพื่อสิ่งแวดล้ อม
เป้ำหมำยหลักของ 1. พื ้นที่อทุ ยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กำญจนบุรี และป่ ำชุมชนใกล้ เคียงสมบูรณ์ขึ ้น
โครงกำร
2. ลดปั ญหำกำรบุกรุ กป่ ำอนุรักษ์
3. พนักงำนและประชำชนทัว่ ไปตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูธรรมชำติ
4. ได้ เครื อข่ำยควำมร่ วมมือในกำรดำเนินงำนเพื่อสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึ ้น
ผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ 1. ทรัพยำกรป่ ำไม้ มีควำมอุดมสมบูรณ์ ช่วยลดปั ญหำภัยพิบตั ิ และกำรรุ กรำนป่ ำอนุรักษ์
2. พนักงำนและประชำชนทัว่ ไปมีจิตสำธำรณะในกำรรักษำป่ ำไม้
3. ได้ เครื อข่ำยควำมร่ วมมือในกำรดำเนินงำนเพื่อสิ่งแวดล้ อมอื่นๆต่อไป
กิจกรรมหลัก
เพำะกล้ ำ : สะตอ มะค่ำ มะรุ ม ฯลฯ
งบประมำณ
200,000 บำท
แผนประชำสัมพันธ์ Facebook คลิกดี ทำดี , เครื อข่ำยจิตอำสำต่ำงๆ
ผ่ ำนสื่อภำยใน, สื่อ www.mthai.com/clickdeetumdee
พันธมิตร, Social
นิตยสำรในเครื อโมโน กรุ๊ ป , นิตยสำรอื่นๆ และหนังสือพิมพ์
Network
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นำยกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0 2502 0798 ต่อ 7798
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คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 7/2558 : ชวนน้ อง ปลูก-ปล่ อย-ปู-ปลำ
ชื่อโครงกำร
พืน้ ที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ
กลุ่มเป้ำหมำย

คลิกดี ทำดี ครั ง้ ที่ 7/2558 : ชวนน้ อง ปลูก-ปล่ อย-ปู-ปลำ
อุทยำนสิ่งแวดล้ อมนำนำชำติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกำยน 2558
ทีมงำนโมโน กรุ๊ ป
16 คน
อำสำโมโน กรุ๊ ป
14 คน
User MThai
12 คน
User Horo Live
8 คน
นร.และครู โรงเรี ยนธรรมิกวิทยำ 20 คน
รวมทังสิ
้ ้นประมำณ
65 คน
วัตถุประสงค์ หลัก
1. เพื่อฟื น้ ฟูธรรมชำติทำงทะเล
ของโครงกำร
2. เพื่อเปิ ดโอกำสให้ น้องๆผู้พิกำรทำงสำยตำ ได้ มีสว่ มร่ วมในกำรฟื น้ ฟูธรรมชำติทำงทะเล
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กบั น้ องๆผู้พิกำรทำงสำยตำ อันจะนำสูก่ ำรเข้ ำใจกันมำกยิ่งขึ ้น
4. เพื่อส่งเสริ มจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูธรรมชำติทำงทะเล
เป้ำหมำยหลักของ 1. ฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน และทะเล
โครงกำร
2. น้ องๆผู้พิกำรทำงสำยตำมีสว่ นร่ วมในกำรฟื น้ ฟูธรรมชำติทำงทะเล
3. อำสำสมัครและน้ องๆผู้พิกำรทำงสำยตำได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เปิ ดโลกทัศน์ และเข้ ำใจกัน
มำกขึ ้น
4. เกิดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูธรรมชำติทำงทะเล
ผลที่คำดว่ ำจะได้ รับ 1. ระบบนิเวศน์ชำยฝั่ งและทำงทะเล สมบูรณ์มำกยิ่งขึ ้น
2. น้ องๆผู้พิกำรทำงสำยตำมีควำมสุขในฐำนะที่ได้ ร่วมฟื น้ ฟูธรรมชำติ
3. อำสำสมัครและน้ องๆผู้พิกำรทำงสำยตำเข้ ำใจกันและกันมำกยิ่งขึ ้น
4. เกิดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติ และนำไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมหลัก
ปลูกป่ ำชำยเลน ปล่อยสัตว์น ้ำ
งบประมำณ
300,000 บำท
แผนประชำสัมพันธ์ Facebook คลิกดี ทำดี , เครื อข่ำยจิตอำสำต่ำงๆ
ผ่ ำนสื่อภำยใน, สื่อ www.mthai.com/clickdeetumdee
พันธมิตร, Social
นิตยสำรในเครื อโมโน กรุ๊ ป , นิตยสำรอื่นๆ และหนังสือพิมพ์
Network
ดำเนินงำนโดย
CSR Internal Communication และ MThai
ที่ปรึกษำโครงกำร นำยกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ญ ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0 2502 0798 ต่อ 7798
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จัดทำโดย
ฝ่ำยกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0 2502 0700 ต่อ 7881
csr@mono.co.th

