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นโยบายภาพรวม
ปี 2559 กลุม่ บริ ษัท โมโน ดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 17 ข้ อ ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ
โดยมุ่งเน้ นข้ อ 3-4 ที่ว่ำด้ วยกำรเสริ มสร้ ำงคุณภำพชีวิต -สุขภำวะ และกำรส่งเสริ มกำรศึกษำ เพื่อเป็ นหลักในกำรดำเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับกำรพัฒนำในเชิงสังคม ซึง่ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรใน 3 มิติ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์-บริ กำรของธุรกิจในเครื อ , กำร
พัฒนำบุคลำกร และกำรจัดโครงกำร-กำรสนับสนุนต่ำงๆ ดังนี ้
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ปี 2559 กลุม่ บริ ษัท โมโน ดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 17 ข้ อ ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ
โดยมุ่งเน้ นข้ อ 3-4 ที่ว่ำด้ วยกำรเสริ มสร้ ำงคุณภำพชีวิต -สุขภำวะ และกำรส่งเสริ มกำรศึกษำ เพื่อเป็ นหลักในกำรดำเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับกำรพัฒนำในเชิงสังคม ซึง่ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรใน 3 มิติ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์-บริ กำรของธุรกิจในเครื อ , กำร
พัฒนำบุคลำกร และกำรจัดโครงกำร-กำรสนับสนุนต่ำงๆ ดังนี ้

1. ผลิตภัณฑ์-บริการของธุรกิจในเครือ
บริ ษัทสนับสนุนให้ กลุม่ ธุรกิจภำยในองค์กรได้ เข้ ำมำมีบทบำท “ร่วมกันให้ ช่วยกันทำ” ในกำรนำศักยภำพ ควำม
เชี่ยวชำญ ทรัพยำกร-บุคคลำกร สินค้ ำ บริ กำร ฯลฯ เข้ ำมำมีสว่ นร่วมควำมคิดสร้ ำงสรรค์เกิดโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ และ
ดำเนินกิจกรรมโดยเปิ ดโอกำสให้ ทกุ ภำคส่วน อำทิเช่น ผู้บริ หำรและพนักงำน ลูกค้ ำ ประชำชนทัว่ ไป พันธมิตร โรงเรี ยน
มหำวิทยำลัย ชุมชน ฯลฯ ได้ เข้ ำมำมีสว่ น “ร่ วมกันให้ ช่วยกันทำ” กิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ได้ สำเร็ จตำมวัตถุประสงค์ ก่อ
เกิดประโยชน์โดยรวมต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม “เกิดคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงธุรกิจกับสังคม” อย่ำงยัง่ ยืน
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ธุรกิจเพลง
สโมสรกีฬา

กำรนำเสนอภำพยนตร์ ซีรีส์ และรำยกำรต่ำงๆอย่ำงครอบคลุม เหมำะสมกับทุกเพศทุกวัย และมี
รำยกำรสร้ ำงสรรค์สงั คม คือ รำยกำร “ทันข่ำวเช้ ำ ช่วงแชร์ แมน : เปิ ดแผนคนทำดี” แชร์ ต่อควำมดี
บุคคลต้ นแบบด้ ำนต่ำงๆ
กำรจัดพิมพ์หนังสือที่มีทงสำระ
ั้
ควำมรู้ และบันเทิง เช่น หนังสือ Humans of New York ชีวิต/ควำม
ฝั น /นิ ว ยอร์ ก ที่ ถ่ ำ ยทอดประสบกำรณ์ ผ่ำ นภำพถ่ ำ ยและเรื่ อ งรำวในแง่ มุม ต่ำ งๆของมหำนคร
นิวยอร์ ก หรื อกำรจัดกิจกรรมร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “A Long Way Home ปั่ นเลียบ
เลำะคันคลองท่องวัฒนธรรมไทย-ลำว-ยวน" เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนสืบสำน
วัฒนธรรมพื ้นบ้ ำน ตำมหนังสือ “A Long Way Home 71 วันปลำยทำงคือบ้ ำน ระหว่ำงทำงคือเรำ”
นำเสนอข้ อมูลข่ำวสำร บทควำมต่ำงๆอย่ำงรอบด้ ำน ครบครันทุกควำมต้ องกำร รวดเร็ ว ถูกต้ อง
และเป็ นกลำง
กำรจัดทำบทเพลงถวำยควำมอำลัยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
กำรจัดโครงกำร Mono Basketball Dream และ Mono Vampire Back to School พำนักกีฬำ
บำสเกตบอลอำชีพไปให้ ควำมรู้ ถ่ำยทอดเทคนิคและประสบกำรณ์แก่เยำวชนในโรงเรี ยนต่ำงๆ
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2. การพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญด้ ำนบุคลำกรเป็ นอย่ำง
ยิ่ง โดยเป็ นหนึ่งในพันธกิ จที่สำคัญขององค์ กร คือ
“สนับสนุน บุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญและพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ภายใต้ คุ ณ ภาพชี วิ ตที ่ ดี ” โดย
เชื่ อ มโยงกับ เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำที่ยั่งยื น ข้ อ 3-4
ที่ว่ำด้ วยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสุขภำวะ และ
กำรส่ง เสริ ม ด้ ำนกำรศึก ษำ เนื่ องจำกบุคลำกรที่ มี
คุณภำพและมีควำมรอบรู้ จะทำให้ องค์กรเติบโตไป
พร้ อมกับสังคมได้ อย่ำงเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
ปี 2559 บริ ษัทดูแลบุคลำกรอย่ำงรอบด้ ำน อำทิ ด้ ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร , สภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
และกำรพัฒนำพนักงำน ซึง่ จะกล่ำวถึงต่อไปในหัวข้ อกำรพัฒนำบุคลำกร

3. การจัดโครงการ-การสนับสนุนต่างๆ
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรจัดโครงกำรและสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆที่เป็ นประโยชน์ ต่อ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
นอกจำกจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้รับ ยังช่วยสร้ ำงสำนึกสำธำรณะ และควำมสุขในฐำนะผู้ให้ แก่บคุ ลำกรในองค์กรที่มีสว่ นร่วม
ในแต่ละโครงกำร ซึง่ รำยละเอียดกำรจัดโครงกำรและกำรสนับสนุนต่ำงๆจะได้ กล่ำวถึงต่อไป
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การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
การบริ หารกิจการภายใต้ บรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมัน่ คุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ คานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ
และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม เป็ นสิ่งสาคัญที่คณะกรรมการ และผู้บริ หารให้ ความสาคัญมาโดย
ตลอด ในฐานะผู้นาด้ านสื่อที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ คนในทุกระดับ กลุม่ บริ ษัท โมโน สนับสนุนให้ กลุม่ ธุรกิจขององค์กร มี
บทบาทสาคัญในการนาศักยภาพ บุคลากร ทรัพยากร เข้ ามามีสว่ นสร้ างสรรค์โครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ แนวคิด
“ร่ วมกันให้ ช่วยกันทา” (Giving and Helping) และพร้ อมดึงทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่ วมตัง้ แต่ ผู้บริ หาร พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้ า และประชาชนทัว่ ไป เพื่อสร้ างประโยชน์ตอ่ สังคม และประเทศชาติ และสร้ างรากฐานการเติบโต
อย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืนให้ กบั ธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ วางแนวการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมตาม
หลักการ 8 ข้ อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุม่ บริ ษัท โมโน คานึงถึงความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจให้
เจริ ญเติบโต ควบคูก่ บั การดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรม ความเป็ นธรรม โดยวางนโยบายต่างๆ ทัง้ นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่าง
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมถึงการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบาย ผลการดาเนินงานทางธุรกิจ ผ่านการทางานอย่าง
มุ่งมั่นของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อ ยต่า งๆ เพื่อ ให้ การดาเนิน ธุร กิ จเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กลุ่มบริษัท โมโน รับรางวัลในโครงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร
ในงาน “Ethical leadership: Combating corruption Together”

ในช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมา ที่ บ ริ ษั ท ได้ เข้ าร่ ว ม

ผ่านการประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้ านการ

โครงการแนวร่ ว มปฏิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการ

คอร์ รัปชัน่ และได้ รับการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วม

ต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition) บริ ษัท

ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ใน

ได้ ด าเนิ นการตัง้ แต่ก ารศึก ษาโครงการ การประกาศ

ไตรมาส 3/2559 ซึง่ มีสถานะการรับรอง 3 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัท

นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต การวางแนวปฏิบตั ิ การ

มีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ

ประเมินความเสี่ยง การปรั บปรุ งแนวทางการควบคุม

รวมถึงการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึง

ภายใน และบริ หารความเสี่ยง การสื่อสารภายในบริ ษัท

การทุจริ ต ทัง้ จากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น

โดยการสือ่ สารผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน มีการจัด

โดยในปี 2559 ไม่ พ บรายงาน หรื อ การกระท าผิ ด

ฝึ กอบรมให้ กั บ พนัก งาน และการปฐมนิ เ ทศให้ กั บ

เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัท

พนักงานใหม่ และการสื่อสารนโยบายสู่ภายนอก การ
แจ้ งนโยบายการให้ และรั บของขวัญกับคู่ค้าทางธุรกิ จ
ตลอดจนการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายใต้
หัวข้ อ “การกากับดูแลกิจการ” การติดตามการปฏิบตั ิ
ของส่วนงานต่างๆ ทัง้ ส่วนงานขายและการตลาด ส่วน
งานจัด ซื อ้ และท าสัญ ญา และการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล ตลอดจนการบันทึกการเก็บรักษาข้ อมูล โดยมี
การสอบทาน และการตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทาให้ บริ ษั ท

นอกจากนี ้ธุรกิจสื่อทีวี โดยช่อง MONO29 ได้
เป็ นสื่ อ กลางในการสนั บ สนุ น โครงการขององค์ ก ร
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (ประเทศไทย) โดยเผยแพร่ คลิปวิดีโอ
เรื่ องกรรมสนองโกง ตอน “เงิ นร้ อน” และ “เงินบาป”
และเผยแพร่ สารคดีสนั ้ “ชุดปฏิรูปการขจัดคอร์ รัปชั่น ”
รวมถึ ง การน าเสนอข่ า วสารวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่น ปี
2559

นายกรั ฐ มนตรี ร วมพลัง เปิ ดไฟไล่โกงที่ ท้ อ ง

สนามหลวง ผ่านรายการทันข่าวเช้ าของสถานี
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึง่ ถือเป็ น
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน โดยส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีความเข้ าใจและปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน สิทธิหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย นอกจากนันยั
้ งเสริ มสร้ าง
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้ วยการไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้หนึง่ ผู้ใด ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทาการละเมิด
ข้ อมูลความเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจากข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้ อมทัง้ วางแนวทางการ
ติดตามกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มิให้ เข้ าข่ายการกระทาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกล่าว

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ดูแลพนักงานในทุกๆด้ าน ทัง้ การบริ หารค่าจ้ าง ความเป็ นอยู่ สภาพแวดล้ อมการทางาน
สวัสดิการ การพัฒนาฝึ กอบรม การประเมินผลงาน และการให้ โอกาสการเติบโตไปพร้ อมองค์กร และปฏิบตั ิด้วยความ
เป็ นธรรม ภายใต้ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยมีนโยบายดังนี ้
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษัทจัดการด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการภายใต้ ข้อกาหนด
ของกฎกระทรวงแรงงาน ได้ แก่ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและปรั บ
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การจัดหาสวัสดิการที่สนับสนุนทังด้
้ านความ
มัน่ คง สุขภาพ และสร้ างความสุขให้ กับพนักงาน อาทิ กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ ประกันชี วิต สุขภาพและอุบตั ิเหตุ สปอร์ ตคลับ สวัสดิการเงิ น
กู้ยืม งานเลี ้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ กิจกรรมที่สร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม
อาทิ งานทาบุญประจาเดือนเกิ ด งานช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อสร้ าง
กาลังใจให้ กบั พนักงาน
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษั ทค านึงถึ ง ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน โดยดูแลให้ สอดคล้ อ งกับ
กฎหมาย มาตรฐานสากล และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่นามาประยุกต์เพื่อสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทางาน โดยบริ ษัท
ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการสร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดีร่วมกัน ทังนี
้ ้ ในปี 2559 มีการเกิดอุบตั ิเหตุ 1 ราย
จากการถ่ายทารายการนอกสถานที่ อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ซึ่งพนักงานได้ เข้ ารับการรักษาโดยใช้ ประกันสุขภาพและ
อุบตั ิเหตุที่บริ ษัทจัดให้
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งปั ญหาและข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆที่ดูแล
เรื่ องนันๆ
้ รวมถึงการแจ้ งการกระทาความผิดที่เกิ ดในองค์ กร สามารถแจ้ งผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ หรื อผ่าน
ทรัพยากรบุคคล ด้ วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริ ษัท จะดาเนินการหาข้ อเท็จจริ ง
เพื่อหาทางแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทาผิด และบริ ษัทจะให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้แจ้ ง และ
มิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถานภาพการทางาน
นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
ของพนัก งานอย่า งต่อ เนื่ อ ง ด้ ว ยบริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญ ด้ า น
บุ ค ลากรเสมอว่ า เป็ นทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ นรากฐานของ
ความสาเร็ จ บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ พัฒนาให้ เป็ น “องค์กรแห่งการพัฒนาและ
เรี ยนรู้” พร้ อมทังปลู
้ กฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กนั ไป
ซึง่ จะได้ กล่าวถึงในหัวข้ อการพัฒนาพนักงาน
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในฐานะผู้ให้ บริ การด้ านสื่อ บริ ษัทให้ ความสาคัญ
กับการเสนอข้ อมูลต่างๆที่มีคณ
ุ ภาพ ตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่ม ลูก ค้ า อย่ า งครอบคลุม ทัง้ สาระ ข่า วสาร บัน เทิ ง
อย่า งสถานี โทรทัศ น์ ช่ อ ง MONO29 ได้ ผลิตรายการเพื่ อ
นาเสนอเรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม อย่าง รายการ “ทัน
ข่าวเช้ า ช่วงแชร์ แมน : เปิ ดแผนคนทาดี” ซึ่งนาเสนอบุคคล
ผู้เป็ นแบบอย่างที่ดีในด้ านต่างๆ พร้ อมทังน
้ าเสนอสารคดี และ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เพื่อให้ ประชาชน สานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
และน้ อมนาเอาคาสอน และหลักการทรงงาน เป็ นต้ นแบบในการดาเนินชีวิต และการทางาน และกลุม่ บริ ษัท โมโน ส่วน
ธุรกิจ MONO MUSIC ได้ จดั ทาบทเพลงถวายความอาลัย ในชื่อ “มองบนฟ้ า” เพื่อเทิดพระเกียรติ รวมหัวใจภักดีถวายองค์
พ่อหลวง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีหน่วยงานที่ดแู ลลูกค้ าและผู้บริ โภคในแต่ละธุรกิจ อาทิ หน่วยงาน Call Center ที่สามารถให้ ข้อมูล
การบริ การและช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าที่ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ หน่วยงานที่ดแู ลเว็บไซต์ มีช่องทางติดต่อกับ
เว็บมาสเตอร์ ในทุกเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อรับข้ อร้ องเรี ยน ปั ญหา และแนะนาการใช้ งานบริ การต่างๆ
รวมถึงการติดต่อโดยตรงมายังบริ ษัท

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
สาหรับพนักงาน บริ ษัทปลูกฝั งแนวคิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยัด โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม อาทิ
การใช้ กระดาษสองหน้ า การนาอุปกรณ์ การออกกิจกรรมมาดัดแปลงและนากลับมาใช้ ใหม่ การใช้ วสั ดุที่ไม่เป็ นพิษต่อ
สิ่ง แวดล้ อม และการบริ หารจัดการภายใน ได้ เอาระบบเทคโนโลยีเข้ ามาจัดสรรการใช้ ทรั พยากร ควบคุมต้ นทุนให้ มี
ประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บข้ อมูล ซึง่ ไม่มีธุรกิจใดในกลุม่ บริ ษัทที่ทาให้ เกิดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
รวมถึงการสนับสนุนโครงการที่รับผิดชอบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ เช่ น งาน “ยูนิ ค รั น นิ่ ง เขาใหญ่
ฮาล์ฟ มาราธอน 2559” ซึ่งจัดขึ ้นเพื่อรั กษาผืนป่ า
มรดกโลก โดยรายได้ สนับสนุนอุปกรณ์การดูแลรักษา
พืน้ ที่อุทยานแห่ง ชาติ เขาใหญ่ ใ ห้ อุดมสมบูรณ์ และ
สานักพิมพ์เฮอร์ ภายใต้ ธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ ร่ วมกับการ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานลพบุ รี จั ด
กิจกรรมปั่ นจักรยานท่องเที่ยว “A Long Way Home
ปั่ นเลียบเลาะคันคลองท่องวัฒนธรรมไทย-ลาว-ญวน"
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีเกษตร และ
วัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ซึ่งร่ วมเดินทางไปกับสองนักเขียน
จากหนังสือ “A Long Way Home 71 วัน ปลายทางคือบ้ าน ระหว่างทางคือเรา”
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ตลอดมา บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นอย่างยิ่ง ด้ วยตระหนักดีว่าบริ ษัทเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสังคม จึงได้ จดั ทาโครงการหรื อให้ การสนับสนุนเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีตอ่ ชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี 2559 บริ ษัทยังคงเน้ นการสนับสนุนด้ านเยาวชน ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิต -สุข
ภาวะ และการส่งเสริ มการศึกษาเป็ นหลัก ซึง่ จะขอกล่าวถึงในหัวข้ อการร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ภารกิ จสาคัญของกลุ่มบริ ษัทโมโน การเชี่ อมโยงสื่อทีวี และสื่อออนไลน์ ช่วยพัฒนาและผลักดันวงการกี ฬา
ระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาบาสเกตบอล ในปี 2559 บริ ษัทเปิ ดใช้ สนามบาสเกตบอล Stadium 29 ซึง่ เป็ นสนาม
ที่ได้ มาตรฐาน และทันสมัยที่สดุ ในประเทศ เพื่อใช้ เป็ นสนามการแข่งขันบาสเกตบอลระดับชาติ โดยให้ การสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันบาสเกตบอล ทัง้ 5th SEABA STANKOVIC CUP THAILAND 2559 และ THAILAND BASKETBALL
LEAGUE 2559 (TBL) และกลุม่ บริ ษัท ได้ สง่ สโมสร โมโน แวมไพร์ และสโมสร โมโน ทิวไผ่งาม เข้ าร่ วมการแข่งขัน ซึ่งทีม
บาสเกตบอล โมโน แวมไพร์ สามารถคว้ ารางวัลชนะเลิศ THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) เป็ นสมัยที่ 2
และในการแข่งขันหลายแมตช์เปิ ดให้ เด็กเข้ าชมฟรี นอกจากนี ้ยังรับชมการแข่งขัน โดยการถ่ายทอดสดผ่านช่อง MONO29
MONO PLUS และเว็บไซต์ Mthai.com เพื่อสร้ างความนิยมในแวดวงกี ฬา อันจะนาไปสู่การพัฒนาวงการกี ฬา
บาสเกตบอลต่อไปในอนาคต
การวางรากฐานการกีฬาตังแต่
้ ระดับเยาวชนถึงระดับอาชีพเป็ นสิง่ ที่สาคัญอีกประการหนึง่ บริ ษัท ได้ จดั โครงการ
ปลุกฝั นยัดห่วง เยาวชนไทย (Mono Basketball Dream) โดยการพานักบาสเกตบอลอาชีพในสังกัดโมโน ไปถ่ายทอด
ประสบการณ์ และสอนทักษะการเล่นบาสเกตบอลให้ กบั เยาวชนอย่างเข้ มข้ น และโครงการ Mono Vampire Back to
School เป็ นการพานักบาสเกตบอลไปจัดกิจกรรมแสดงเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลให้ กับเด็กนักเรี ยน เพื่อสร้ างแรง
บันดาลใจให้ กบั เยาวชน รวม 14 ครัง้ และมีเยาวชนเข้ าร่วมกว่า 2,000 คน
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การพัฒนาบุคลากร

กลุม่ บริ ษัท โมโน ให้ ความสาคัญต่อบุคลากรเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ จะนามาซึ่งการเติบโต
ขององค์กรอย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน บริ ษัทจึงดูแลพนักงานในทุกๆด้ าน ทังการบริ
้
หารค่าจ้ าง ความเป็ นอยู่ สภาพแวดล้ อม
การทางาน สวัสดิการ การพัฒนาฝึ กอบรม การประเมินผลงาน และการให้ โอกาสการเติบโตไปพร้ อมองค์กร และปฏิบตั ิ
ด้ วยความเป็ นธรรม ภายใต้ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริ ษัทปฏิบตั ิภายใต้ ข้อกาหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการจ้ างงาน
มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และพิจารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่งสะท้ อน
เป้าหมายธุรกิ จของบริ ษัทในรอบปี รวมถึงพิจารณาความสาเร็ จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวัดผลงานของแต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน ในส่วนของสวัสดิการ บริ ษัทจัดหาสวัสดิการที่สนับสนุนทังด้
้ านความมัน่ คง สุขภาพ และสร้ าง
ความสุขให้ กับพนักงาน อาทิ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภาพและอุบตั ิเหตุ สปอร์ ตคลับ สวัสดิการเงินกู้ยืม
งานเลี ้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ กิจกรรมที่สร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม อาทิ งานทาบุญประจาเดือนเกิด งานช่วยเหลือสังคม
ต่างๆ เพื่อสร้ างกาลังใจให้ กบั พนักงาน
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษัทมุง่ พัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท างานให้ สอดคล้ อ งกับ กฎหมาย
มาตรฐานสากล และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่นามาประยุกต์ เพื่อสร้ าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทางาน โดยบริ ษัทส่งเสริ มให้ เกิ ด
การมี ส่ว นร่ ว มของพนัก งาน และถื อ เป็ นหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
พนักงานทุกคนที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดีร่วมกัน
บริ ษั ท พร้ อมสนับ สนุน ทรั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอและ
เหมาะสม พัฒนาบุคคลากรให้ มีความรู้ และสร้ างจิตสานึกด้ าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ทังนี
้ ้ ในปี 2559 มีการเกิดอุบตั ิเหตุ 1 ราย จากการถ่ายทารายการนอกสถานที่ อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิ สยั ซึ่งพนักงานได้
เข้ ารับการรักษาโดยใช้ ประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุที่บริ ษัทจัดให้
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งปั ญหาและข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆที่ดูแล
เรื่ องนันๆ
้ รวมถึงการแจ้ งการกระทาความผิดที่เกิ ดในองค์ กร สามารถแจ้ งผ่านผู้บงั คั บบัญชาตามลาดับชัน้ หรื อผ่าน
ทรัพยากรบุคคล ด้ วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริ ษัท จะดาเนินการหาข้ อเท็จจริ ง
เพื่อหาทางแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทาผิด และบริ ษัทจะให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้แจ้ ง และ
มิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถานภาพการทางาน
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท มี น โยบายพัฒ นาศัก ยภาพ ความรู้
ความสามารถของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ วย
ตระหนักถึงความสาคัญด้ านบุคลากรว่าเป็ นทรัพยากร
ที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นรากฐานของความสาเร็ จ บริ ษัทจึง
มุ่ ง มั่น พัฒ นาให้ เป็ น “องค์ ก รแห่ ง การพัฒ นาและ
เรี ยนรู้ ” พร้ อมทังปลู
้ กฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของ
องค์กรควบคูก่ นั ไป โดยบริ ษัทได้ จดั รูปแบบการพัฒนา
เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม ดังนี ้

การเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ และลงมือทางานจริ ง (Experience) เป็ นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้ างาน และสนับสนุนให้ พนักงานกล้ าคิดและทาสิ่งใหม่ๆในงาน หรื อเรี ยกว่า On the job
training ซึง่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองอย่างแท้ จริ ง

การถ่ ายทอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกระดับที่มี
ความรู้ ความเชี่ ยวชาญในด้ า นต่างๆ ได้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ย น โดยผ่า นกระบวนการ 3 แบบ ได้ แก่ Tutor (แบบ
ห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื ้อหาความรู้ ที่นาเสนอและความถนัดของผู้
ถ่ายทอด
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การแลกเปลี่ย นความคิดเห็น (Evaluation) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูบัง คับบัญชา และเพื่อ นร่ วมงาน ได้ แนะน า
(Coaching) และให้ คาปรึ กษา (Consulting) เพื่อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และคาแนะนาในการ
ทางานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

การศึกษาหาความรู้ และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมาะสม ตามความต้ องการ
ของแต่ละหน่วยงาน และเปิ ดโอกาสให้ แต่ละระดับตาแหน่งเข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการ
ทางาน และพร้ อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงานสนใจ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริ ษัทได้จดั สรรงบประมาณ
ด้านการพัฒนาบุคลากรเป็ นจานวนทัง้ สิ้ น 2.66 ล้านบาท
และมี พนักงานเข้าร่ วมการฝึ กอบรมทัง้ สิ้ นประมาณ
ร้อยละ 64.74% ของจานวนพนักงานทัง้ หมด
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นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง สนับ สนุ น ให้ พนัก งานเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการแข่ ง ขัน กี ฬ าเพื่ อ เชื่ อ มสัม พัน ธไมตรี กั บ
ผู้ประกอบการในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน อย่าง การแข่งขัน แบดมินตัน ทีวีสามัคคีคพั ครัง้ ที่ 1 ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์เข้ าร่ วมการ
แข่งขัน 14 ช่อง และการแข่งขัน ดิจิตอลทีวี บาสเกตบอลแมตช์ ครัง้ ที่ 2 ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์เข้ าร่ วมการแข่งขัน 7 ช่อง ซึ่ง
พนักงานในกลุม่ บริ ษัทสามารถคว้ าชัยชนะได้ ทงั ้ 2 รายการ
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม
กลุม่ บริ ษัท โมโน สนับสนุนให้ หน่วยธุรกิจย่อยต่างๆ มีสว่ นร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ทังใน
้
กระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ทังต่
้ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และองค์กร โดยการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-inprocess) บริ ษัทปลูกฝั งค่านิยม และเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กบั พนักงานทุกคน เช่น การดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
เป็ นธรรม ให้ บริ การข้ อมูลและความบันเทิงที่ครอบคลุม เหมาะสม พร้ อมทังการบริ
้
การดูแลลูกค้ าทุกคนอย่างเท่าเทียม
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) บริ ษัทถือเป็ นหนึ่งใน
กิจกรรมหลัก ด้ วยตระหนักดีว่านอกจากจะช่วยให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมแล้ ว ยังช่วยสร้ างความสามัคคี
พัฒนาจิตสาธารณะ และขัดเกลาจิตใจของพนักงานให้ เป็ นบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพรอบด้ าน อันจะนามาซึง่ การพัฒนาองค์กร
และสังคมอย่างยัง่ ยืน
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ปี 2559 กลุ่มบริ ษัท โมโน มีเป้าหมายในการ
สร้ างเครื อข่ายพันธมิตร เพื่อดาเนินงานที่สร้ างประโยชน์
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมสูงสุด โดยได้ ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฯลฯ จัดโครงการดังนี ้

ออกบูธงานวันเด็ก 2559
บริ ษัทเปิ ดรับบริ จาคของขวัญวันเด็กจากประชาชนทัว่ ไปและพนักงานโมโน และนาไปมอบให้ กบั เด็กๆในงานวัน
เด็กแห่งชาติ ปี 2559 เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี บริ ษัทยังได้ เปิ ดบูธเล่นเกมหมุนวงล้ อ
ทายประเทศ AEC – แจกของรางวัล เพื่อสนับสนุนให้ เด็กๆ ได้ ร้ ู จกั ประเทศ AEC มากขึ ้น พร้ อมกับแจกป๊ อปคอร์ น และจัด
กิจกรรมถ่ายรูปร่วมกับตัวละครฮิตจากหนังดีซีรีส์ดงั โดยได้ รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองจานวนมาก

กิจกรรมก้าวสูป่ ที ี่ 3 Mono29 ยกทีมส่งความสุขให้เด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล MONO 29 (โมโนทเวนตี ้ไนน์) ก้ าวเข้ าสูป่ ี ที่ 3 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559
ผู้บริ หาร ศิลปิ นดารา และพนักงานจึงร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้ กบั น้ องๆผู้ป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี ทังการแสดงจากคณะละครตลก
้
มายากล แจกลูกโป่ ง เล่นเกม มอบตุ๊กตา และอุปกรณ์การเรี ยน พร้ อมทังขน
้
ทัพตัวแสดงจากหนังดีซีรีส์ดงั มาร่วมสร้ างสีสนั เรี ยกรอยยิ ้มและให้ น้องๆได้ ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน ปิ ดท้ ายด้ วยการตัด
เค้ กวันเกิด Mono29 แจกจ่ายให้ กบั น้ องๆ ที่ตึก OPD และน้ องๆ ที่หอผู้ป่วยเด็ก มะเร็ ง , หัวใจ และสมอง ซึ่งไม่สามารถ
ลงมาร่ วมกิจกรรมได้ และมอบเงินบริ จาคสมทบทุนจานวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้ วน) เพื่อผู้ป่วยเปลี่ยนลิ ้นหัวใจทาง
สายสวน ผ่านกองทุนโรคหัวใจ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
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สร้างอาคารโมโน กรุป๊ 7 ณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
บริ ษัทได้ สร้ างอาคารเรี ยนให้ แก่โรงเรี ยนที่ขาดแคลนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้ สร้ างอาคารโมโน กรุ๊ ป 7
ให้ แก่โรงเรี ยนวัดขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อใช้ เป็ นห้ องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มการศึกษา
ให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น และในวันส่งมอบอาคาร บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม แจกของรางวัล และเลี ้ยงอาหาร
เด็กๆอีกด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ได้ สร้ างอาคารโมโน กรุ๊ป มาแล้ ว 6 แห่ง ได้ แก่
อาคารโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรี ยนตชด.เฉลิมพระเกียรติ 33
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
อาคารโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรี ยนตชด.รางวัลอินทิรา คานธี บ้ านพะกะเช อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่
อาคารโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรี ยนวัดบางชัน
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
อาคารโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
อาคารโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรี ยนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริ มชอว์
อ.บุญฑริ ก
จ.อุบลราชธานี
อาคารโมโนก รุ๊ป 6 โรงเรี ยนบ้ านช่องกะพัด
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

โครงการ “ทาได้ทาดี” กับ MONO29
ปี 2559 บริ ษัทได้ วางแผนจัดโครงการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานในเครื อกลุม่ บริ ษัท โมโน ได้ ทาประโยชน์
ให้ แก่ท้องถิ่นบ้ านเกิดของตนเอง เพื่อกระตุ้นจิตสาธารณะและสานึกรักบ้ านเกิด โดยได้ จดั โครงการนาร่ องช่วยเหลือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์เจริ ญ อ.บุณฑริ ก จ.อุบลราชธานี และยังขาดแคลนปั จจัยหลายด้ าน โดยบริ ษัทได้ สนับสนุนเครื่ องเล่น
สนามและสมทบทุนโครงการอาหารเสริ ม (นม) พร้ อมเลี ้ยงอาหารกลางวันเด็กๆและผู้ร่วมงาน เล่นเกมแจกของรางวัลให้
เด็กๆ และร่วมมุงจากหลังคาโรงอาหาร ซึง่ กิจกรรมเต็มไปด้ วยรอยยิ ้ม เสียงหัวเราะ สร้ างความอบอุน่ สุขใจทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ
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Village to the world
เข้ าร่ วมโครงการ “Village to the world ปฏิบตั ิการเพิ่มมูลค่า ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเปิ ดตัว 10 ชุมชน
ต้ นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน CSR Outing” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายผลในการทาตลาดขายโปรแกรม
ท่องเที่ยว CSR Outing ให้ กบั ลูกค้ าองค์ทงในและต่
ั้
างประเทศ โดยการสร้ างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ ซึง่ จะสร้ างโอกาสให้ ชุมชนมีช่องทางในการหารายได้ ในด้ านการท่องเที่ยวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทังนี
้ ้
MONO 29 ได้ เลือกทา CSR Outing กับชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ ธานี

นอกจากนี ้ ในปี 2559 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีส่วนร่ วมในการทาบุญต่างๆ เพื่อความเป็ นสิริ
มงคล ขัดเกลาจิตใจ และสร้ างความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน ดังนี ้

พิธสี มโภชพระประธานและบูชาดาว วัดเขตร์นาบุญญาราม
ผู้แทนผู้บริ หารและพนักงานได้ เข้ าร่ วมพิธีสมโภชพระประธานซึ่งได้ ร่วมทาบุญ หล่อพระถวายวัดไปก่อนหน้ านี ้
และร่วมพิธีบชู าดาว ณ วัดเขตร์ นาบุญญาราม จ.จันทบุรี เพื่อความเป็ นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
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ทาบุญสร้างพระอาทิจจพิชญพุทธเจ้า
บริ ษัท พร้ อมผู้บริ หารและพนักงาน ร่วมทาบุญสร้ างพระอาทิจจพิชญพุทธเจ้ า เพื่อประดิษฐานเป็ นพระประธาน
ในพระเจดีย์สริ ิ ศตวรรษสุวฒ
ั นมงคลบพิตร ณ วัดวีระธรรม บ้ านอุม่ เหม้ า อ.พังโคน จ.สกลนคร และร่วมพิธีสมโภชพระ โดย
มีชาวบ้ านเข้ าร่วมพิธี และร่วมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมพื ้นบ้ านอย่างคับคัง่

ร่วมไถ่ชวี ติ โค -กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพือ่ เกษตรกร ตามพระราชดาริ
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 คณะผู้บริ หารและพนักงาน ร่ วมพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ จานวน 58 ตัว รวมเป็ น
เงิ น 1,624,000 บาท ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาล เมืองปทุมธานี ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ เกษตรกร ตาม
พระราชดาริ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ปี 9 มิถนุ ายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
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ทอดกฐินสามัคคีเพือ่ สร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรม
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริ หารและพนักงาน ร่วมทอดกฐิ นสามัคคีเพื่อสร้ างศาลาปฏิบตั ิธรรม
ณ สานักปฏิบตั ิธรรมอุดมทรัพย์ (วัดอโศการาม 2 คลอง 11) โดยกลุม่ บริ ษัท โมโน ได้ ทาบุญทอดกฐิ น 1,000,000 บาท
และร่วมเปิ ดโรงทานเลี ้ยงญาติธรรม พร้ อมกันนี ้คณะผู้บริ หารและพนักงานโมโน กรุ๊ป ได้ ร่วมทาบุญทอดกฐิ น 105,727.75
บาท รวมยอดทาบุญทุกคณะรวมทังสิ
้ ้น 6,830,702.50 บาท

ทาบุญสร้างพระอุปคุต หน้าตัก 29 นิว้ จานวน 1 องค์
และรูปลอยองค์ขนาด 5 นิว้ จานวน 19 องค์
คณะผู้บริ หารและพนักงาน ร่วมทาบุญ 190,230 บาท สร้ างพระพระอุปคุต หน้ าตัก 29 นิ ้ว จานวน 1 องค์ และ
รูปลอยองค์ขนาด 5 นิ ้ว จานวน 19 องค์ ประดิษฐาน ณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร เพื่อความเป็ นสิริมงคล
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การร่วมพัฒนาวงการกีฬา
กลุ่ ม บริ ษั ท โมโน ให้ ความส าคัญ กั บ การ
ส่งเสริ มด้ านสุขภาพมาโดยตลอด ในปี 2559 บริ ษัทมี
เป้ าหมายมุ่ ง สู่ ก ารเป็ นองค์ ก รรั ก กี ฬ า โดยให้ การ
สนับสนุนทังการจั
้
ดโครงการ การสนับสนุนให้ พนักงาน
เข้ าร่ วมโครงการต่างๆ และการสนับสนุนในฐานะสื่อ
โดยเชี่อมโยงสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ช่วยพัฒนา
และผลั ก ดั น วงการกี ฬ าระดั บ ประเทศ เช่ น การ
ถ่ า ยทอดสดกี ฬ าต่า งๆ การน าเสนอข่ า วกี ฬ าอย่ า ง
ต่อเนื่อง เป็ นต้ น
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การสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล
บริ ษัทมุ่งมัน่ สนับสนุนวงการกี ฬา โดยเฉพาะ
กีฬาบาสเกตบอล โดยจัดตังสโมสร
้
โมโน แวมไพร์ และ
สโมสร โมโน ทิว ไผ่งาม ส่งแข่งขัน ในระดับอาชี พ และ
เปิ ดใช้ สนามบาสเกตบอล Stadium 29 ซึง่ เป็ นสนามที่ได้
มาตรฐาน และทันสมัยที่สดุ ในประเทศ เป็ นสนามการ
แข่งขันบาสเกตบอลระดับชาติ โดยให้ การสนับสนุนการ
จั ด การแข่ ง ขั น บาสเกตบอล ทั ง้ 5th
SEABA
STANKOVIC CUP THAILAND 2559 และ THAILAND
BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) ซึ่งในปี 2559
สโมสร โมโน แวมไพร์ สามารถคว้ ารางวัล ชนะเลิ ศ
THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) เป็ น
สมัยที่ 2 ด้ วย

รายงานความรับผิ ดชอบต่อสังคม กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2559
22

การวางรากฐานการกีฬาตังแต่
้ ระดับเยาวชนถึงระดับอาชีพเป็ นสิง่ ที่สาคัญอีกประการหนึง่ บริ ษัทให้ เยาวชนเข้ าชม
การแข่งขันบาสเกตบอลโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายในหลายการแข่งขัน และถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง MONO29 , MONO PLUS
และเว็บไซต์ MThai.com เพื่อสร้ างความนิยมในแวดวงกีฬาให้ เข้ าถึงง่ายและกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น อีกทังได้
้ จดั โครงการ
ปลุกฝั นยัดห่วง เยาวชนไทย (Mono Basketball Dream) โดยการพานักบาสเกตบอลอาชีพในสังกัดโมโน ไปถ่ายทอด
ประสบการณ์ และสอนทักษะการเล่นบาสเกตบอลให้ กบั เยาวชนอย่างเข้ มข้ น และโครงการ Mono Vampire Back to
School เป็ นการพานักบาสเกตบอลไปจัดกิจกรรมแสดงเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลให้ กับเด็กนักเรี ยน เพื่อสร้ างแรง
บันดาลใจให้ กบั เยาวชน รวม 14 ครัง้ และมีเยาวชนเข้ าร่วมกว่า 2,000 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

กิจกรรม Mono basketball Dream
ที่

สถานที่

จานวนผู้เข้ าร่ วม จานวนชั่วโมง

1 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี

40

3

2 โรงเรี ยนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

30

3

3 โรงเรี ยนสารวิทยา กรุ งเทพฯ

30

3

4 โรงเรี ยนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี

80

3

300

3

60

3

7 สนามกี ฬา จ.กาแพงเพชร

100

3

8 โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 กรุ งเทพฯ

100

6

9 โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

100

3

10 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

150

6

990

36

5 โรงเรี ยนวัดขุนซ่อง จ.จันทบุรี
6 สนามกี ฬา จ.ตรั ง

รวม
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กิจกรรม Mono Vampire Back to School
ที่

สถานที่

จานวนผู้เข้ าร่ วม จานวนชั่วโมง

1 โรงเรี ยนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง จ.นนทบุรี

300

3

2 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า นนทบุรี

300

3

3 โรงเรี ยนเซนต์ฟรั งซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี

200

3

4 โรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ จ.นนทบุรี

100

3

5 โรงเรี ยนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

80

3

300

4

1,280
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6 โรงเรี ยนบีคอนเฮาส์ แย้ มสอาดรั งสิต จ.ปทุมธานี
รวม
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ประมวลภาพกิจกรรม
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การสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งต่างๆ
ตลอดมา บริ ษัทสนับสนุนกิจกรรมเดิน -วิ่งต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 บริ ษัทได้ มีนโยบายสนับสนุน
ชมรมวิ่งของบริ ษัท เข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพและความสัมพันธ์ อนั ดีของพนักงานในองค์กร รวมทังได้
้
สนับสนุนองค์ กรต่างๆตามแต่วตั ถุประสงค์ ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งได้ รับความสนใจจากสมาชิ กในชมรมสมัครเข้ าร่ วม
กิจกรรมเป็ นจานวนมากทุกครัง้ โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง ที่กลุม่ บริ ษัท โมโน ได้ ร่วมสนับสนุน มีดงั นี ้
ที่
รายการ
วันที่จัด
1 TPBS RUN “แบ่งน ้าใช้ ปั นน ้าใจ สู้ 15 พ.ค. 2559
ภัยแล้ ง มินิมาราธอน”
2 สุโขทัย มาราธอน 2016 (Sukhothai 26 มิ.ย. 2559
Marathon 2016)

3

พัทยามาราธอน 2016
(PATTAYA MARATHON 2016)

17 ก.ค. 2559

4

12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุ งเทพฯ 12 ส.ค. 2559
2016 (August 12th Half Marathon
Bangkok 2016)

5

EGAT CHARITY GREEN RUN 4 ก.ย. 2559
2016 (กฟผ. มินิมาราธอน)

6

Big Blue Run - Charity 4Kids

7

Run For Family 2016 Be Aware 25 ธ.ค. 2559
More Avoid งานเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อ
ครอบครัวไทย ครัง้ ที่ 5

9 ต.ค. 2559

สถานที่จดั
สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี
เอส ถ.วิภาวดีรังสิต
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
สุโขทัย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ช่วยผู้ประสบภัยแล้ งร่ วมกับ
มูลนิธิไทยพีบีเอส
ส ม ท บ ทุ น จั ด ซื ้ อ ชุ ด
ปฏิบตั ิการภาคสนาม, ดูแล
รั ก ษ า พื ้ น ที่ อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์ สโุ ขทัย
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เมื อ งพัท ยาและสนับ สนุ น
การออกกาลังกาย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภัก ดี
สิริกิติ์
เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
สานักงานใหญ่การไฟฟ้ า สร้ างเสริ มสุขภาพที่ดี
ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศ
ไทย (กฟผ.)
ปากเกร็ ด นนทบุรี
การกุศลบ้ านภูมิเวท อ.ปาก
เกร็ ด จ.นนทบุรี
วัดท้ องคุ้ง (สะพานคลอง มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
พ ร ะ อุ ด ม ) ส ะ พ า น
พระราม 4 (ปากเกร็ ด )
ถนนชัยพฤกษ์
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ประมวลภาพการสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งต่างๆ
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การสนับสนุนต่างๆ
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ให้ ก ารสนับ สนุ น และมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ โครงการทัง้ ของภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ฯลฯ ที่มีความสอดคล้ องกับด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

ที่
1
2
3
4
5
6

การสนับสนุนเพื่อการศึกษา
กิจกรรม
หน่ วยงาน / ผู้จัด
วันจัดกิจกรรม
สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ปี 2559 โรงเรี ยน , ศูนย์เยาวชน , เทศบาล
9 ม.ค. 59
ฯลฯ
โครงการ “พี เ อสไอ เติ ม ฝั น …ปั น มูลนิธิพีเอสไอ
ปี 59
น ้าใจ”
สนั บ สนุ น กิ จ ก รรม ก า รพั ฒ น า คุณไพรวัลย์ ยาปั ญ (ครูมด)
ปี 59
การศึกษา
โครงการ พี่สอนน้ อง “ปลูกปั ญญา มูลนิธิอินเตอร์ ลิ ้งค์ให้ ใจ
ก.ค.-ธ.ค. 59
พร้ อมมอบความอบอุน่ ”
งานวันครบรอบก่อตังโรงเรี
้
ยน 164 โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
20 ส.ค. 59
ปี
และสภานักเรี ยน
ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
ปี 59
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประมวลภาพการสนับสนุนเพื่อการศึกษา
สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ปี 2559 อาทิ กศน.เขตหนอง
แขม , โรงเรี ยนสันติ อิ สลาม จ.ฉะเชิ งเทรา , โรงเรี ย นสุเ หร่ า คู้ จ.
ฉะเชิงเทรา , โรงเรี ยนเอี๊ยยะยาอุลอุลมู ิดดีน จ.ฉะเชิ งเทรา , ศูนย์
เยาวชน คลองกุ่ม , ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 , ศูนย์เยาวชนวัด
หัวลาโพง , ศูนย์เยาวชนหนองจอก , สานักงานเทศบาลตาบลบาง
พลับ
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มูลค่ า (บาท)
125,000
20,000
10,000
10,000
19,000

มอบทุน สนับ สนุน การจัด ซื อ้ อุป กรณ์ กี ฬ าให้ กับ
โรงเรี ย นต่ า งๆ 30 โรงเรี ย นทั่ว ประเทศ รวมจ านวนเงิ น
125,000 บาท ในโครงการ “พีเอสไอ เติมฝั น...ปั นนา้ ใจ”
โดย “มูลนิธิพีเอสไอ” เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ สร้ างโอกาส
ทางการศึ ก ษาและด้ านกี ฬ า รวมถึ ง สร้ างความสุข และ
รอยยิ ้มให้ กบั น้ องๆ ทุกคน

ร่วมกับ รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก มอบทุน สนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา จานวน 20,000 บาท ให้ แก่
คุณไพรวัลย์ ยาปั ญ หรื อ ครูมด ผู้ซึ่งเคยออกรายการ Five
minutes Big HERO ช่อง MONO29 ในฐานะ HERO ผู้ให้
การ ศึกษาแก่เยาวชนในพื ้นที่หา่ งไกล

มอบเงิ น 10,000 บาท สนับ สนุน โครงการ พี่ ส อนน้ อ ง
“ปลูกปั ญญา พร้ อมมอบความอบอุ่น” โดย มูลนิธิอินเตอร์ ลิ ้งค์ให้ ใจ
เพื่อส่งเสริ มการศึกษาของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวม 15 โรงเรี ยน

มอบเงิ น 10,000 บาท สนับ สนุน งานวันครบรอบก่ อ ตัง้
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย 164 ปี ในชื่องาน “เปิ ดมุมมอง
ตามครรลอง พระภูมี 70 ปี แห่งความภักดี 164 ปี แห่งแรงบันดาล
ใจ” เพื่อเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้และทักษะต่างๆของนักเรี ยน

สนับสนุนทุนการศึกษา 19,000 บาท ให้ แก่สมาคมศิษย์
เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ระดับ บัณฑิ ต ศึก ษาในการวิท ยานิ พ นธ์ และสนับ สนุน นัก ศึกษาผู้
เสียสละและบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะทาให้ นกั ศึกษา
สามารถเรี ยนจบหลักสูตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่
1
2
3
4
5

6
7

8
9

สนับสนุนช่ วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์ กรต่ างๆ
กิจกรรม
หน่ วยงาน / ผู้จัด
วันจัดกิจกรรม
โครงการล้ อเลือ่ นเพื่อคนพิการ
มูลนิธิคนพิการไทย
9 ม.ค. 59
ช่วยเหลือเด็กกาพร้ า 3 จังหวัด มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน
ปี 59
ชายแดนภาคใต้
งานกาชาด
สภาสัง คมสงเคราะห์ แห่งประเทศ 30 มี.ค. - 7
ไทยฯ
เม.ย. 59
คอนเสิร์ตโครงการคลายเครี ยดเพื่อ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
12 มิ.ย. 59
การกุศล
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิง สมาคมนักเรี ยนเก่าเยอรมัน ในพระ 20 มิ.ย. 2559
ถ้ วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ป์ แ ล ะ มู ล นิ ธิ
พระเจ้ าอยูห่ วั
วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน
กิจกรรมการกุศล “บ้ านนาสัญญา โครงการหัวใจสีขาว
24 ก.ย. 59
รัก (ศาสตร์ ศิลป์ ประเพณีไทย)”
การสัมมนาเชิ งวิชาการ “ทรั พย์ สิน ศาลทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาและ 19-20 ม.ค.60
ทางปั ญญาและการค้ าระหว่ า ง การค้ าระหว่างประเทศกลาง
ประเทศกับการขับเคลื่อนสูแ่ นวโน้ ม
ส า คั ญ ข อ ง โ ล ก ใ น ยุ ค ป ฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม 4.0”
วั น สถาปนาสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
22 ม.ค. 59
กองทัพบก ครบรอบปี ที่ 58
บริ จาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ
คุณเศรษฐา ศิระฉายา
6 พ.ย. 59

มูลค่ า (บาท)
30,000
10,000
10,000
10,000
50,000

20,000
200,000

20,000
100,000

ประมวลภาพการสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ
สนับสนุน 30,000 บาท โครงการล้ อเลื่อนเพื่อคนพิการ
ของมูลนิธิคนพิการไทย เพื่อจัดหารถเข็น/รถสามล้ อโยก ให้ แก่เด็ก
พิ ก ารใช้ เดิ น ทางไปสถานศึ ก ษา , ประกอบกิ จ วัต รประจ าวัน ,
ประกอบอาชี พ และเพื่อสร้ างความร่ วมมือด้ านการช่วยเหลือคน
พิการที่ด้อยโอกาสระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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สนับสนุน 10,000 บาท ให้ แก่มลู นิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อ
เด็ ก ก าพร้ า 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ ช่ ว ยเหลือ เด็ ก และ
ครอบครั ว ที่ ป ระสบภัย และยากจน ทัง้ ด้ านการครองชี พ และ
การศึกษา

สนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ ใน
การออกร้ านงานกาชาด ประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 10,000
บาท

สนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ในการจัด
“คอนเสิ ร์ ต โครงการคลายเครี ย ดเพื่ อ การกุ ศ ล” เพื่ อ เป็ น
ทุน การศึ ก ษา , จัด ซื อ้ รถเข็ น และสนับ สนุน กิ จ กรรมของภา
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จานวน 10,000 บาท

สนับสนุนเงิน 50,000 บาท และร่ วมส่งทีมเข้ าแข่งขัน
กอล์ ฟ การกุ ศ ล ชิ ง ถ้ วยพระราชทาน พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยู่หัว จัด โดยสมาคมนัก เรี ย นเก่ าเยอรมัน ในพระบรมรา
ชูปถัมป์ และ มูลนิธิวฒ
ั นธรรมไทย-เยอรมัน เพื่อหารายได้ สมทบ
ทุน มูลนิ ธิ อานัน ทมหิ ดล และกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ ข อง
สมาคม
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สนับ สนุ น 20,000 บาท กิ จ กรรมการกุ ศ ลเพื่ อ เด็ ก
ก าพร้ า คนชรา และผู้ป่ วยติ ด เชื อ้ เอดส์ “บ้ า นนาสัญ ญารั ก
(ศาสตร์ ศิลป์ ประเพณีไทย)” จัดโดย โครงการหัวใจสีขาว “รวม
ใจรณรงค์ ต้ า นภัย เอดส์ ” , ชมรมคนรั ก เพลงลูก ทุ่ง ไทย และ
เครื อ ข่ า ยพัน ธมิ ต ร เพื่ อ หารายได้ ส นับ สนุน วัด พระบาทน า้ พุ
จังหวัดลพบุรี

มอบเงิ น 200,000 บาท สนับ สนุ น การสัม มนาเชิ ง
วิชาการ “ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกับการ
ขับเคลือ่ นสูแ่ นวโน้ มสาคัญของโลกในยุคปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม 4.0”
จัดโดยศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญาต่อสังคม

บริ จาคเงินจานวน 20,000 บาท เนื่องในวันสถาปนา
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปี ที่ 58

มอบเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ จานวน 100,000 บาท
เนื่องในวันคล้ ายวันเกิด คุณเศรษฐา ศิระฉายา

รายงานความรับผิ ดชอบต่อสังคม กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2559
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