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ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท โมโน ได้
ขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่มาอย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยตระหนักดีว่าความส าเร็จขององค์กรนั้นไม่ใช่เพียง
แค่ผลก าไร แต่ยังหมายรวมถึงการร่วมสร้างคุณค่า พัฒนา และ
สร้างสรรค์สังคม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นความส าเร็จขององค์กร
อย่างแท้จริง   
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน โลกเข้าสู่ยุคดิจิตอล การส่ือสารและข้อมูลทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
กลุ่มบริษัท โมโน ในฐานะผู้ด าเนินธุรกิจส่ือ , การให้บริการด้านข้อมูลและความบันเทิง ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เท่าทันยุคสมัย จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างทักษะของบุคลากร พัฒนากระบวนการ
สร้างสรรค์ กระบวนการท างาน และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ ด าเนินการพร้อมกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการจัดโครงการคืนก าไร
ให้กับสังคม และการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างมั่นคง อันจะก่อให้เกิด
เป็นความส าเร็จอย่างแท้จริง 
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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยม 

 
วิสยัทศัน์ : กลุม่บริษัท โมโน เป็นผู้น ำในธุรกิจสื่อ ให้บริกำรข้อมลูและควำมบนัเทิงท่ีดีมีคณุภำพในระดบัเอเชีย 
  
พนัธกิจ : พฒันำองค์กรควบคูไ่ปกบัพฒันำสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็งและยัง่ยืน 
 
คำ่นิยม :  
  ด ำเนินธุรกิจควบคู่กับกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมตำมหลกัจริยธรรมและหลกักำรก ำกับ

ดแูลกิจกำรที่ดี  
 ปลกูฝังจิตส ำนึกในกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม โดยสนบัสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ เร่ิมจำกพนกังำนในองค์กร 

และขยำยวงกว้ำงไปยงักลุม่เยำวชน  นกัศกึษำ  ลกูค้ำ และประชำชนทัว่ไป ได้มีสว่นร่วมในกำรช่วยเหลือ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 สนบัสนนุให้ธุรกิจในกลุม่บริษัท โมโน  มีบทบำทในกำรร่วมท ำประโยชน์กลบัคืนสูส่งัคม และ สิ่งแวดล้อม 
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นโยบายภาพรวม 

 
กลุม่บริษัท โมโน ตระหนกัถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม จึงมุ่งด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบ

ต่อสงัคมในทุกมิติ เพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคญัทัง้กับผู้ มีส่วนได้เสีย กระบวนกำรด ำเนินงำน 
ผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร โครงกำรเพ่ือสงัคม และกำรสนบัสนนุตำ่งๆ  

ในปี 2558 บริษัทวำงแนวทำงหลกัในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยมุ่งเน้น “ร่วมกนัให้  
ช่วยกนัท ำ” สร้ำงประโยชน์อย่ำงยัง่ยืนทัง้ “ด้ำนสงัคม” (ชุมชน,เยำวชน)  และ “ด้ำนสิ่งแวดล้อม” เป็นส ำคญั โดย
ควำมร่วมมือจำกพนกังำนภำยในองค์กร เหล่ำจิตอำสำ และพันธมิตรทุกภำคส่วน ผสำนควำมร่วมมือร่วมใจกัน
ด ำเนินกิจกรรมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงทัว่ถงึ    

นอกจำกนี ้ยงัได้น ำบริบท CSV (Creating Shared Value) มำเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเพ่ือช่วยขบัเคลื่อน
เสริมสร้ำงแผนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยผลักดันให้กลุ่มธุรกิจเข้ำมำมีบทบำท  น ำศักยภำพจำก
ทรัพยำกรบุคคล ทัง้องค์ควำมรู้ ควำมถนดั และควำมเช่ียวชำญ ช่วยเหลือ สนบัสนุน แก้ไขปัญหำสงัคมท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือสร้ำงคุณค่ำร่วมระหว่ำงองค์กรและสงัคมให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธุรกิจ
ตำ่งๆ ในเครือกลุม่บริษัท โมโน ได้มีสว่นร่วมในกำรสร้ำงคณุคำ่แก่สงัคม ตวัอย่ำงดงันี ้

 
ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ดิจิตอลช่อง  MONO29  
- รำยกำร Five Minutes Big HERO  เชิดชบูคุคล กลุม่บคุคล ท่ีร่วมท ำประโยชน์ต่อสงัคม 
- กำรเดินสำยประชำสมัพนัธ์ช่อง MONO29 โดยเหลำ่ Super Hero พร้อมกิจกรรมบริจำคสิ่งของ และมอบ

ควำมสขุให้แก่ชมุชน อำทิ กิจกรรมวนัเดก็ กิจกรรมวนัลอยกระทง 
 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์  
- สร้ำงห้องสมดุมีชีวิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

ณ โรงเรียนบ้ำนสวนทรัพย์  อ.ท่ำแซะ จ.ชมุพร 
- จดัพิมพ์หนงัสือ “ภำษำน่ำรู้สู ่AEC” มอบให้โรงเรียนทัว่ประเทศ เพ่ือให้เยำวชนเตรียมควำมพร้อมด้ำนใน

กำรก้ำวเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน 
 

ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต   
- จดัท ำนิตยสำร ฉ.18- แจกฟรี และดำวน์โหลดฟรี ให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงเหมำะสม

ส ำหรับเยำวชน  
- http://www.mthai.com/clickdeetumdee/  พืน้ท่ีสื่อประชำสมัพนัธ์ฟรี ส ำหรับกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม กำรรับบริจำค และรับสมคัรจิตอำสำเข้ำร่วมโครงกำรท ำดีตำ่งๆ 
 



 

7 

 

 
ธุรกิจภำพยนตร์   
- Mono Film จดักิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือ เหตกุำรณ์แผ่นดินไหว ประเทศเนปำล ผ่ำนสภำชำดไทย 
- ดหูนงัออนไลน์  เพ่ือสนบัสนนุและให้ก ำลงัใจผู้ พิกำร เน่ืองในวนัคนพิกำรแห่งชำติ 14 พฤศจิกำยน 2558 

โดยร่วมบริจำคเงินจ ำนวน 5 บำท ส ำหรับทุกข้อควำมท่ีให้ก ำลงัใจผู้ พิกำร บนแฟนเพจของ Doonung 
(www.facebook.com/doonungpage) และมอบเงินจำกกำรจัดกิจกรรม ให้แก่มูลนิธิอนุเครำะห์คน
พิกำรในพระบรมรำชปูถมัป์ของสมเดจ็พระศรีนครินทรบรมรำชชนนี 

 
สโมสรโมโน แวมไพร์ (กีฬำบำสเกตบอล)   
- Mono Basketball Challenge 2015  โดยน ำนกักีฬำมืออำชีพสโมสร โมโน แวมไพร์ จดักิจกรรมฝึกสอน 

เสริมทกัษะควำมรู้กีฬำบำสเกตบอลให้แก่เยำวชนโรงเรียนตำ่ง ๆ  
- สนับสนุนนีกกีฬำบำสเกตบอลตัง้แต่ระดบัเยำวชน ระดบัสมคัรเล่น และระดบัอำชีพ โดยกำรสนับสนุน

โรงเรียนมธัยม กำรจดัตัง้โมโน แวมไพร์ อะคำเดมี่ส ำหรับมือสมคัรเล่น และกำรจัดตัง้สโมสรโมโน แวม
ไพร์ และโมโน ทิวไผ่งำมในระดบัอำชีพ 
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การบริหารงานภายใต้หลักจริยธรรม หลักการปฏิบัติดูแลที่ดีตามหลัก 
ข้อปฏิบัติ  “บรรษัทภิบาล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่บริษัท โมโน ด ำเนินงำนบริหำรให้เป็นไปอย่ำงมี
จริยธรรม ตำมหลักข้อปฏิบัติ  “บรรษัทภิบำล” Corporate  
Governance ต่อทุกภำคส่วน ทัง้ควำมโปร่งใส, กำรพัฒนำ
ปรับปรุงกลยุทธ์กระบวนกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพ , กำร
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ เพ่ือให้ด ำเนินกิจกำร
ตอ่ไปได้อย่ำงรำบร่ืนและมัน่คง, ให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิ
ต่อแรงงำนด้วยควำมเป็นธรรม, บริหำรงำนอย่ำงมีจริยธรรม
และจรรยำบรรณ, ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง, 
ก ำกับดูแลด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยทัง้ต่อ
พนักงำนและครอบครัว, สร้ำงสภำพแวดล้อมในสถำนท่ี
ท ำงำนให้น่ำอยู่, สง่เสริมเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีทนัสมยั, ส่งเสริม
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ, สนับสนุนและปฏิบัติตำม
กฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด ซึง่จะได้กล่ำวในรำยละเอียด
ตอ่ไป  
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ภาพรวมการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท โมโน 
 

 
 
 ในปี 2558 กลุม่บริษัท โมโน ยงัคงสำนตอ่โครงกำร “คลิกดี ท ำดี” เป็นโครงกำรหลกัในกำรสนบัสนนุให้จิต
อำสำเข้ำร่วมท ำดีเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อม แตไ่ด้ยกระดบัโดยกำรสนบัสนุนให้กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ น ำควำมสำมำรถ 
หรือทกัษะเฉพำะ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ตำมแนวคิด CSV (Creating Shared Value) 
เช่น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์หนงัสือ “ภำษำน่ำรู้ สู่ AEC” แจกฟรีทัว่ประเทศ และสร้ำงห้องสมดุให้แก่โรงเรียน
บ้ำนสวนทรัพย์ จ.ชมุพร นอกจำกนี ้ยงัมีโครงกำรอื่นๆ และกำรสนบัสนนุ ซึง่อยู่ในภำพรวมดงันี ้ 
 
แนวทางหลัก : เพ่ือประโยชน์ตอ่ “สงัคม” (ชมุชน, เยำวชน) และ “สิ่งแวดล้อม”  
 
แผนการด าเนินงาน : ภายใต้โครงการ คลิกดี ท าดี 

 วำงแผนโครงกำรและงบประมำณประจ ำปีในกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึง
แนวคิด CSV (Creating Shared Value)  

 ประชำสมัพนัธ์โครงกำร ผ่ำนทกุช่องทำงสื่อของกลุม่บริษัท โมโน โดยมีเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม / คลิกดี
ท ำดี (www.MThai.com/Clickdeetumdee) เป็นสื่อกลำงหลักในกำรประชำสัมพันธ์และรับสมคัรจิต
อำสำ  

 สถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลช่องโมโนทเวนตีไ้นน์ (MONO29) สนับสนุนโครงกำรโดยกำรประชำสัมพันธ์
โครงกำรทัง้ก่อนและหลงั 
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วัตถุประสงค์ 
 
เพ่ือสนับสนุนกำรท ำควำมดีตัง้แต่ระดบัท่ีง่ำยท่ีสุด และผลกัดนัให้เกิดเครือข่ำยจิตอำสำในวงกว้ำงแก่

ประชำชนทัว่ไป  โดยมีเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม/คลิกดีท ำดี (www.mthai.com/clickdeetumdee) และโทรทศัน์
ดิจิตอลช่องโมโนทเวนตีไ้นน์ (MONO29) เป็นสื่อกลำง นอกจำกนี ้ในปี 2558 บริษัท ได้มุ่งมัน่ร่วมมือกับองค์กร
และหน่วยงำนตำ่งๆ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรพฒันำสงัคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่ำงเข้มแข็งย่ิงขึน้  
 

เป้าหมายการด าเนินกจิกรรม 

 
 เป้าหมายที่ 1 : ปลูกจติส านึก ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมให้กว้ำงขวำงมำกขึน้     
 เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่องทางส่ือ ในกำรประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำร โครงกำร หรือกิจกรรมอนัเป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายจิตอาสา ทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน สถำนศึกษำ ลูกค้ำ และ

ประชำชนทัว่ไป เพ่ือผสำนควำมร่วมมือน ำสูก่ำรสร้ำงประโยชน์อย่ำงมีคณุภำพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mthai.com/clickdeetumdee
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การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
 
รำยงำนฉบบันีจ้ดัท ำขึน้ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้วำงนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ

สงัคมตำมหลกักำร 8 ข้อ ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยละเอียดดงันี ้
 
 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรเป็นผู้น ำในธุรกิจด้ำนสื่อและกำรให้บริกำรข้อมลูด้ำนควำมบนัเทิงอย่ำงครบวงจร  
กลุ่มบริษัท โมโน ยึดมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักจริยธรรม ควำมเป็นธรรม หลักกำรปฏิบัติท่ีดีตำมหลัก
บรรษัทภิบำลทัง้ต่อหน่วยงำนภำยนอก ภำยในบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ตลอดจนก ำหนดข้อพึงปฏิบัติในจรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรม  สร้ำงกำรเติบโต และผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่ำงตอ่เน่ือง 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

 
 

บริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ 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 ) ซึง่ถือเป็นโครงกำร
ระดับชำติ ท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแห่งชำติ บริษัทควบคมุขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 
มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงรัดกุม เพ่ือป้องกันกำร
ทจุริต  ทัง้กำรรับพนกังำนใหม่ท่ีมีขัน้ตอนกำรสรรหำ
คดัเลือกท่ีโปร่งใส กำรจดัซือ้ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยและ
กำรใช้งบประมำณท่ีต้องผ่ำนกำรอนุมตัิตำมอ ำนำจ
อนมุตัิ มีหลกัฐำนตรวจสอบได้ ฯลฯ  

บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรปลกูฝังจิตส ำนึก 
กำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยวำง
นโยบำย และระเบียบกำรปฏิบัติ  กำรก ำหนด
บทลงโทษอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมท่ีปรำกฏใน       

กฎข้อบงัคบับริษัทและข้อปฏิบตัิของพนกังำน  ซึง่ใน
ปี 2558 บริษัทได้ออกนโยบำยเร่ืองกำรรับของขวญั 
ของก ำนัล โดยห้ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริหำร  และ
พนักงำน ทุกคน รับผลประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นเงิน 
สิ่งของ ยกเว้นเทศกำลหรือประเพณีท่ียอมรับทั่วไป 
โดยของขวัญหรือสิ่งของท่ีรับต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 
3,000 บำท และแจ้งให้แก่คู่ค้ำและผู้ ท่ีเ ก่ียวข้อง
รับทรำบนโยบำยดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทมีช่องทำงรับ
เร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึง
กำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำร
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้
จำกพนกังำนเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นผ่ำนช่องทำง 
CG Hotline ของบริษัท ซึง่ในปี 2558 ไม่พบรำยงำน 
ท ำก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่ม
บริษัท 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพใน

หลกัสิทธิมนุษยชนและยึดหลกัควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกนั  ซึง่ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำน โดย
ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมี
ควำมเข้ำใจและปฏิบตัิงำนโดยค ำนึงกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 
ท่ีมีต่อตนเอง บุคคลอื่น  และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ำย นอกจำกนัน้ยังเสริมสร้ำงควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกัน  ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้

หนึง่ผู้ ใด  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล  ไมก่ระท ำกำรละเมิดข้อมลูควำมเป็นส่วนตวั หรือแสวงหำผลประโยชน์โดย
มิชอบจำกข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่ำว พร้อมทัง้วำงแนวทำงกำรติดตำมก ำกับดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน   มิให้เข้ำข่ำยกำรกระท ำกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนและหลกัควำมเสมอภำคดงักลำ่ว 

การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทให้ควำมส ำคญักับแรงงำนเป็นอันดับ

ต้นๆ โดยวำงนโยบำยดแูลพนกังำนตัง้แต่กำรบริหำร
ค่ำจ้ำง กำรดูแลด้ำนควำมเป็นอยู่ สภำพแวดล้อม
กำรท ำงำน  สวัสดิกำร กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
พนกังำน  กำรประเมินผลงำน  โอกำสควำมก้ำวหน้ำ
เติบโตไปพร้อมองค์กร และงำนด้ำนบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนอื่นๆ อย่ำงเป็นธรรม 
และอยู่ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งจะได้กล่ำวในรำยละเอียดหัวข้อกำร
พฒันำบคุลำกร 

 

นอกจำกนี ้ ทำงบริษัทได้ค ำนึงถึงสิทธิของพนกังำน
ในอนัท่ีจะแจ้งข้อมลูปัญหำตำ่งๆ  ข้อร้องเรียน   หรือ 
กำรแจ้งกำรกระท ำควำมผิดท่ีเกิดขึน้ในองค์กร 
สำมำรถแจ้งเ ร่ืองผ่ำนผู้ บังคับบัญชำต้นสังกัด
ตำมล ำดับชัน้ หรือผ่ำนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล โดย
สำมำรถแ จ้ ง ด้ วยวำจำ  ห รื อท ำหนั งสื อแ จ้ ง
รำยละเอียด พร้อมลงลำยมือช่ือ โดยฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลและคณะกรรมกำรบริษัทจะด ำเนินกำรหำ
ข้อเท็จจริงเพ่ือหำทำงแก้ไขปัญหำ หรือลงโทษ
ผู้กระท ำควำมผิด  กำรตรวจสอบหรือกำรสอบสวน
จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูลหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
โดยบริษัทจะให้ควำมคุ้มครองดูแลผู้ แจ้งข้อมูล ผู้
ร้องเรียน หรือผู้ แจ้งเบำะแสท่ีกระท ำโดยสุจริตบน
พืน้ฐำนควำมเป็นธรรม ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อ
หน้ำท่ีกำรงำนของผู้นัน้ 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
เน่ืองด้วยบริษัทด ำเนินธุรกิจสื่อทีวี ถือเป็นสื่อท่ีเข้ำถงึกลุม่ผู้ชมได้ในวงกว้ำง บริษัทจึงได้จดัหำและคดัเลือก

รำยกำร ข้อมลูสำระ ควำมบนัเทิงท่ีมีคณุภำพ ท่ีสร้ำงควำมสขุให้กบัผู้ชม ซึง่อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคในกำรท ำธุรกิจ มีกำรน ำเสนอข่ำวสำร บทวิเครำะห์ ท่ีเป็นกลำง และเช่ือถือได้ กำรน ำเสนอภำพยนตร์     
ซีรีส์ และรำยกำรตำ่งๆ ท่ีได้รับลิขสิทธ์ิอย่ำงถกูต้อง และผลิตรำยกำรท่ีสร้ำงสรรค์สงัคม อำทิ รำยกำร Five Minute 
Big Hero ซึง่น ำเสนอบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีท ำประโยชน์ต่อสงัคม เป็นอีกช่องทำงให้สงัคมได้รับรู้และเชิดชู
บุคคลท่ีท ำควำมดี และบริษัทพร้อมรับฟังควำมคิดเห็น และปัญหำต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทัง้เว็บไซต์และโซ
เชียล มีเดีย เพ่ือปรับปรุงบริกำรให้เหมำะสม 

ส ำหรับธุรกิจด้ำนโมบำยอินเทอร์เน็ต บริษัทมีหน่วยงำนท่ีดูแลลูกค้ำและผู้ บริโภคโดยเฉพำะ  อำทิ 
หน่วยงำน Call Center ท่ีสำมำรถให้ข้อมูลกำรบริกำรและช่วยเหลือแก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำท่ีใช้บริกำร
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี   และมีช่องทำงกำรติดตอ่กบัเวบ็มำสเตอร์ในทกุเวบ็ไซต์ เพ่ือรับเร่ืองแจ้งปัญหำ และแนะน ำกำร
ใช้งำนตำ่งๆ  
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การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม  
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม ใน 2 มิติ คือ 

 1 )  กระบวนการและ วัต ถุดิบ  บ ริ ษัท เลื อก ใ ช้
กระบวนกำรและวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด เช่น กำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรผ่ำนระบบอินทรำเน็ต (Intranet), กำรใช้
กระดำษสองด้ำน, กำรอ่ำนงำนเป็นไฟล์แทนกำรใช้
กระดำษ, หลีกเลี่ยงกำรใช้โฟมในกิจกรรมต่ำงๆ, กำร
ร่วมรณรงค์ใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด ดับไฟฟ้ำ 
จอคอมพิวเตอร์ ในเวลำพกัหรือไมใ่ช้งำน เป็นต้น 

 
2) การปลูกฝังจิตส านึก บริษัทร่วมปลกูฝังจิตส ำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่พนกังำนผ่ำนกิจกรรม CSR  ของ
กลุม่บริษัทโมโน “โดยไมถื่อเป็นวนัลำ” และสนบัสนนุพนกังำนให้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีจดัโดย
เครือข่ำยพนัธมิตรหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
บริษัทตระหนักถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้ร่วมพัฒนำชุมชนทัง้บริเวณใกล้เคียง และในถ่ิน

ทุรกนัดำร โดยกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือพฒันำชุมชนและสงัคม รวมถึงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรศกึษำ 
คณุภำพชีวิตของเด็กและเยำวชนมำโดยตลอด ส ำหรับปีนี ้บริษัทยงัคงด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือกำรพฒันำ
ชมุชนและสงัคมให้เข้มแข็งและยัง่ยืน โดยด ำเนินงำนใน 3 มิต ิคือ 

 
1) กระบวนการการผลิต บริษัทใส่ใจในทุกรำยละเอียด เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรส่งผลกระทบต่อสงัคม หรือ

ส่งผลกระทบให้น้อยท่ีสุด และสร้ำงสรรค์เนือ้หำและรำยกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เช่น 
สถำนีโทรทัศน์ดิจิทลัช่องโมดนทเวนตีไ้นน์ (MONO29) เสนอเนือ้หำทัง้ข่ำวทันเหตกุำรณ์ สำระด้ำนสขุภำพ กีฬำ 
ภำพยนตร์หลำกหลำยแนว ซึง่ล้วนแตม่ีประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมไมม่ำกก็น้อย 
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2) กจิกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัทยงัคงสำนต่อโครงกำร “คลิกดี ท ำดี” เป็นโครงกำรน ำจิตอำสำ
ท ำควำมดี เ พ่ื อชุมชนและสังคมโคร งกำรหลัก  และยั งคง เ ปิด ห น้ ำ เ ว็บ ไซ ต์ เอ็ม ไทย /คลิ กดี ท ำ ดี 

(www.mthai.com/clickdeetumdee) และ แฟนเพจ
คลิกดีท ำดี  (www.facebook.com/clickdeetumdee) 
เพ่ือเป็นสื่อกลำงรวมกลุ่มจิตอำสำและประชำสมัพันธ์
ข่ำวสำรเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้จัดกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เยำวชน และสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนให้พนักงำนและอำสำสมัครทั่วไปเข้ำร่วม
กิจกรรม โดยมุ่งหวังเพ่ือปลูกฝังจิตสำธำรณะ และ
สนบัสนนุกำรท ำควำมดีง่ำยๆ ผ่ำนโลกออนไลน์ 

 
 
3) การบริจาค/มอบเงินสนับสนุน บริษัทได้ร่วมบริจำคเงินและสิ่งของช่วยเหลือแก่มูลนิธิ ชมรม และ

องค์กรตำ่งๆ เพ่ือช่วยเหลือชมุชน เยำวชน และสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ท่ีในประเทศไทย     

นอกจำกนี ้บริษัทยังให้กำรสนับสนุนด้ำนเงินช่วยเหลือผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน 
สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงมูลนิธิ ชมรม สมำคม และองค์กรต่ำงๆ ท่ีมีควำมสอดคล้องกับสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม   
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ในช่วง 2 – 3 ปีมำนี ้สงัคมไทยเร่ิมตื่นตวัในทุกภำคส่วน ทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน กบักำรก้ำว
เข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ภูมิภำคอำเซียนกลำยเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนำด
ใหญ่ มีอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจในเวทีกำรค้ำโลกมำกขึน้ และเกิดกำรเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิต
อย่ำงเสรี ท ำให้ประชำชนต้องปรับตวัและพฒันำตนเองทัง้ด้ำนภำษำและวฒันธรรม  

ซึง่ปัจจบุนัทำงบริษัทได้เข้ำไปท ำธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้ำนหลำยประเทศ และตระหนกัถึงเร่ืองนี ้จึงใช้สื่อท่ี
มี ช่วยสนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ให้กับเยำวชนของประเทศ  โดยทำงกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ได้จัดพิมพ์หนังสือ 
“ภำษำน่ำรู้สู ่AEC” มอบให้แก่เยำวชนและโรงเรียนต่ำงๆทัว่ประเทศ ซึง่คนทัว่ไปสำมำรถอ่ำนได้ฟรีได้ผ่ำนเว็บไซต์
และแอพพลิเคชัน่ Mbookstore  

อีกทัง้ กำรท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจสื่อดิจิตอล จึงให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลด้ำนควำมปลอดภยัในกำรใช้งำน
เทคโนโยลีในวงกว้ำง บริษัทได้ร่วมมือกบัหน่วยงำนภำครัฐ  กองบงัคบักำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบั
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี และมีพนัธมิตรท่ีดี คือ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั และบริษัท ทริป
เปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั (มหำชน) จดัท ำหนงัสือ “ฉ 18-  อ่ำนก่อนจะเกรียน เซียนเน็ตอย่ำงมีคณุค่ำ” ฉบบัท่ี 2 
เพ่ือให้เยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถกูต้องในกำรใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งสำมำรถอำ่นฟรีผ่ำนเวบ็ไซต์ MThai 

 

 
 
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร กลุ่มบริษัทได้ใช้ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือเป็น

ประโยชน์ตอ่กำรจดัสรรทรัพยำกรและควบคมุต้นทุนให้มีประสิทธิภำพ ทัง้ระบบกำรแจ้งข่ำวสำร ระบบกำรจดัเก็บ
ข้อมลู ฯลฯ พร้อมทัง้น ำเสนอกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำโดยค ำนึงถึงคณุภำพของบริกำรเป็นส ำคญั ซึง่ไม่มีธุรกิจใดใน
กลุม่บริษัทท่ีท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาบุคลากร 

 

เพราะตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นสว่นส าคญัอย่างยิ่งขององค์กร บริษัทจึงวางนโยบายดูแลพนักงานภายใต้
กฎหมายแรงงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน 
เพ่ือให้โอกาสก้าวหน้าไปพร้อมกบัองค์กร ในปี 2558 บริษัทมีนโยบายการดแูลและพฒันาบคุลากรดงันี ้ 

 
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

บริษัท เลง็เห็นถงึความส าคญัด้านบคุลากร ดงันัน้
การดแูลพนกังานเก่ียวกบัเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดิการ
จึงบริหารด้วยความละเอียดอ่อนและเหมาะสมภายใต้
ข้อก าหนดของกฏกระทรวงแรงงาน นอกเหนือจาก
เงินเดือนประจ า บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานของพนักงานปีนัน้ๆ ท่ีสะท้อนเป้าหมาย
ธุรกิจในรอบปี และพิจารณาความส าเร็จของเป้าหมาย
ระยะยาวท่ีมีการวดัผลงานแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน  
รวมถึงการจัดหาสวัสดิการ ท่ี เ พ่ิมความสุข  ความ
สะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพไว้ให้พนักงาน เช่น 
สวสัดิการประกนัชีวิต สขุภาพและอบุตัิเหต ุ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สวสัดิการด้านเงินกู้  สวสัดิการนวดคลายเส้น 
สปอร์ตคลบั งานเลีย้งสงัสรรค์ในโอกาสตา่งๆ เช่น งานปีใหม ่งานท าบญุวนัคล้ายวนัเกิดประจ าเดือน เป็นต้น เพ่ือ
เป็นแรงจงูใจ และขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงาน 
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นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
 
 
บริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของพนักงาน  เ พ่ือใ ห้ เ ป็น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพตอ่เน่ือง โดยให้ความส าคญัควบคู่ไป
กับการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของพนักงานภายใน
องค์กร จงึก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัและ
อาชีวอนามยั ดงันี ้

 
 

 
มุ่งมัน่พฒันาการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่บริษัทน ามาประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการ
ท างานให้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของ
พนกังานทกุคน และบริษัทสง่เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคนในองค์กรในการด าเนินงานตามระบบ
การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทจะสนบัสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พฒันาบุคคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตส านึก
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ทัง้นีจ้ากการปฏิบตัิตามนโยบายฯ ท่ีผ่านมา ยงัไมป่รากฏวา่มีอตัราการเกิดอบุตัิเหต ุหรือ อตัราการเจ็บป่วย
เน่ืองจากการท างาน 
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 
 

 
 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
ด้วยบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัด้านบคุลากรเสมอวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ และเป็นรากฐานของความส าเร็จ 
ดงันัน้บริษัทจงึมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาและปรับให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทัง้ความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กนัไป โดยบริษัทได้จัดรูปแบบ
การเรียนรู้และการพฒันาท่ีเหมาะสม ดงันี ้

 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง (Experience) 
จดัให้พนกังานได้เรียนรู้งานจากการลงมือปฏิบตัิงานนัน้จริง (On the job training) เพ่ือให้เกิดการสอน

งานและถ่ายทอดความรู้ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและท าในสิ่งใหม่ๆ  
ได้แก้ไขปัญหา อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาตนเองอย่างแท้จริง 

  



21 
 

การพัฒนาโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) 
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบัต าแหน่งท่ีมีความรู้ ความสามารถเช่ียวชาญในสายงานมี

โอกาสได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาศยักระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
Tutor (แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) โดยแต่ละรูปแบบสามารถถ่ายทอดได้ตาม
ความเหมาะสมกบัลกัษณะของผู้ถ่ายทอดเอง 

  
 

การพัฒนาโดยการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ (Evaluation) 
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บงัคบับัญชา และเพ่ือนร่วมงานเป็นผู้แนะน า(Coaching) และให้ค าปรึกษา 

(Consulting) เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชมและให้ค าแนะน าในการท างาน
ร่วมกนั โดยอาศยัช่วงเวลาของการท างานทัว่ไปและในช่วงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

  
 

การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเตมิ (Education) 
จดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานและระดบั

ต าแหน่ง  ซึง่เปิดโอกาสให้พนกังานทกุคน รับการฝึกอบรมในระดบัหลกัสตูรท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการท างาน
หรือในหลกัสตูรท่ีตนเองสนใจเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต  
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การพัฒนาด้านจติใจและอารมณ์ 
จดัโครงการท าบญุวนัเกิด : เปลี่ยนจากผู้ ให้ เป็นผู้ รับ โดยพาพนกังานท่ีเกิดในแต่ละเดือน ไปท าบุญหรือ

ท าความดี เช่น เลีย้งอาหารเด็กก าพร้า เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีเมตตา รวมถึงสร้างสายสมัพันธ์อนัดีระหว่าง
พนกังานตา่งฝ่ายด้วย    

  
 

ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรเป็นจ านวนทัง้สิน้ 19.97 ล้านบาท
และมีพนกังานเข้าร่วมการฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 80 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 ด้วยตระหนักดีว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กลุ่มบริษัท โมโน จึงด าเนินธุรกิจควบคู่กับการ
ด าเนินงานเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ในปี 2558 บริษัทยังคงสานต่อโครงการ “คลิกดี ท าดี” แต่ได้
ยกระดับโดยสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ น าความสามารถหรือทักษะเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ ตามแนวคิด CSV (Creating Shared Value) เพ่ือสร้างคุณค่าต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ได้
ด าเนินโครงการและกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
 

โครงการคลิกดี ท าดี  
 “คลิกดี ท าดี” เร่ิมต้นในปี 2555 เป็นโครงการเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมโครงการหลกัของกลุ่มบริษัท โม
โน เกิดขึน้จากแนวคิดต้องการสนบัสนุนให้ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตซึง่มีจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ได้มีส่วนร่วมในการท า
ความดี ทัง้การท าความดีออนไลน์ เช่น การแชร์ข่าวสาธารณประโยชน์ การแจ้งเบาะแสข้อมลูต่างๆ ฯลฯ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคม “คลิกดี ท าดี” ซึง่กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้จดัขึน้อย่างต่อเน่ือง และในปี 2558 บริษัทได้
ด าเนินโครงการคลิกดี ท าดี เพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมดงันี ้ 
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Mono for Social คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่ 
 

ปี 2558 บริษัทด ำเนินโครงกำรคลิกดี ท ำดี เพ่ือสงัคม โดยสนบัสนุนให้กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรท ำดีเพ่ือสงัคม ซึง่เน้นสง่เสริมพฒันำเยำวชนทัง้ด้ำนกำรศกึษำและกำรกีฬำเป็นหลกั ดงันี ้  

 
 

ที่ ชื่อกจิกรรม พืน้ที่ด ำเนินกำร วันด ำเนินงำน 

1 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 1/2558 : ร่วมแรงร่วมใจให้น้องบ้ำน
หมอ่งสะเทอ 

ศนูย์พฒันำเดก็เลก็บ้ำนหมอ่งสะ
เทอ อ.สงัขละบรีุ จ.กำญจนบรีุ 

20 มี.ค. 58 

2 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 2/2558 : กลุม่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ใน
เครือโมโน กรุ๊ป "สร้ำงห้องสมดุมีชีวิตเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษำ สมเดจ็พระเทพรัตน 
รำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี" 

โรงเรียนบ้ำนสวนทรัพย์ อ.ท่ำแซะ 
จ.ชมุพร 

11 พ.ค. 58 

3 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 3/2558 : กลุม่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ใน
เครือโมโน กรุ๊ป จดัท ำหนงัสือ ภำษำน่ำรู้สู ่AEC 

ทัว่ประเทศ   เม.ย. – ธ.ค. 58 
 

4 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 4/2558 : สร้ำงอำคำรคอมพิวเตอร์ 
โมโน กรุ๊ป 6 

โรงเรียนบ้ำนช่องกะพดั อ.แก่งหำง
แมว จ.จนัทบรีุ 

เม.ย. – พ.ย. 58 

5 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 5/2558 “MONO BASKETBALL 
DREAM" ปลกุฝันยดัห่วง เยำวชนไทย 

โรงเรียนสตรีวิทยำ 2  
โรงเรียนวดัเขมำภิรตำรำม 
โรงเรียนรัตนำธิเบศร์  
และโรงเรียนชลประทำนวิทยำ 

2 ก.ค. 58 
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คลิกดี ท าดี ครั้งที่ 1/2558 
ร่วมแรงร่วมใจใหน้้องบ้านหม่องสะเทอ 

บ ริ ษัทบ ริ จำค เ งิน ใ ห้ แก่ ศูน ย์
พฒันำเด็กเล็กบ้ำนหม่องสะเทอ อ.สงัขละ
บุรี จ.กำญจนบุรี เพ่ือน ำไปสร้ำงรัว้ อ่ำง
ล้ำงหน้ำ และห้องน ำ้ จำกนัน้พนักงำน
พร้อมจิตอำสำ ได้ร่วมทำสีรัว้ ปลูกต้นไม้ 
ปรับภมูิทศัน์รวมทัง้มอบเสือ้ผ้ำและตุ๊กตำท่ี
ได้รับบริจำคจำกพนักงำนให้แก่ครูและ
เด็กๆ ท่ีศูนย์ เมื่อวันศุกร์ ท่ี  20 มีนำคม  
2558  
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บริจำคเงินสร้ำงห้องสมุดให้แก่
โรงเรียนบ้ำนสวนทรัพย์ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี จำกนัน้ผู้ บริหำรและพนักงำนกลุ่ม
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน 
ได้ร่วมพิธีเปิด โดยกำรปลกูต้นไม้ ปรับภูมิ
ทศัน์ ทำสีเคร่ืองเล่นเด็ก มอบอปุกรณ์กำร
เรียนกำรสอน และมอบหนงัสือ “ภำษำน่ำ
รู้สู่ AEC” ซึ่งกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เป็น
ผู้จดัท ำ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558  
 

คลิกดี ท าด ีครั้งที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์ในเครือโมโน กรุป๊ 
"สร้างห้องสมุดมชีีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 
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คลิกดี ท าดี ครั้งที่ 3/2558 : กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์ 
ในเครือโมโน กรุ๊ป จัดท าหนังสือ ภาษาน่ารู้สู่ AEC 
 

กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์สังคมอีกครัง้ ด้วยกำรจัดท ำ
หนงัสือ “ภำษำน่ำรู้ สู่ AEC” ซึง่รวบรวมค ำศพัท์พืน้ฐำนของประเทศเพ่ือนบ้ำนแถบอำเซียน มอบ
ให้แก่โรงเรียนต่ำงๆทั่วประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้เยำวชน "รักกำรอ่ำน" และ "เสริมควำมรู้" เตรียม
ควำมพร้อมในกำรก้ำวสูป่ระชำคมอำเซียน 
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บริษัทได้มอบเงินให้มลูนิธิ ดร.พิชนี  โพธำรำมิก เพ่ือเด็กและคนชรำ น ำไปสร้ำงอำคำรเรียนคอมพิวเตอร์
ให้แก่โรงเรียนยำกจนมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2558 ได้สร้ำงเป็นอำคำรท่ี 6 ณ โรงเรียนบ้ำนช่องกะพัด อ.แก่ง
หำงแมว จ.จนัทบรีุ ซึง่ในวนัสง่มอบอำคำรเรียน ผู้บริหำรและพนกังำนได้จดักิจกรรมสนัทนำกำร มอบอปุกรณ์กำร
เรียนกำรสอน และเลีย้งอำหำรเดก็ๆ ด้วย  

 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติ 33    อ.เชียงดำว  จ.เชียงใหม ่ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรียนตชด.รำงวลัอินทิรำ คำนธี บ้ำนพะกะเช  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม ่ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรียนวดับำงชนั      อ.ขลงุ   จ.จนัทบรีุ    
อำคำรโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนรำชประชำนเุครำะห์ 48 จงัหวดัจนัทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู  จ.จนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์  อ.บญุฑริก จ.อบุลรำชธำนี 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 6 โรงเรียนบ้ำนช่องกะพดั     อ.แก่งหำงแมว  จ.จนัทบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกดี ท าดี ครั้งที่ 4/2558 :  
สร้างอาคารคอมพิวเตอร์ โมโน กรุ๊ป 6 
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คลิกดี ท าดี ครั้งที่ 5/2558  
“MONO BASKETBALL DREAM"  
ปลุกฝันยดัห่วง เยาวชนไทย   
 

หลังจำกกลุ่มบริษัท โมโน ได้จัดตัง้บริษัท โมโน 
สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด เพ่ือสนับสนุนกีฬำ
บำสเกตบอลเป็นหลัก และริเร่ิม “สโมสรโมโน แวมไพร์ 
บำสเก็ตบอล คลบั” เพ่ือเข้ำแข่งขนัในระดบัอำชีพ บริษัท
ได้จัดโครงกำรเพ่ือพัฒนำวงกำรบำสเกตบอลอย่ำง
ต่อเน่ือง หนึ่งในนัน้คือ “MONO BASKETBALL 

DREAM" ปลุกฝันยัดห่วง เยำวชนไทย โดยกำร
ถ่ำยทอดเทคนิคกำรเล่น บอกเล่ำประสบกำรณ์จำกโค้ช
และนักกีฬำอำชีพ ให้แก่เยำวชน เพ่ือพฒันำทักษะ สร้ำง
แรงจงูใจและทศันคติท่ีดีในกำรเลน่กีฬำบำสเกตบอล และ
สนับสนุนให้เยำวชนสนใจกำรออกก ำลังกำย ซึ่งในปี 
2558 ได้ด ำเนินกำรใน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรี
วิทยำ 2 , โรงเรียนวดัเขมำภิรตำรำม โรงเรียนรัตนำธิเบศร์ 
และโรงเรียนชลประทำนวิทยำ  
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Mono for Environment  
เพื่อสิ่งแวดลอ้มยั่งยืน 
 

บริษัทด ำเนินโครงกำรคลิกดี ท ำดี เพ่ือสิ่งแวดล้อมดงันี ้

ที่ ชื่อกจิกรรม พืน้ที่ด ำเนินกำร วันด ำเนินงำน 
1 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 6/2558 : เพำะกล้ำ รักษำป่ำ ตำม

รอย “สืบ” 
อทุยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสนิทร์ 
อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กำญจนบรีุ 

14 ส.ค. 58 

2 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 7/2558 : ชวนน้อง ปลกู-ปลอ่ย-ป-ู
ปลำ 

อทุยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิริน
ธร จ.เพชรบรีุ 

6 พ.ย. 58 
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คลิกดี ท ำดี ครั้งที่ 6/2558 : เพำะกล้ำ รักษำ
ป่ำ ตำมรอย “สืบ” 
 

บริษัทร่วมกับมูลนิธิสืบนำคะเสถียร พำพนักงำน

และอำสำสมัคร เพำะกล้ำไม้กว่ำ 5,000 ต้น ณ อุทยำน

แห่งชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กำญจนบุรี และ

ปลูกต้นไม้ 300 ต้น ณ พืน้ท่ีบ้ำนท่ำล ำใย เพ่ือร่วมฟื้นฟู

ธรรมชำติให้กลบัมำอดุมสมบรูณ์  
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คลิกดี ท ำดี ครั้งที่ 7/2558 : 
ชวนน้อง ปลูก-ปล่อย-ปู-ปลำ 

 

บริษัทต้องกำรสนบัสนุนให้เยำวชนได้มีโอกำสร่วมอนุรักษ์ธรรมชำติ จึงได้จดัโครงกำรนีข้ึน้ โดยพนักงำน 

อำสำสมคัร และน้องๆ ผู้บกพร่องทำงสำยตำจำกโรงเรียนธรรมิกวิทยำ ไปปลกูป่ำชำยเลน ปล่อยปู-ปลำ ณ อทุยำน

สิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร จ.เพชรบุรี เพ่ือร่วมฟื้นฟูทรัพยำกรชำยฝ่ังทะเลให้สมบูรณ์ พร้อมทัง้ได้มอบเงิน

สนบัสนนุโรงเรียนธรรมิกวิทยำ เป็นจ ำนวน 10,000 บำท ด้วย 
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การสนับสนนุ 
 

กลุ่มบริษัท โมโน ให้การสนับสนุนและมอบเงินช่วยเหลือโครงการทัง้ของภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา ฯลฯ ท่ีมีความสอดคล้องกบัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

 

การสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน 
ที่ กจิกรรม หน่วยงาน / ผู้จัด วนัจดักิจกรรม มูลค่า (บาท) 
1 วนัเดก็แห่งชาติ เทศบาลต าบลบางพลบั  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
9 ม.ค. 58 10,000 

2 วนัเดก็แห่งชาติ ศนูย์ปฏิบตัิการครูฝึกเยาวชน  
จ.ปทมุธานี 

11 ม.ค. 58 5,000 

3 โครงการ อาสาเติมสขุ 
โรงเรียนบ้านผกัขวง จ.อตุรดิตถ์   
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

16-18 ต.ค. 
58 

10,000 

4 โครงการ “คาราวานผ้าป่า
การศกึษา ครัง้ท่ี 9 โครงการท่ี 1 : 
น า้เพ่ือน้อง” โรงเรียนบ้านแมร่ะ
เมิง สาขาตอปล้าคี. อ.ท่าสอง
ยาง จ.ตาก 

ชมรม ฅ รักเดก็ และคณะ 11 ธ.ค. 58 10,000 
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ประมวลภาพการสนับสนุนเพื่อการศึกษา / กิจกรรม ของนักเรียน-นักศึกษา 
 
1. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย เทศบาลต าบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 2558 วนัศกุร์ท่ี 9 มกราคม 2558 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลต าบลบางพลบั โดยมี
เดก็ๆ เข้าร่วมงาน จ านวนประมาณ 800 คน 

  
 
 
2. มอบเงิน 5,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการครูฝึกเยาวชน อ.ลาดหลุมแก้ว             
จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ท่ี 11 มกราคม 2558 โดยมีเด็กๆ ในต าบลคูขวาง และต าบลคูบางหลวง เข้าร่วมงาน 
จ านวนประมาณ 750 คน  

  
 
 
3. มอบเงิน 10,000 บาท สนบัสนุนโครงการ อาสาเติมสุข 
จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย์ วนัท่ี 16-18 ตลุาคม 2558 ณ  โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
ผกัขวง จ.อตุรดิตถ์ เพ่ือส่งเสริมให้นกัศกึษามีจิตอาสาและ
รักบ้านเกิด โดยร่วมปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
สนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์กีฬา-การเรียนการสอน
ให้กบัโรงเรียน 
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4. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการ “คาราวานผ้าป่าการศึกษา ครัง้ท่ี 9 โครงการท่ี 1 : น า้เพ่ือน้อง” 
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตอปล้าคี. อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดโดย ชมรม ฅ รักเด็ก และคณะ วันศุกร์ท่ี 11 
ธนัวาคม 2558 เพ่ือจดัซือ้เคร่ืองสบูน า้ อปุกรณ์ท่อประปะ ซอ่มแซมห้องน า้-ถงัเก็บน า้ รวมถึงบริจาคสิ่งของต่างๆท่ี
โรงเรียนขาดแคลน 

  
 
  

การสนับสนุนเพ่ือการศึกษา / กจิกรรม ของนักเรียน-นักศึกษา 
ที่ กจิกรรม หน่วยงาน / ผู้จัด วันจดักิจกรรม มูลค่า (บาท) 
1 โครงการสง่เสริมกิจกรรมหุน่ยนต์ 

(iRAP ROBOT) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ปี 58 50,000 

2 สวมกาวน์ก้าวสูโ่ดม ครัง้ท่ี 2 คณะกรรมการนกัศกึษา  
คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

14-16 ส.ค. 
58 

10,000 

3 สงัคมฮอมใจ๋ ครัง้ท่ี 2 นกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์และสวสัดิการสงัคม ม.หวั
เฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

20-26 ธ.ค. 58 10,000 

4 โครงการทตูเยาวชนนกักฎหมาย
ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและ
การค้าระหวา่งประเทศ (IP & IT 
Court Young Ambassador 
Award) ประจ าปี 2558 

ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาฯ ปี 58 50,000 

5 สนบัสนนุการศกึษา สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปี 58 19,000 

6 โครงการเทศกาลศิลปะการแสดง
นิพนธ์ ประจ าปี 2557 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

มี.ค.- เม.ย.58 10,000 
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ประมวลภาพการสนับสนุนเพื่อการศึกษา / กิจกรรม ของนักเรียน-นักศึกษา 
 

1. มอบเงิน 50,000 บาท สนับสนุนนักศึกษาโครงการส่งเสริมกิจกรรม
หุ่นยนต์ (iRAP ROBOT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขัน ส .ส.ท.ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ าปี 2558 และได้เป็นตวัแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน  
World Robocop Rescue 2015 ณ เมืองเหอเฟ่ย สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัล Best in The 
Mobility  
 
2. มอบเงิน 10,000 บาท สนบัสนนุโครงการแนะแนวการศกึษาแก่นกัเรียนมธัยมปลาย (สวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครัง้
ท่ี 2) จัดโดย คณะกรรมการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันท่ี 14-16 สิงหาคม 
2558 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการศกึษาต่อในสาขาวิชาต่างๆของคณะสหเวชศาสตร์ และเพ่ือให้นกัศกึษา
ได้น าความรู้ประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการจดักิจกรรม และสามารถถ่ายทอดให้กบันกัเรียนมธัยมปลาย 

  
 
 

3. มอบเงิน 10,000 บาท สนบัสนนุโครงการ "สงัคมฮอมใจ๋ ครัง้ท่ี 2" จดัโดย นกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวสัดิการสงัคม มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวนัท่ี 20-26 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วย
ฮากไม้เหนือ อ.แมส่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพ่ือพฒันาห้องเรียน ห้องสมดุ และมอบอปุกรณ์จ าเป็นต่างๆ ซึง่จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากการของเด็กนักเรียน และช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา และส่งเสริมจิต
สาธารณะ 
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4. มอบเงิน 50,000 บาท สนบัสนุนโครงการทูตเยาวชนนกักฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ (IP & IT Court Young Ambassador Award) ประจ าปี 2558 จดัโดย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ ชมรมผู้ พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (เจโทร กรุงเทพฯ) และมหาวิทยาลยัภายใต้บันทึก
ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการทัง้ 5 แห่ง เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
พิทกัษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สนบัสนุนส่งเสริมการศกึษากฎหมายในระดบัอดุมศกึษา 
และสร้างเครือข่ายนิสิตนักศกึษา เปิดโอกาสให้นิสิตนกัศกึษาฝึกฝนในสถานการณ์ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
ประกอบอาชีพตอ่ไปในอนาคต  

    

 

5. มอบเงิน 19,000 บาท สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศกึษาในการจดัท าวิทยานิพนธ์ และสนบัสนุนนกัศกึษาผู้

เสียสละและบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะท าให้

นกัศกึษาสามารถเรียนจบหลกัสตูรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

6. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจ าปี 2557 ของนิสิตสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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สนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ 
ที่ กจิกรรม หน่วยงาน / ผู้จัด วันจดักิจกรรม มูลค่า (บาท) 
1 สนบัสนนุการด าเนินงาน มลูนิธิพระดาบส  50,000 
2 โครงการ CSR Thailand   หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 21-22 มี.ค.58 20,000 
3 โครงการ “คืนสนัติสขุสูแ่ดนใต้” บจ. แคนดิด มีเดีย และ 

กองบญัชาการทหารบก 
ปี 58 26,750 

4 งานกาชาด ปี 2558 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

30 มี.ค. – 7 
เม.ย. 58 

10,000 

5 โครงการล้อเลื่อนเพ่ือคนพิการ มลูนิธิคนพิการไทย 18 พ.ค. 58 30,000 
6 บริจาคช่วยเหลือเหตกุารณ์

แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล 
สภากาชาดไทย เพ่ือภยัพิบตัิ ปี 58 100,000 

7 คอนเสิร์ตอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย
คลายเครียดเพ่ือการกศุล 

สภาอตุสาหกรรม จงัหวดันนทบรีุ 14 มิ.ย. 58 20,000 

8 กอล์ฟการกศุล สมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมนัฯ , 
มลูนิธิวฒันธรรมไทย-เยอรมนั 

19 มิ.ย.58 50,000 

9 โครงการร าลกึ 25 ปี สบื นาคะ
เสถียร กบัผู้ พิทกัษ์ ฯ 

มลูนิธิสืบนาคะเสถียร 30 ส.ค.- 1 
ก.ย. 58 

10,000 

10 โครงการจดัท าปฏิทินอิสลาม 
ปี ฮ.ศ. 1437-1438 (พ.ศ. 2559) 

ศนูย์ผลิตสื่อเพ่ือชาวไทยมสุลิม 
บริษัท แคนดิด มีเดีย จ ากดั 

ปี 58 36,000 

11 ทอดผ้าป่ามหากศุลเพ่ือพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการ 

มลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 5 ส.ค.58 10,000 

12 สนบัสนนุการด าเนินงาน มลูนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

19 ต.ค. 58 50,000 

13 สนบัสนนุอปุกรณ์กีฬา เทศบาลต าบลแมย่วม  
จ.แมฮ่่องสอน     

20-26 ธ.ค.58 12,800 

14 สนบัสนนุและให้ก าลงัใจผู้ พิการ มลูนิธิอนเุคราะห์คนพิการ ในพระ
ราชปูถมัภ์ 

27 พ.ย. 58 10,000 

15 การประชมุใหญ่สามญั ปี 2558 
และสมัมนาเร่ือง “Inspiration to 
become the Best” 

คณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย   1 ธ.ค. 58 10,000 

16 Run for Love  
เพ่ือสภากาชาดไทย   

คณะบริหารธรุกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ม.อสัสมัชญั  

14 ก.พ. 59 10,000 
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ประมวลภาพการสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ 
 
1. มอบเงิน 50,000 บาท สนบัสนนุมลูนิธิพระดาบส เพ่ือหารายได้สมทบทนุโรงเรียนพระดาบส 

 
 
 

2. มอบเงิน 20,000 บาท สนับสนุนโครงการ CSR Thailand จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมเชิงอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นจิตส านกึในการรับผิดชอบสงัคมและด ารงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  

  
 
 

 
3. มอบเงิน 25,000 บาท สนับสนุนโครงการ “คืนสนัติสขุสู่แดนใต้” จดัโดย ศนูย์
ผลิตสื่อเพ่ือชาวไทยมุสลิม บริษัท แคนดิด มีเดีย จ ากัด ร่วมกับกองบัญชาการ
ทหารบก โดยการจัดท าภาพบัยตุลลอฮฺพร้อมนาฬิกาฯ ติดตัง้ภายในมัสยิดท่ี
ประกอบพิธีละหมาด  

 
 

 
 
4. มอบเงิน 10,000 บาท สนบัสนนุสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกร้านกาชาดใน
งานกาชาดของสภากาชาดไทย ประจ าปี 2558 เพื่อหารายได้ทลูเกล้าฯ ถวายสมทบทุน
สภากาชาดไทย ในวนัที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ณ บริเวณสวนอมัพร ลานพระ
บรมรูปทรงม้า และสนามเสอืป่า   
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5. มอบเงิน 30,000 บาท สนบัสนุนโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ ของมูลนิธิคน
พิการไทย เพื่อจดัหารถเข็น/รถสามล้อโยก ให้แก่เด็กพิการใช้เดินทางไปสถานศกึษา, 
ให้แก่เด็กพิการท่ียากไร้ไว้ประกอบกิจวตัรประจ าวนัหรือเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ  
 

 

 
 

6. มอบเงิน 100,000 บาท พร้อมเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน 
ศิลปินดาราในเครือกลุม่บริษัทโมโน 28,860 บาท ช่วยเหลือประเทศเนปาลใน
เหตกุารณ์แผ่นดินไหว เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2558  

  
 
 

7. มอบเงิน 20,000 บาท สนบัสนนุกิจกรรมพิเศษ “คอนเสิร์ตอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยคลายเครียดเพ่ือการกุศล” จดั
โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวดันนทบุรี ในวนัอาทิตย์ท่ี 14 มิถุนายน 2558 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชัน้ 4 เดอะมอลล์ -   
งามวงศ์วานเพ่ือจดัซือ้รถเข็นให้คนพิการและผู้สงูอายุใน จ.นนทบุรี เพ่ือเป็นทุนการศกึษาและจดัซือ้อปุกรณ์กีฬา
ให้กบัโรงเรียนใน จ.นนทบรีุ และเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมของภาอตุสาหกรรม จ.นนทบรีุ 

  
 

 
8. มอบเงิน 50,000 บาท สนบัสนุนการแข่งขนักอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
จดัโดยสมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมนั ในพระบรมราชปูถมัป์ และมลูนิธิวฒันธรรมไทย-เยอรมนั เพ่ือหารายได้สมทบ
ทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล และกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ของสมาคม ในวนัศกุร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558 ณ สนาม
กอล์ฟธูปะเตมีย์ The Royal Thai Air Force Golf Course (Dhupatemiya) อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี  

  



41 

 

9. มอบเงิน 10,000 บาท สนบัสนุน "โครงการร าลกึ 25 ปี สืบ นาคะเสถียร กบัผู้ พิทกัษ์ ร าลกึถึงนกัอนุรักษ์ ร าลกึ
ถงึคนท างานอนรัุกษ์" จดัโดยมลูนิธิสืบนาคะเสถียร เพ่ือสานตอ่แนวคิดของคณุสืบ นาคะเสถียร และสร้างจิตส านกึ
การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและสงัคม  

    
 
10. มอบเงิน 36,000 บาท สนับสนุนโครงการจัดท าปฏิทินอิสลามประจ าประจ าปี ฮ.ศ. 
1437-1438 (พ.ศ. 2559)ของศนูย์ผลิตสื่อเพ่ือชาวไทยมสุลิม บริษัท แคนดิด มีเดีย จ ากัด 
โดยจดัท าจ านวน 1,000 ชดุ เพ่ือสง่เสริมการประกอบศาสนกิจของพ่ีน้องชาวไทยมสุลิมให้
มีความถกูต้องและตรงกนั , จรรโลงไว้ซึง่ความดีงามตามหลกัการศาสนาอิสลาม , กระจาย
ปฏิทินฯ ไปยังกลุ่มพ่ีน้องมุสลิมท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือประกอบศาสนกิจอย่างทั่วถึง 
และเพ่ือสร้างความสนัติสขุและความความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวในชาติ  
 
 

11. ร่วมท าบุญ 10,000 บาท ในโครงการ “ผ้าป่ามหากุศลเพ่ือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ” จดัโดย มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ เพ่ือขยายบริการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กผู้ พิการ (บ้านยิม้สู้ ) , ขยายศูนย์จัดหางานและฝึกอาชีพคนหูหนวก , 
จัดตัง้หอศิลป์เสกศิลป์ และเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยจัดพิ ธี
ทอดผ้าป่าขึน้ในวนัพธุท่ี 5 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ วดับวรนิเวศวิหาร  
 
 

12. มอบเงิน 50,000 บาท สนบัสนุนโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015" และมอบทุนการศกึษา ให้แก่มูลนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่ง "นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์" ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้รับเลือกเป็น "บคุคลคณุภาพแห่งปี 2015"  ด้วย  
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13. มอบเงิน 12,800 บาท สนับสนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นนัทนาการเพ่ือสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในเทศบาลต าบล
แมย่วม จ.แมฮ่่องสอน จดัโดยเทศบาลต าบลแมย่วม จ.แมฮ่่องสอน  

 
 
14. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระ
ราชูปถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากกิจกรรมท่ีหน่วย
ธุรกิจดูหนัง ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและให้
ก าลงัใจ     ผู้ พิการ เน่ืองในวนัคนพิการแห่งชาติ 14 พฤศจิกายน 2558 โดย
ร่วมบริจาคเงินจ านวน 5 บาท ส าหรับทุกข้อความท่ีให้ก าลงัใจผู้ พิการ บน
แฟนเพจของ Doonung (www.facebook.com/doonungpage) ระหวา่งวนัท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2558  
 
 
15. มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2558 และสมัมนาเร่ือง “Inspiration to 
become the Best” จดัโดยคณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ในวนัองัคารที่ 1 ธนัวาคม 2558 ณ โรงเรียนอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ  

  
 
 
16. มอบเงิน 10,000 บาท สนบัสนุนงานว่ิงการกุศล “Run for Love” จดัโดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) ในวนัอาทิตย์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ 
(วิทยาเขตสวุรรณภมูิ) เพ่ือสร้างความสามคัคี และรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายบริจาคสภากาชาดไทย     
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การสนับสนุนเพ่ือร่วมท านุบ ารุงศาสนา 
ที่ ร่วมท าบุญ สถานที่ / หน่วยงาน วันจดัพธีิ มูลค่า (บาท) 
1 ทอดผ้าป่าสามคัคี วดัทรายงาม จ.จนัทบรีุ 13 มิ.ย. 58 100,000 
2 ท าบญุปิดทองพระประธาน และ

งาน “บชูาดาวและสมโภชพระ
ประธาน 

วดัเขตร์นาบญุญาราม ปี 58 655,000 

3 โคร งการจัดส ร้ าง รูป เหมื อน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺร
หฺมร สี) 

มูล นิ ธิสภาวิทยาศาสต ร์และ
เทคโน โล ยีแห่ งประ เทศไทย 
(มสวท.)            

ปี 58 29,900 

 

ประมวลภาพการสนับสนุนเพื่อร่วมท านุบ ารุงศาสนา 
 
1. ร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคีจ านวน 100,000 บาท จดั
โดยมูลนิธิ ก๋งอิว้ บัวเผ่ือน เพ่ือบูรณะวดั ให้ทุนการศึกษา และกองทุน
พระอาพาธ ณ วัดทรายงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี  ในวันเสาร์ท่ี  13 
มิถนุายน 2558   
 
2. ร่วมท าบญุปิดทองพระประธาน และพิธีบชูาดาวและสมโภชพระประธานวดัเขตร์นาบญุญาราม จ.จนัทบรีุ เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้  655,000 บาท   

 
 

3. ร่วมท าบุญจัดสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณกศุลตา่งๆ จ านวน 29,900 บาท  
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MONO29 กับกิจกรรมเพื่อสังคม 
 

นบัตัง้แตบ่ริษัทได้เร่ิมให้บริการด้านสื่อโทรทศัน์ดิจิตอลภายใต้ช่ือช่องโมโนทเวนตีไ้นน์ (MONO29) บริษัท
มีเป้าหมายเพ่ือขึน้เป็นผู้น า มอบสาระและความบนัเทิงให้แก่ผู้ชมอย่างดีท่ีสดุ พร้อมกนันัน้ยงัต้องตอบแทนสงัคม
อย่างครอบคลุมในทุกๆด้าน ทัง้การคัดเลือกเนือ้หาท่ีเหมาะสม ไม่เป็นภัยแก่สังคม การสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
วงการสื่อและสงัคม รวมถงึการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมและสนบัสนนุในด้านตา่งๆ ตวัอย่างดงันี ้
 

ด้านเน้ือหา 
 บริษัทพิจารณาคดัเลือกเนือ้หาในการน าเสนอ โดยค านงึถงึความเหมาะสมทัง้ตอ่กลุม่เป้าหมาย ช่วงเวลา 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีทัง้ภาพยนตร์ ละครไทย รายการบันเทิง รายการสาระความรู้ รายการข่าว 
ถ่ายทอดสดกีฬาตา่งๆ เป็นต้น 
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ด้านกิจกรรม 
ในปี 2558 MONO29 จดักิจกรรมตามแคมเปญ “MONO29 Big Entertainment ความบนัเทิงครัง้ใหญ่

ส่งตรงถึงบ้านทั่วไทย” โดยยกทัพตัวละครและซุปเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์ช่ือดัง เล่นเกม แจกของรางวัลตาม
จงัหวดัตา่งๆ และกิจกรรม “ปันรัก สง่ยิม้” ดงันี ้  
 
 โมโน 29 Give ฮกั สง่รักแชร์ LOVE : กอดนี.้.เพ่ือน้อง “มลูนิธิสร้างรอยยิม้” 
 

 
 

กิจกรรมเน่ืองในเทศกาลวาเลนไทน์ โดยการพาเหรดตวัละครดงัแจกกอดตามสถานท่ีต่างๆ พร้อมเชิญ
ชวนร่วมบริจาคเงิน 29 บาท โดยเมื่อเสร็จสิน้กิจกรรม บริษัทได้มอบเงินจ านวน 29,000 สมทบทุน “มลูนิธิสร้าง
รอยยิม้” 
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 MONO29 BIG Entertainment ความบนัเทิงครัง้ใหญ่สง่ตรงถงึบ้านทัว่ไทย  
    มอบอปุกรณ์กีฬาและอปุกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนตา่งๆ  

 
 
 
 
 
 

เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเล่นเกมแจกของรางวัล
ให้แก่เดก็ๆ โรงเรียนวดัเนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สพุรรณ  และ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านท่าไม้ลาย จ.ประจวบ
คิรีขนัธ์ 

 
 

 "ปันรัก สง่ยิม้ " กบั  Five minutes big HERO 
กิจกรรม "ปันรัก ส่งยิม้" กบั  Five minutes big HERO เป็นกิจกรรมพิเศษของคนต้นแบบหวัใจจิตอาสา 

โดยการจดังานสง่ท้ายปีเก่า เลน่เกม แจกของรางวลัให้แก่เดก็ๆ ศนูย์สร้างโอกาสเดก็พระราม 8 มีคนต้นแบบหวัใจ
จิตอาสาดงันี ้
-  ครูเชาว์ เชาวลิต สาดสมยั : HERO นกัพฒันาสงัคมเพ่ือเดก็ด้อยโอกาส 
-  คณุเมศร์ ปรเมศร์  มีสมภพ : HERO จิตอาสากู้ภยั และช่วยเหลือผู้ยากไร้  
-  คณุบอมบ์ ชยัฤทธ์ิ อ่ิมเจริญ : HERO ผู้สร้างธุรกิจเพ่ือสงัคม 
-  คณุเด่ียว กฤษณะ ค ากอง : HERO ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือแบ่งปันความสขุ 

        



47 
 

ด้านการสนับสนุน 
 ด้วยความท่ีเป็นผู้ ให้บริการด้านสื่อโทรทัศน์ดิจิตอล บริษัทจึงให้การสนับสนุนทัง้ในมิติของการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร และการสนบัสนนุเป็นงบประมาณ อาทิ  
 
MONO29 สนบัสนนุโครงการ “ป่ันวิถีไทย ส าราญใจวิถีนนท์”  

MONO29 (โมโนทเวนตีไ้นน์) สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ป่ันวิถี
ไทย ส าราญใจวิถีนนท์” ซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี 24 พ.ค. 2558 เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว จ.นนทบรีุ สง่เสริมความปลอดภยับนท้องถนน และรณรงค์การ
ออกก าลงักายประเภทจกัรยาน  
 

 
ครบรอบวนัก่อตัง้สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT)  ปีท่ี 27 

MONO29  ร่วมแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสวันครบรอบก่อตัง้
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  ปีท่ี 27 พร้อมบริจาคเงินสบทบทุน
ให้กบัมลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภ์         
 
 
สนบัสนนุคอนเท้นท์  Pattaya Triathlon Tour Series 2015 by Thailand Tri-League สนามท่ี 3 

 MONO29 สนับสนุนการแข่งขันไตรกีฬา  Pattaya Triathlon Tour 
Series 2015 by Thailand Tri-League สนามท่ี 3  ซึง่จดัการแข่งขนัในวนัท่ี 17 
ต.ค.58  โดยน าเทปบันทึกภาพกิจกรรมออกอากาศ ในวันท่ี 25 ต.ค. 58 เพ่ือ
สนับสนุนกีฬาประเภทดังกล่าวให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง และร่วมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวพทัยา  

 
 

MONO29 มอบจอ LED Full Color Display 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี  สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทยฯ 
MONO29 ได้มอบจอ LED Full Color Display พร้อมอปุกรณ์ติดตัง้ 

รวมมลูคา่ 596,899 บาท เน่ืองในโอกาสครบรอบ 55 ปี  สภาสงัคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ เม่ือวนัท่ี 22 ก.ค. 2558 
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การร่วมพฒันาวงการกีฬาบาสเกตบอล 
 

ด้วยตระหนกัถงึการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม บริษัทจงึใส่ใจพฒันาชุมชนทัง้บริเวณใกล้เคียง และในถ่ินทุร
กนัดาน โดยสนบัสนนุการศกึษาและคณุภาพชีวิตของเดก็และเยาวชน การช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติ รวมทัง้
การท าธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ธุรกิจเพ่ือสังคมของบริษัท ภายใต้
การด าเนินงานของ                    
                         ในเครือกลุ่ม
บริษัทโมโน ตามแนวคิด “ปัน้บาสเกตบอล 
คืนสิ่งดีๆ ให้คนไทย” โดยเช่ือมโยงระหว่าง
กีฬาบาสเกตบอลกับธุรกิจสื่อ ซึ่งมุ่งเน้นสื่อ
โทรทศัน์ดิจิตอลและเวบ็ไซต์เอม็ไทยดอทคอม
เป็นหลัก ด้วยความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
วงการกีฬาบาสเกตบอลให้เติบโตและได้รับ
ความนิยมดงัเช่นกีฬาประเภทอื่นๆ โดยบริษัท
ได้ด าเนินการใน 2 มิติ คือ การสนับสนุน
นกักีฬา และการประชาสมัพนัธ์กีฬาให้เป็นท่ี
รู้จกัมากขึน้ 
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การสนบัสนนุนกักีฬา บริษัทสนบัสนนุตัง้แตร่ะดบัเยาวชน สมคัรเล่น และอาชีพ โดยการสนบัสนุนโรงเรียน
มธัยม การคดัเลือกนกักีฬาระดบัเยาวชน ด้วยการสร้างนกักีฬารุ่นใหมม่าประดบัวงการในสงักดั โมโน แวมไพร์ อะ
คาเดมี ่และการตัง้สโมสรโมโน แวมไพร์ และสโมสรโมโน ทิวไผ่งามในระดบัอาชีพ 

 

  
   Mono Vampire     Mono Vampire Academy 
 

 
Mono Youth 

 
 
 
การสนบัสนนุผู้ชม บริษัทเป็นผู้สนบัสนุนการ

ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  ทัง้ TBL 
2015 และ ABL 2015/2016 ผ่านทางสถานีโทรทศัน์
ดิจิตอลช่องโมโน ทเวนตีไ้นน์ (MONO29) ช่องเคเบิล 
โมโน พลัส (MONO Plus) และเว็บไซต์เอ็มไทย 
(www.MThai.com) เพ่ือขยายฐานผู้ ชมให้มีโอกาส
รับชมกีฬาบาสเกตบอลได้สะดวกย่ิงขึน้  
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นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดักิจกรรมสง่เสริมกีฬาบาสเกตบอลให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม ่โดยสง่นกักีฬาระดบั
อาชีพ เข้าไปฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ภายใต้โครงการ “MONO Basketball 
Dream : ปลกุฝันยดัห่วง เยาวชนไทย” เพ่ือให้ความรู้ สอนเทคนิค และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชนท่ีสนใจใน
กีฬาบาสเกตบอล รวมถงึการสร้างสนามบาสเกตบอลเพ่ือเยาวชนและบคุคลทัว่ไป 
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Mono Vampire Academy ครองแชมป์การแขง่ขัน "โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติด  
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม" ใน CRU Basketball Champion Ship 2015  

Mono Vampire คว้าแชมป์ TBL 2015 
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รางวัลที่ได้รับ 
 

 
 

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณ 
 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุ
ประทานโล่เกียรติคุณ ให้กับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ในเครือ โมโน 
กรุ๊ป ในฐานะผู้ ให้การสนบัสนุน การด าเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัป์ โดยมี นายบรรณสิทธ์ิ รักวงษ์ ผู้อ านวยการ
สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่อง MONO 29 (โมโนทเวนตีไ้นน์) เป็นตวัแทนเข้ารับ
มอบ ณ อาคารใหมส่วนอมัพร เม่ือวนัพธุท่ี 12 สิงหาคม 2558 
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กลุ่มบริษัท โมโน รับโลป่ระกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ 
เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 62 

 
เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 คุณซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน และ คุณกิตติศักด์ พุกเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อ

สังคมและส่ือสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน รับ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเคร่ืองหมายนักโดดร่มชัน้กิตติมศักด์ิ จาก พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิเน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนา กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีท่ี 62 
ณ ห้องประชุม 517 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ในฐานะท่ีโมโน กรุ๊ป ได้
ช่วยเหลือ สนบัสนุน กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน โดยร่วมกบัมลูนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพ่ือเด็กและ
คนชรา สร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ ในนาม อาคารโมโน กรุ๊ป ให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือ
สนบัสนนุการศกึษาด้านคอมพิวเตอร์ และเป็นแหลง่สืบค้นข้อมลูความรู้ส าหรับเดก็และเยาวชน  
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MONO การก ากับดูแลกิจการที่ดี ระดับห้าดาว 
 

ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เผยวา่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ “MONO” เป็น 1 ใน 55 บริษัทท่ีได้
คะแนนประเมินในระดบัสงูสดุ คือ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90-100 คะแนน) จาก
บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการส ารวจทัง้หมด 588 บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนตระหนักถึงการ
ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ควบคู่กนั ท าให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยัง่ยืน เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ ลกูค้า คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
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รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 
 

คณุปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เข้ารับ
รางวลั “บคุคลคณุภาพแห่งปี 2015” ประเภทบคุคลตวัอย่างในภาคอตุสาหกรรมธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ จาก พล.อ.
พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) วนัจันทร์ท่ี 19 ตุลาคม 
2558 ณ หอประชมุใหญ่ ศนูย์ประชมุสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ หลกัสี 
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ภาคผนวก 
 

คลิกดี ท าดี เพื่อสังคม 
 
โครงการคลิกดี ท าดี เพ่ือสงัคม ท่ีบริษัทได้ด าเนินการตลอดปี 2558 มีรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้
 

ที่ ชื่อกจิกรรม พืน้ที่ด ำเนินกำร วันด ำเนินงำน 

1 คลิกดี ท าดี ครัง้ท่ี 1/2558 : ร่วมแรงร่วมใจให้น้องบ้าน
หมอ่งสะเทอ 

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหมอ่งสะ
เทอ อ.สงัขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 

20 มี.ค. 58 

2 คลิกดี ท าดี ครัง้ท่ี 2/2558 : กลุม่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ใน
เครือโมโน กรุ๊ป "สร้างห้องสมดุมีชีวิตเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี" 

โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ อ.ท่าแซะ 
จ.ชมุพร 

11 พ.ค. 58 

3 คลิกดี ท าดี ครัง้ท่ี 3/2558 : กลุม่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ใน
เครือโมโน กรุ๊ป จดัท าหนงัสือ ภาษาน่ารู้สู ่AEC 

ทัว่ประเทศ   เม.ย. – ธ.ค. 58 
 

4 คลิกดี ท าดี ครัง้ท่ี 4/2558 : สร้างอาคารคอมพิวเตอร์ 
โมโน กรุ๊ป 6 

โรงเรียนบ้านช่องกะพดั อ.แก่งหาง
แมว จ.จนัทบรีุ 

เม.ย. – พ.ย. 58 

5 คลิกดี ท าดี ครัง้ท่ี 5/2558 “MONO BASKETBALL 
DREAM" ปลกุฝันยดัห่วง เยาวชนไทย 

ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  
โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และโรงเรียน
ชลประทานวิทยา 

2 ก.ค. 58 
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คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 1/2558 : ร่วมแรงร่วมใจให้น้องบ้ำนหม่องสะเทอ 
 

 
 
 
 

ชื่อโครงกำร MThai คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 1/2558 : ร่วมแรงร่วมใจให้น้องบ้ำนหม่องสะเทอ 
พืน้ที่ด ำเนินกำร ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหมอ่งสะเทอ ต.หนองล ูอ.สงัขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ 
ระยะเวลำ วนัท่ี 20-21 มีนาคม  2558 
กลุ่มเป้ำหมำย - นกัเรียนและครู ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านห้วยผาก 60 คน 

- อบต. หนองล ู20 คน 
- อาสาจาก www.mthai.com/clickdeetumdee 10 คน 
- ทีมงาน+ศิลปินดาราโมโนกรุ๊ป+อาสาโมโนกรุ๊ป รวม 30 คน 

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงกำร 
 

1. เพ่ือสร้างรัว้ สร้างอ่างล้างหน้า และปรับปรุงห้องน า้ พร้อมมอบอปุกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหมอ่งสะเทอ 
2. เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานโมโน กรุ๊ป และผู้ ใช้บริการเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ได้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสงัคม 

เป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร  

1. เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตนกัเรียนและครูศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหมอ่งสะเทอ 
2. เพ่ือปลกูฝังให้พนกังานโมโน กรุ๊ป และผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์เอม็ไทยดอทคอม ได้มีจิตสาธารณะ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1. นกัเรียนและครูศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหมอ่งสะเทอมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
2. พนกังานโมโน กรุ๊ป และผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์เอม็ไทยดอทคอม มีจิตสาธารณะ  

กจิกรรมหลัก 1. สร้างรัว้ 
2. สร้างอา่งล้างหน้าเดก็ 
3. ปรับปรุงห้องน า้ 
4. บริจาคอปุกรณ์การเรียนการสอน 
5. เลีย้งอาหารกลางวนั  

งบประมำณ 243,596 บาท 
แผนประชำสัมพันธ์
ผ่ำนส่ือภำยใน, ส่ือ
พันธมิตร, Social 
Network 

Facebook คลิกดี ท าดี , เครือข่ายจิตอาสาตา่งๆ 
www.mthai.com/clickdeetumdee 
นิตยสารในเครือโมโน กรุ๊ป , นิตยสารอื่นๆ และหนงัสือพิมพ์  

ด ำเนินงำนโดย CSR Internal Communication และ MThai 
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกัด์ิ พกุเจริญ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

โทรศพัท์ 0 2502 0798 ตอ่ 7798 
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คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกจิส่ือสิ่งพมิพ์ & MThai ในเครือโมโน กรุ๊ป "สร้ำงห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษำ สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี" 

 
ชื่อโครงกำร คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 2/2558 : กลุ่มธุรกจิส่ือสิ่งพมิพ์ & MThai ในเครือโมโน กรุ๊ป "สร้ำง

ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษำ สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี" 

พืน้ที่ด ำเนินกำร โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ต.สลยุ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร 
ระยะเวลำ วนัจนัทร์ท่ี 11 พฤษภาคม  2558 
กลุ่มเป้ำหมำย - นกัเรียนชัน้อนบุาล-ประถมศกึษาปีท่ี 6 และครู โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จ านวน 68 คน 

- อบต. หนองล ู20 คน 
- อาสาจาก www.mthai.com/clickdeetumdee 10 คน 
- ทีมงาน+ศิลปินดาราโมโนกรุ๊ป+อาสาโมโนกรุ๊ป รวม 30 คน 

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงกำร 
 

1. เพ่ือสร้างรัว้ สร้างอา่งล้างหน้า และปรับปรุงห้องน า้ พร้อมมอบอปุกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหมอ่งสะเทอ 
2. เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานโมโน กรุ๊ป และผู้ ใช้บริการเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสงัคม 

เป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร  

1. เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตนกัเรียนและครูศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหมอ่งสะเทอ 
2. เพ่ือปลกูฝังให้พนกังานโมโน กรุ๊ป และผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์เอม็ไทยดอทคอม ได้มีจิตสาธารณะ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1. นกัเรียนและครูศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหมอ่งสะเทอมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
2. พนกังานโมโน กรุ๊ป และผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์เอม็ไทยดอทคอม มีจิตสาธารณะ  

กจิกรรมหลัก 1. สร้างรัว้ 
2. สร้างอา่งล้างหน้าเดก็ 
3. ปรับปรุงห้องน า้ 
4. บริจาคอปุกรณ์การเรียนการสอน 
5. เลีย้งอาหารกลางวนั  

งบประมำณ 292,923 บาท 
แผนประชำสัมพันธ์
ผ่ำนส่ือภำยใน, ส่ือ
พันธมิตร, Social 
Network 

Facebook คลิกดี ท าดี , เครือข่ายจิตอาสาตา่งๆ 
www.mthai.com/clickdeetumdee 
นิตยสารในเครือโมโน กรุ๊ป , นิตยสารอื่นๆ และหนงัสือพิมพ์  

ด ำเนินงำนโดย CSR Internal Communication และ MThai 
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกัด์ิ พกุเจริญ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

โทรศพัท์ 0 2502 0798 ตอ่ 7798 
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คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 3/2558 : กลุ่มธุรกจิส่ือสิ่งพมิพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป จัดท ำหนังสือ ภำษำน่ำรู้สู่ AEC 
 

ชื่อโครงกำร คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 3/2558 : กลุ่มธุรกจิส่ือสิ่งพมิพ์ ในเครือโมโน กรุ๊ป จัดท ำหนังสือ 
ภำษำน่ำรู้สู่ AEC  

พืน้ที่ด ำเนินกำร ทัว่ประเทศ 
ระยะเวลำ เมษายน – ธนัวาคม 2558 
กลุ่มเป้ำหมำย - นกัเรียนตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาเป็นต้นไป 

- ผู้สนใจทัว่ไป 
วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงกำร 

1. เพ่ือสนบัสนนุให้เยาวชนมีความพร้อมในการก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

เป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร  

1. กระจายหนังสือ “ภาษาน่ารู้สู่ AEC” ให้ทั่วถึงทัว่ประเทศ เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษา
พืน้ฐานของประเทศแถบอาเซียน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1. เยาวชนตื่นตวั และมีความพร้อมในการก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนมากย่ิงขึน้ 
 

กจิกรรมหลัก 1. จดัพิมพ์หนงัสือ “ภาษาน่ารู้สู ่AEC” จ านวน 5,000 เลม่ และกระจายสูเ่ยาวชนทัว่ประเทศ 
งบประมำณ 54,642 บาท 
แผนประชำสัมพันธ์
ผ่ำนส่ือภำยใน, ส่ือ
พันธมิตร, Social 
Network 

Facebook คลิกดี ท าดี , เครือข่ายจิตอาสาตา่งๆ 
www.mthai.com/clickdeetumdee 
นิตยสารในเครือโมโน กรุ๊ป , นิตยสารอื่นๆ และหนงัสือพิมพ์  

ด ำเนินงำนโดย CSR Internal Communication และ MThai 
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกัด์ิ พกุเจริญ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

โทรศพัท์ 0 2502 0798 ตอ่ 7798 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โมโน กรุ๊ป 
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คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 4/2558 : สร้ำงอำคำร โมโน กรุ๊ป 6 
 
ช่ือโครงการ คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 4/2558 : สร้ำงอำคำร โมโน กรุ๊ป 6 

พืน้ท่ีด าเนินการ โรงเรียนบ้านช่องกะพดั อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรีุ 
ระยะเวลา ก่อสร้างอาคาร : เมษายน – พฤศจิกายน 2558  

พิธีเปิดป้ายอาคาร : วนัศกุร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 
กลุม่เป้าหมาย - นกัเรียนและครู โรงเรียนบ้านช่องกะพดั อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรีุ รวมประมาณ 500 คน  
วตัถปุระสงค์หลกั 
ของโครงการ 

1) เพ่ือมอบเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่มลูนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพ่ือเดก็และคนชรา น าไปก่อสร้างอา
คาโมโนกรุ๊ป ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนขาดแคลน 

เป้าหมายหลกัของ
โครงการ  

1) เพ่ือสง่เสริมคณุภาพการศกึษาให้แก่โรงเรียนขาดแคลน 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 1) โรงเรียนขาดแคลนมีคณุภาพการศกึษาด้านคอมพิวเตอร์ท่ีดีขึน้ 
กิจกรรมหลกั 1) สร้างอาคารโมโน กรุ๊ป 4 พร้อมมอบอปุกรณ์กีฬาและอปุกรณ์การเรียนการสอน 

2) กิจกรรมสนัทนาการ  
งบประมาณ 1,128,139 บาท 
ด าเนินงานโดย CSR&Internal Communication และ Event Management 
ท่ีปรึกษาโครงการ นายกิตติศกัด์ิ พกุเจริญ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ นายกิตติศกัด์ิ พกุเจริญ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคม  

โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
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คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 5/2558 : “MONO BASKETBALL DREAM" ปลุกฝันยัดห่วง เยำวชนไทย 
 

ชื่อโครงกำร คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 5/2558 : “MONO BASKETBALL DREAM" ปลุกฝันยัดห่วง 
เยำวชนไทย   

พืน้ที่ด ำเนินกำร โรงเรียนสตรีวิทยา 2  โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนชลประทาน
วิทยา 

ระยะเวลำ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 
กลุ่มเป้ำหมำย - นกัเรียนผู้สนใจบาสเกตบอล จาก โรงเรียนสตรีวิทยา 2  โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม โรงเรียน

รัตนาธิเบศร์ และโรงเรียนชลประทานวิทยา รวม 60 คน 
- นกัเรียนและผู้สนใจทัว่ไปท่ีเข้าร่วมชมงาน รวม 100 คน 
- นกักีฬาบาสเกตบอลโมโน แวมไพร์ 20 คน 

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงกำร 
 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้ใกล้ชิดกบันกักีฬาบาสเกตบอลอาชีพ เป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ปลกูฝังทศันคติท่ีดีตอ่การเลน่กีฬา การออกก าลงักาย และสามารถพฒันาสูอ่าชีพได้  
2. สง่เสริมให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีจิตส านกึในการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม 
4. เพ่ือสนบัสนนุอปุกรณ์กีฬาและทนุการศกึษาให้แก่โรงเรียน 

เป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร  

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้ใกล้ชิดกบันกักีฬาบาสเกตบอลอาชีพ เป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ปลกูฝังทศันคติท่ีดีตอ่การเลน่กีฬา การออกก าลงักาย และสามารถพฒันาสูอ่าชีพได้ 
       
2. สง่เสริมให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีจิตส านกึในการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม 
4. เพ่ือสนบัสนนุอปุกรณ์กีฬาและทนุการศกึษาให้แก่โรงเรียน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้ใกล้ชิดกบันกักีฬาบาสเกตบอลอาชีพ เป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ปลกูฝังทศันคติท่ีดีตอ่การเลน่กีฬา การออกก าลงักาย และสามารถพฒันาสูอ่าชีพได  
2. สง่เสริมให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีจิตส านกึในการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม 
4. เพ่ือสนบัสนนุอปุกรณ์กีฬาและทนุการศกึษาให้แก่โรงเรียน 

กจิกรรมหลัก 1. สอนเทคนิคการเลน่บาสเกตบอลโดยนกักีฬาโมโน แวมไพร์ 
2. แข่งขนับาสเกตบอลเยาวชน เพ่ือมอบรางวลัเป็นขวญัก าลงัใจในต าแหน่งตา่งๆ 
3. มอบอปุกรณ์กีฬาและทนุสนบัสนนุให้แก่โรงเรียนน าไปพฒันาด้านกีฬาตอ่ไป 

งบประมำณ 173,341.65 บาท 
ด ำเนินงำนโดย CSR Internal Communication และ MThai 
ที่ปรึกษำโครงกำร นายกิตติศกัด์ิ พกุเจริญ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

โทรศพัท์ 0 2502 0798 ตอ่ 7798 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

บริษัท โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 
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คลิกดี ท ำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทด ำเนินโครงกำรคลิกดี ท ำดี เพ่ือสิ่งแวดล้อมดงันี ้
 

ที่ ชื่อกจิกรรม พืน้ที่ด ำเนินกำร วันด ำเนินงำน 
1 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 6/2558 : เพำะกล้ำ รักษำป่ำ ตำม

รอย “สืบ” 
อทุยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสนิทร์ 
อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กำญจนบรีุ 

14 ส.ค. 58 

2 คลิกดี ท ำดี ครัง้ท่ี 7/2558 : ชวนน้อง ปลกู-ปลอ่ย-ป-ู
ปลำ 

อทุยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิริน
ธร จ.เพชรบรีุ 

6 พ.ย. 58 
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คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 6/2558 : เพำะกล้ำ รักษำป่ำ ตำมรอย “สืบ” 
 

ชื่อโครงกำร คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 6/2558 : เพำะกล้ำ รักษำป่ำ ตำมรอย “สืบ” 
พืน้ที่ด ำเนินกำร อทุยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสนิทร์ อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กำญจนบรีุ 
ระยะเวลำ วนัศกุร์ท่ี 14 สิงหำคม 2558 
กลุ่มเป้ำหมำย ทีมงำนโมโน กรุ๊ป               12 คน 

อำสำโมโน กรุ๊ป   20 คน 
User MThai    18 คน 
เจ้ำหน้ำท่ีมลูนิธิสืบฯ/อทุยำนฯ 20 คน 
รวมทัง้สิน้ประมำณ              70 คน   

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงกำร 
 

1. เพ่ือฟืน้ฟปู่ำตะวนัตก โดยกำรเพำะต้นกล้ำ เพ่ือเสริมต้นกล้ำในพืน้ท่ีอทุยำนแห่งชำติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กำญจนบรีุ และป่ำชมุชนใกล้เคียง   
2. เพ่ือสร้ำงแนวเขตพืน้ท่ีโดยใช้กำรปลูกต้นกล้ำ เป็นสัญลักษณ์กำรแบ่งพืน้ท่ีระหว่ำงป่ำ
อนรัุกษ์และพืน้ท่ีท ำกินของประชำชนในพืน้ท่ี รวมทัง้ป่ำชุมชนเขต Buffer zone ในพืน้ท่ีตำม
ควำมเหมำะสม 
3. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนกึให้พนกังำนและประชำชนทัว่ไปในกำรอนรัุกษ์และฟืน้ฟธูรรมชำติ 
4. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนอื่นๆ ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

เป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร  

1. พืน้ท่ีอทุยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กำญจนบรีุ และป่ำชมุชนใกล้เคียงสมบรูณ์ขึน้   
2. ลดปัญหำกำรบกุรุกป่ำอนรัุกษ์  
3. พนกังำนและประชำชนทัว่ไปตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรอนรัุกษ์ฟืน้ฟธูรรมชำติ 
4. ได้เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึน้  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1. ทรัพยำกรป่ำไม้มีควำมอดุมสมบรูณ์ ช่วยลดปัญหำภยัพิบตัิ และกำรรุกรำนป่ำอนรัุกษ์ 
2. พนกังำนและประชำชนทัว่ไปมีจิตสำธำรณะในกำรรักษำป่ำไม้ 
3. ได้เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อมอื่นๆตอ่ไป 

กจิกรรมหลัก เพำะกล้ำ : สะตอ มะคำ่ มะรุม ฯลฯ  
งบประมำณ 200,000 บำท 
แผนประชำสัมพันธ์
ผ่ำนส่ือภำยใน, ส่ือ
พันธมิตร, Social 
Network 

Facebook คลิกดี ท ำดี , เครือข่ำยจิตอำสำตำ่งๆ 
www.mthai.com/clickdeetumdee 
นิตยสำรในเครือโมโน กรุ๊ป , นิตยสำรอื่นๆ และหนงัสือพิมพ์  

ด ำเนินงำนโดย CSR Internal Communication และ MThai 
ที่ปรึกษำโครงกำร นำยกิตติศกัด์ิ พกุเจริญ ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

โทรศพัท์ 0 2502 0798 ตอ่ 7798 
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คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 7/2558 : ชวนน้อง ปลูก-ปล่อย-ปู-ปลำ 
 

ชื่อโครงกำร คลิกดี ท ำดี ครัง้ที่ 7/2558 : ชวนน้อง ปลูก-ปล่อย-ปู-ปลำ 
พืน้ที่ด ำเนินกำร อทุยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรีุ  
ระยะเวลำ วนัศกุร์ท่ี 6 พฤศจิกำยน 2558 
กลุ่มเป้ำหมำย ทีมงำนโมโน กรุ๊ป   16 คน 

อำสำโมโน กรุ๊ป   14 คน 
User MThai    12 คน 
User Horo Live     8 คน 
นร.และครู โรงเรียนธรรมิกวิทยำ  20 คน 
รวมทัง้สิน้ประมำณ              65 คน   

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงกำร 
 

1. เพ่ือฟืน้ฟธูรรมชำติทำงทะเล    
2. เพ่ือเปิดโอกำสให้น้องๆผู้ พิกำรทำงสำยตำ ได้มีสว่มร่วมในกำรฟืน้ฟธูรรมชำติทำงทะเล 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กบัน้องๆผู้ พิกำรทำงสำยตำ อนัจะน ำสูก่ำรเข้ำใจกนัมำกย่ิงขึน้ 
4. เพ่ือสง่เสริมจิตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์ฟืน้ฟธูรรมชำติทำงทะเล 

เป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร  

1. ฟืน้ฟรูะบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน และทะเล   
2. น้องๆผู้ พิกำรทำงสำยตำมีสว่นร่วมในกำรฟืน้ฟธูรรมชำติทำงทะเล 
3. อำสำสมคัรและน้องๆผู้ พิกำรทำงสำยตำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ และเข้ำใจกัน
มำกขึน้ 
4. เกิดจิตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์ฟืน้ฟธูรรมชำติทำงทะเล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1. ระบบนิเวศน์ชำยฝ่ังและทำงทะเล สมบรูณ์มำกย่ิงขึน้ 
2. น้องๆผู้ พิกำรทำงสำยตำมีควำมสขุในฐำนะท่ีได้ร่วมฟืน้ฟธูรรมชำติ 
3. อำสำสมคัรและน้องๆผู้ พิกำรทำงสำยตำเข้ำใจกนัและกนัมำกย่ิงขึน้ 
4. เกิดจิตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์ธรรมชำติ และน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวนั 

กจิกรรมหลัก ปลกูป่ำชำยเลน ปลอ่ยสตัว์น ำ้ 
งบประมำณ 300,000 บำท 
แผนประชำสัมพันธ์
ผ่ำนส่ือภำยใน, ส่ือ
พันธมิตร, Social 
Network 

Facebook คลิกดี ท ำดี , เครือข่ำยจิตอำสำตำ่งๆ 
www.mthai.com/clickdeetumdee 
นิตยสำรในเครือโมโน กรุ๊ป , นิตยสำรอื่นๆ และหนงัสือพิมพ์  

ด ำเนินงำนโดย CSR Internal Communication และ MThai 
ที่ปรึกษำโครงกำร นำยกิตติศกัด์ิ พกุเจริญ ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

โทรศพัท์ 0 2502 0798 ตอ่ 7798 
 



 

จัดท ำโดย 
ฝ่ำยกิจกรรมเพื่อสังคม  

โทรศัพท์ 0 2502 0700 ต่อ 7881 
csr@mono.co.th 

 


