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นโยบายภาพรวม 
 

ปี 2559 กลุม่บริษัท โมโน ด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำที่
ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 17 ข้อ ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ 
โดยมุ่งเน้นข้อ 3-4 ที่ว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงคณุภำพชีวิต-สขุภำวะ และกำรสง่เสริมกำรศึกษำ เพื่อเป็นหลกัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ปกบักำรพฒันำในเชิงสงัคม ซึง่บริษัทได้ด ำเนินกำรใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์-บริกำรของธุรกิจในเครือ , กำร
พฒันำบคุลำกร และกำรจดัโครงกำร-กำรสนบัสนนุตำ่งๆ ดงันี ้
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ปี 2559 กลุม่บริษัท โมโน ด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำที่
ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 17 ข้อ ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ 
โดยมุ่งเน้นข้อ 3-4 ที่ว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงคณุภำพชีวิต-สขุภำวะ และกำรสง่เสริมกำรศึกษำ เพื่อเป็นหลกัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ปกบักำรพฒันำในเชิงสงัคม ซึง่บริษัทได้ด ำเนินกำรใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์-บริกำรของธุรกิจในเครือ , กำร
พฒันำบคุลำกร และกำรจดัโครงกำร-กำรสนบัสนนุตำ่งๆ ดงันี ้

 
1. ผลิตภัณฑ์-บริการของธุรกิจในเครือ 
บริษัทสนบัสนนุให้กลุม่ธุรกิจภำยในองค์กรได้เข้ำมำมีบทบำท “ร่วมกนัให้ ช่วยกนัท ำ” ในกำรน ำศกัยภำพ ควำม

เช่ียวชำญ ทรัพยำกร-บคุคลำกร สนิค้ำ บริกำร ฯลฯ   เข้ำมำมีสว่นร่วมควำมคิดสร้ำงสรรค์เกิดโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ และ
ด ำเนินกิจกรรมโดยเปิดโอกำสให้ทกุภำคสว่น อำทิเช่น  ผู้บริหำรและพนกังำน  ลกูค้ำ ประชำชนทัว่ไป  พนัธมิตร โรงเรียน 
มหำวิทยำลยั ชมุชน ฯลฯ  ได้เข้ำมำมีสว่น “ร่วมกนัให้ ช่วยกนัท ำ” กิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ได้ส ำเร็จตำมวตัถปุระสงค์ ก่อ
เกิดประโยชน์โดยรวมตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  “เกิดคณุคำ่ร่วมกนัระหวำ่งธุรกิจกบัสงัคม”  อยำ่งยัง่ยืน 

 
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ กำรน ำเสนอภำพยนตร์ ซีรีส์ และรำยกำรต่ำงๆอย่ำงครอบคลมุ เหมำะสมกบัทุกเพศทกุวยั และมี

รำยกำรสร้ำงสรรค์สงัคม คือ รำยกำร “ทนัข่ำวเช้ำ ช่วงแชร์แมน : เปิดแผนคนท ำดี” แชร์ต่อควำมดี
บคุคลต้นแบบด้ำนตำ่งๆ 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กำรจดัพิมพ์หนงัสอืที่มีทัง้สำระ ควำมรู้ และบนัเทิง เช่น หนงัสอื Humans of New York ชีวิต/ควำม
ฝัน/นิวยอร์ก ที่ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ผ่ำนภำพถ่ำยและเร่ืองรำวในแง่มุมต่ำงๆของมหำนคร
นิวยอร์ก หรือกำรจดักิจกรรมร่วมกบักำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย  “A Long Way Home ป่ันเลยีบ
เลำะคนัคลองท่องวฒันธรรมไทย-ลำว-ยวน" เพื่อสนบัสนนุกำรท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ชุมชนสืบสำน
วฒันธรรมพืน้บ้ำน ตำมหนงัสอื “A Long Way Home 71 วนัปลำยทำงคือบ้ำน ระหวำ่งทำงคือเรำ”      

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต น ำเสนอข้อมลูข่ำวสำร บทควำมต่ำงๆอย่ำงรอบด้ำน ครบครันทกุควำมต้องกำร รวดเร็ว ถกูต้อง 
และเป็นกลำง  

ธุรกิจเพลง กำรจดัท ำบทเพลงถวำยควำมอำลยัพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช 
สโมสรกีฬา กำรจดัโครงกำร Mono Basketball Dream และ Mono Vampire Back to School พำนกักีฬำ

บำสเกตบอลอำชีพไปให้ควำมรู้ ถ่ำยทอดเทคนิคและประสบกำรณ์แก่เยำวชนในโรงเรียนตำ่งๆ 
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2. การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทให้ควำมส ำคญัด้ำนบคุลำกรเป็นอย่ำง

ยิ่ง โดยเป็นหนึ่งในพนัธกิจที่ส ำคญัขององค์กร คือ 
“สนบัสนนุ บคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญและพฒันา
อย่าง ต่อเ นื่อง  ภายใต้คุณภาพชี วิตที่ ดี ”  โดย
เช่ือมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ข้อ 3-4 
ที่ว่ำด้วยกำรพฒันำคุณภำพชีวิตและสขุภำวะ และ
กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ เนื่องจำกบุคลำกรที่มี
คณุภำพและมีควำมรอบรู้ จะท ำให้องค์กรเติบโตไป
พร้อมกบัสงัคมได้อยำ่งเข้มแข็งและยัง่ยืน 

ปี 2559 บริษัทดูแลบคุลำกรอย่ำงรอบด้ำน อำทิ ด้ำนค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร , สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
และกำรพฒันำพนกังำน ซึง่จะกลำ่วถึงตอ่ไปในหวัข้อกำรพฒันำบคุลำกร  

 
 

3. การจัดโครงการ-การสนับสนุนต่างๆ 
บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดโครงกำรและสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

นอกจำกจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ รับ ยงัช่วยสร้ำงส ำนกึสำธำรณะ และควำมสขุในฐำนะผู้ให้แก่บคุลำกรในองค์กรที่มีสว่นร่วม
ในแตล่ะโครงกำร ซึง่รำยละเอียดกำรจดัโครงกำรและกำรสนบัสนนุตำ่งๆจะได้กลำ่วถึงตอ่ไป 
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การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 

การบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมัน่คณุธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ 
และความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส าคญัที่คณะกรรมการ และผู้บริหารให้ความส าคญัมาโดย
ตลอด ในฐานะผู้น าด้านสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุม่คนในทกุระดบั กลุม่บริษัท โมโน สนบัสนนุให้กลุม่ธุรกิจขององค์กร มี
บทบาทส าคญัในการน าศกัยภาพ บคุลากร ทรัพยากร เข้ามามีสว่นสร้างสรรค์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด 
“ร่วมกันให้ ช่วยกันท า” (Giving and Helping) และพร้อมดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตัง้แต่ ผู้บริหาร พนกังาน 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้า และประชาชนทัว่ไป เพื่อสร้างประโยชน์ตอ่สงัคม และประเทศชาติ และสร้างรากฐานการเติบโต
อยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กบัธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้วางแนวการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมตาม
หลกัการ 8 ข้อ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รายละเอียดดงันี ้
 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
กลุม่บริษัท โมโน ค านึงถึงความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุและผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจให้

เจริญเติบโต ควบคูก่บัการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรม ความเป็นธรรม โดยวางนโยบายตา่งๆ ทัง้ นโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ซื่อสตัย์สจุริต รวมถึงการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ ผา่นการท างานอย่าง
มุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 
ในช่วง  2 ปีที่ ผ่านมา ที่บ ริ ษัทได้ เ ข้า ร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition) บริษัท

ได้ด าเนินการตัง้แต่การศึกษาโครงการ การประกาศ

นโยบายการต่อต้านการทจุริต การวางแนวปฏิบตัิ การ

ประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงแนวทางการควบคุม

ภายใน และบริหารความเสี่ยง การสื่อสารภายในบริษัท 

โดยการสือ่สารผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน มีการจดั

ฝึกอบรมให้กับพนักงาน และการปฐมนิเทศให้กับ

พนกังานใหม่ และการสื่อสารนโยบายสู่ภายนอก การ

แจ้งนโยบายการให้และรับของขวัญกับคู่ค้าทางธุรกิจ 

ตลอดจนการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้

หวัข้อ “การก ากับดแูลกิจการ” การติดตามการปฏิบตัิ

ของสว่นงานต่างๆ ทัง้ สว่นงานขายและการตลาด สว่น

งานจัดซือ้และท าสัญญา และการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนการบันทึกการเก็บรักษาข้อมูล โดยมี

การสอบทาน และการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท าให้บริษัท

ผ่านการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ใน

ไตรมาส 3/2559 ซึง่มีสถานะการรับรอง 3 ปี ทัง้นี ้บริษัท

มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

รวมถึงการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึง

การทุจริต  ทัง้จากพนกังานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

โดยในปี 2559 ไม่พบรายงาน หรือการกระท า ผิด

เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท 

นอกจากนีธุ้รกิจสื่อทีวี โดยช่อง MONO29 ได้

เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนโครงการขององค์กร

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) โดยเผยแพร่คลิปวิดีโอ

เร่ืองกรรมสนองโกง ตอน “เงินร้อน” และ “เงินบาป” 

และเผยแพร่สารคดีสัน้ “ชุดปฏิรูปการขจัดคอร์รัปชั่น” 

รวมถึงการน าเสนอข่าวสารวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ปี 

2559 นายกรัฐมนตรีรวมพลังเปิดไฟไล่โกงที่ท้อง

สนามหลวง ผา่นรายการทนัขา่วเช้าของสถานี 

 

กลุ่มบริษัท โมโน รับรางวัลในโครงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร 
ในงาน “Ethical leadership: Combating corruption Together” 
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 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทให้ความส าคญัตอ่การเคารพในหลกัสทิธิมนษุยชนและยดึหลกัความเสมอภาคและเทา่เทียมกนั  ซึง่ถือเป็น

สทิธิขัน้พืน้ฐาน โดยสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีความเข้าใจและปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงการเคารพสิทธิ
มนษุยชน สทิธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บคุคลอื่น  และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย นอกจากนัน้ยงัเสริมสร้าง
ความเสมอภาคและเทา่เทียมกนั  ด้วยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่ผู้หนึง่ผู้ใด  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล  ไม่กระท าการละเมิด
ข้อมูลความเป็นส่วนตวั หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมทัง้วางแนวทางการ
ติดตามก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบตัิงานของพนกังาน มิให้เข้าข่ายการกระท าการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนและหลกัความเสมอภาคดงักลา่ว 

 

 
 

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 
กลุ่มบริษัท โมโน ดูแลพนักงานในทุกๆด้าน ทัง้การบริหารค่าจ้าง ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมการท างาน  

สวสัดิการ การพฒันาฝึกอบรม  การประเมินผลงาน  และการให้โอกาสการเติบโตไปพร้อมองค์กร และปฏิบตัิด้วยความ
เป็นธรรม ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีนโยบายดงันี ้
 

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทจดัการด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการภายใต้ข้อก าหนด

ของกฎกระทรวงแรงงาน ไ ด้แก่  การจ่ ายค่าตอบแทนและปรับ
คา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม การจดัหาสวสัดิการท่ีสนบัสนนุทัง้ด้านความ
มัน่คง สุขภาพ และสร้างความสุขให้กับพนักงาน อาทิ กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ ประกันชีวิต สขุภาพและอุบตัิเหตุ สปอร์ตคลบั สวสัดิการเงิน
กู้ยืม งานเลีย้งสงัสรรค์ในโอกาสตา่งๆ กิจกรรมที่สร้างคณุธรรม จริยธรรม 
อาทิ งานท าบุญประจ าเดือนเกิด งานช่วยเหลือสงัคมต่างๆ เพื่อสร้าง
ก าลงัใจให้กบัพนกังาน 
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทค านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยดูแลให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อก าหนดอื่นๆ ที่น ามาประยกุต์เพื่อสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในที่ท างาน โดยบริษัท
สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีร่วมกนั ทัง้นี ้ในปี 2559 มีการเกิดอบุตัิเหต ุ1 ราย 
จากการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ อนัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยั ซึ่งพนกังานได้เข้ารับการรักษาโดยใช้ประกนัสขุภาพและ
อบุตัิเหตทุี่บริษัทจดัให้ 

นอกจากนี ้ บริษัทมีช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆที่ดูแล
เร่ืองนัน้ๆ รวมถึงการแจ้งการกระท าความผิดที่เกิดในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผู้บงัคบับญัชาตามล าดับชัน้ หรือผ่าน
ทรัพยากรบคุคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและคณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการหาข้อเท็จจริง
เพื่อหาทางแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท าผิด และบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้ง และ
มิให้ได้รับผลกระทบตอ่สถานภาพการท างาน 
 

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 

ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนักถึงความส าคัญด้าน
บุคลากรเสมอว่าเ ป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  และเป็นรากฐานของ
ความส าเร็จ บริษัทจึงมุ่งมัน่พฒันาให้เป็น “องค์กรแห่งการพฒันาและ
เรียนรู้” พร้อมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กนัไป 
ซึง่จะได้กลา่วถึงในหวัข้อการพฒันาพนกังาน 
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 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 ในฐานะผู้ ให้บริการด้านสื่อ บริษัทให้ความส าคัญ
กบัการเสนอข้อมลูตา่งๆที่มีคณุภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าอย่างครอบคลุม ทัง้สาระ ข่าวสาร บันเทิง 
อย่างสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ได้ผลิตรายการเพื่อ
น าเสนอเร่ืองราวที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม อย่าง รายการ “ทนั
ข่าวเช้า ช่วงแชร์แมน : เปิดแผนคนท าดี” ซึ่งน าเสนอบคุคล   
ผู้ เป็นแบบอยา่งที่ดีในด้านตา่งๆ พร้อมทัง้น าเสนอสารคดี และ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช เพื่อให้ประชาชน ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และน้อมน าเอาค าสอน และหลกัการทรงงาน เป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต และการท างาน และกลุม่บริษัท โมโน สว่น
ธุรกิจ MONO MUSIC ได้จดัท าบทเพลงถวายความอาลยั ในช่ือ “มองบนฟ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติ รวมหวัใจภกัดีถวายองค์
พอ่หลวง 

ทัง้นี ้บริษัทมีหนว่ยงานท่ีดแูลลกูค้าและผู้บริโภคในแตล่ะธุรกิจ อาทิ หน่วยงาน Call Center ที่สามารถให้ข้อมลู
การบริการและช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าที่ใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี หนว่ยงานท่ีดแูลเว็บไซต์ มีช่องทางติดตอ่กบั
เว็บมาสเตอร์ในทกุเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อรับข้อร้องเรียน ปัญหา และแนะน าการใช้งานบริการต่างๆ  
รวมถึงการติดตอ่โดยตรงมายงับริษัท 

 

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม  
ส าหรับพนกังาน บริษัทปลกูฝังแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยดั โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม อาทิ 

การใช้กระดาษสองหน้า การน าอุปกรณ์การออกกิจกรรมมาดดัแปลงและน ากลบัมาใช้ใหม่ การใช้วสัดุที่ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภายใน ได้เอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาจัดสรรการใช้ทรัพยากร ควบคุมต้นทุนให้มี
ประสทิธิภาพ ระบบการจดัเก็บข้อมลู ซึง่ไมม่ีธุรกิจใดในกลุม่บริษัทท่ีท าให้เกิดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
  รวมถึงการสนบัสนนุโครงการท่ีรับผิดชอบตอ่
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น งาน “ยูนิค รันนิ่ง เขาใหญ่ 
ฮาล์ฟ มาราธอน 2559” ซึ่งจัดขึน้เพื่อรักษาผืนป่า
มรดกโลก โดยรายได้สนบัสนนุอปุกรณ์การดแูลรักษา
พืน้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ และ
ส านกัพิมพ์เฮอร์ ภายใต้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมกบัการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานลพบุรี  จัด
กิจกรรมป่ันจกัรยานท่องเที่ยว “A Long Way Home 
ป่ันเลยีบเลาะคนัคลองท่องวฒันธรรมไทย-ลาว-ญวน" 
เพื่อสนบัสนนุการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์วิถีเกษตร และ
วฒันธรรมพืน้บ้าน ซึ่งร่วมเดินทางไปกับสองนกัเขียน
จากหนงัสอื “A Long Way Home 71 วนั ปลายทางคือบ้าน ระหวา่งทางคือเรา”  
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
ตลอดมา บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาชมุชนและสงัคมเป็นอยา่งยิ่ง ด้วยตระหนกัดีว่าบริษัทเป็นสว่นหนึ่ง

ของสงัคม จึงได้จดัท าโครงการหรือให้การสนบัสนนุเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีตอ่ชมุชนและสงัคมมาอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี 2559 บริษัทยงัคงเน้นการสนบัสนุนด้านเยาวชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต-สขุ
ภาวะ และการสง่เสริมการศกึษาเป็นหลกั ซึง่จะขอกลา่วถึงในหวัข้อการร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม  

 

 
 

 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ภารกิจส าคัญของกลุ่มบริษัทโมโน การเช่ีอมโยงสื่อทีวี และสื่อออนไลน์ ช่วยพฒันาและผลกัดันวงการกีฬา

ระดบัประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกีฬาบาสเกตบอล ในปี 2559 บริษัทเปิดใช้สนามบาสเกตบอล Stadium 29 ซึง่เป็นสนาม
ที่ได้มาตรฐาน และทนัสมยัที่สดุในประเทศ เพื่อใช้เป็นสนามการแข่งขนับาสเกตบอลระดบัชาติ โดยให้การสนบัสนนุการ
จดัการแข่งขนับาสเกตบอล ทัง้ 5th SEABA STANKOVIC CUP THAILAND 2559 และ THAILAND BASKETBALL 
LEAGUE 2559 (TBL) และกลุม่บริษัท ได้สง่สโมสร โมโน แวมไพร์ และสโมสร โมโน ทิวไผ่งาม เข้าร่วมการแข่งขนั ซึ่งทีม
บาสเกตบอล โมโน แวมไพร์ สามารถคว้ารางวลัชนะเลศิ THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) เป็นสมยัที่ 2 
และในการแขง่ขนัหลายแมตช์เปิดให้เด็กเข้าชมฟรี นอกจากนีย้งัรับชมการแขง่ขนั โดยการถ่ายทอดสดผา่นช่อง MONO29 
MONO PLUS และเว็บไซต์ Mthai.com เพื่อสร้างความนิยมในแวดวงกีฬา อันจะน าไปสู่การพัฒนาวงการกีฬา
บาสเกตบอลตอ่ไปในอนาคต 

การวางรากฐานการกีฬาตัง้แตร่ะดบัเยาวชนถึงระดบัอาชีพเป็นสิง่ที่ส าคญัอีกประการหนึง่  บริษัท ได้จดัโครงการ 
ปลกุฝันยดัห่วง เยาวชนไทย (Mono Basketball Dream) โดยการพานกับาสเกตบอลอาชีพในสงักัดโมโน ไปถ่ายทอด
ประสบการณ์ และสอนทกัษะการเล่นบาสเกตบอลให้กบัเยาวชนอย่างเข้มข้น และโครงการ Mono Vampire Back to 
School เป็นการพานกับาสเกตบอลไปจัดกิจกรรมแสดงเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลให้กับเด็กนกัเรียน เพื่อสร้างแรง
บนัดาลใจให้กบัเยาวชน รวม 14 ครัง้ และมีเยาวชนเข้าร่วมกวา่ 2,000 คน  
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การพัฒนาบุคลากร 
กลุม่บริษัท โมโน ให้ความส าคญัต่อบคุลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบคุลากรที่มีคณุภาพ จะน ามาซึ่งการเติบโต

ขององค์กรอยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืน บริษัทจึงดแูลพนกังานในทกุๆด้าน ทัง้การบริหารค่าจ้าง ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม
การท างาน  สวสัดิการ การพฒันาฝึกอบรม  การประเมินผลงาน  และการให้โอกาสการเติบโตไปพร้อมองค์กร และปฏิบตัิ
ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการ บริษัทปฏิบตัิภายใต้ข้อก าหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในสว่นของการจ้างงาน 

มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และพิจารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน ซึ่งสะท้อน
เป้าหมายธุรกิจของบริษัทในรอบปี รวมถึงพิจารณาความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวัดผลงานของแต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน ในส่วนของสวัสดิการ บริษัทจัดหาสวสัดิการที่สนบัสนุนทัง้ด้านความมัน่คง สขุภาพ และสร้าง
ความสขุให้กับพนกังาน อาทิ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันชีวิต สขุภาพและอบุตัิเหต ุสปอร์ตคลบั สวสัดิการเงินกู้ ยืม 
งานเลีย้งสงัสรรค์ในโอกาสตา่งๆ กิจกรรมที่สร้างคณุธรรม จริยธรรม อาทิ งานท าบญุประจ าเดือนเกิด งานช่วยเหลือสงัคม
ตา่งๆ เพื่อสร้างก าลงัใจให้กบัพนกังาน 
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทมุง่พฒันาการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
มาตรฐานสากล และข้อก าหนดอื่นๆ ที่น ามาประยุกต์เพื่อสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัในที่ท างาน โดยบริษัทส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
พนกังานทกุคนท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีร่วมกนั 

 บริษัทพร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ทัง้นี ้ในปี 2559 มีการเกิดอบุตัิเหต ุ1 ราย จากการถ่ายท ารายการนอกสถานที่ อนัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยั ซึ่งพนกังานได้
เข้ารับการรักษาโดยใช้ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหตทุี่บริษัทจดัให้ 

นอกจากนี ้ บริษัทมีช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆที่ดูแล
เร่ืองนัน้ๆ รวมถึงการแจ้งการกระท าความผิดที่เกิดในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผู้บงัคับบญัชาตามล าดับชัน้ หรือผ่าน
ทรัพยากรบคุคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและคณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการหาข้อเท็จจริง
เพื่อหาทางแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท าผิด และบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้ง และ
มิให้ได้รับผลกระทบตอ่สถานภาพการท างาน 
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การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง (Experience) เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ในงานผ่านหวัหน้างาน และสนบัสนนุให้พนกังานกล้าคิดและท าสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า  On the job 
training ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาตนเองอยา่งแท้จริง 

 
 
การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัที่มี

ความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor (แบบ
ห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนกัเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนือ้หาความรู้ที่น าเสนอและความถนดัของผู้
ถ่ายทอด 

 

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 

ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วย
ตระหนกัถึงความส าคญัด้านบคุลากรวา่เป็นทรัพยากร
ที่มีคณุคา่ และเป็นรากฐานของความส าเร็จ บริษัทจึง
มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและ
เรียนรู้” พร้อมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรควบคูก่นัไป โดยบริษัทได้จดัรูปแบบการพฒันา
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดงันี ้
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผู้ บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ได้แนะน า 
(Coaching) และให้ค าปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค าแนะน าในการ
ท างานร่วมกนั ผา่นการประชมุและช่วงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 
 
การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จดัหลกัสตูรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความต้องการ

ของแตล่ะหนว่ยงาน  และเปิดโอกาสให้แตล่ะระดบัต าแหนง่เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการ
ท างาน และพร้อมสนบัสนนุการจดัสง่อบรมหลกัสตูรที่พนกังานสนใจ เพื่อสนบัสนนุและพฒันาการท างานอยา่งตอ่เนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2559 บริษัทไดจ้ดัสรรงบประมาณ 

ดา้นการพฒันาบคุลากรเป็นจ านวนทัง้ส้ิน 2.66 ลา้นบาท

และมีพนกังานเขา้ร่วมการฝึกอบรมทัง้ส้ินประมาณ 

ร้อยละ 64.74% ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 
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นอกจากนี  ้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเ ช่ือมสัมพันธไมตรีกับ
ผู้ประกอบการในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั อย่าง การแข่งขนั แบดมินตนั ทีวีสามคัคีคพั ครัง้ที่ 1 ซึ่งมีสถานีโทรทศัน์เข้าร่วมการ
แขง่ขนั 14 ช่อง และการแข่งขนั ดิจิตอลทีวี บาสเกตบอลแมตช์ ครัง้ที่ 2 ซึ่งมีสถานีโทรทศัน์เข้าร่วมการแข่งขนั 7 ช่อง ซึ่ง
พนกังานในกลุม่บริษัทสามารถคว้าชยัชนะได้ทัง้ 2 รายการ 
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กลุม่บริษัท โมโน สนบัสนนุให้หนว่ยธุรกิจยอ่ยตา่งๆ มีสว่นร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน

กระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ทัง้ต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร โดยการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-
process) บริษัทปลกูฝังคา่นิยม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัพนกังานทกุคน เช่น การด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส 
เป็นธรรม ให้บริการข้อมลูและความบนัเทิงที่ครอบคลมุ เหมาะสม พร้อมทัง้การบริการดแูลลกูค้าทกุคนอยา่งเทา่เทียม 

ในสว่นของความรับผิดชอบต่อสงัคมนอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) บริษัทถือเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมหลกั ด้วยตระหนกัดีว่านอกจากจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยงัช่วยสร้างความสามคัคี 
พฒันาจิตสาธารณะ และขดัเกลาจิตใจของพนกังานให้เป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพรอบด้าน อนัจะน ามาซึง่การพฒันาองค์กร
และสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

 

 

  

 

กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม 
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ออกบูธงานวนัเดก็ 2559 
บริษัทเปิดรับบริจาคของขวญัวนัเด็กจากประชาชนทัว่ไปและพนกังานโมโน และน าไปมอบให้กบัเด็กๆในงานวนั

เด็กแหง่ชาติ ปี 2559 เมื่อวนัเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศนูย์ราชการจงัหวดันนทบรีุ บริษัทยงัได้เปิดบธูเลน่เกมหมนุวงล้อ
ทายประเทศ AEC – แจกของรางวลั เพื่อสนบัสนนุให้เด็กๆ ได้รู้จกัประเทศ AEC มากขึน้ พร้อมกบัแจกป๊อปคอร์น และจดั
กิจกรรมถ่ายรูปร่วมกบัตวัละครฮิตจากหนงัดีซีรีส์ดงั โดยได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองจ านวนมาก 

  
 

กจิกรรมกา้วสูป่ทีี ่3 Mono29 ยกทมีสง่ความสุขใหเ้ดก็ สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี 
ในโอกาสที่สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล MONO 29 (โมโนทเวนตีไ้นน์) ก้าวเข้าสูปี่ที่ 3 ในวนัศกุร์ที่ 29 เมษายน 2559 

ผู้บริหาร ศิลปินดารา และพนกังานจึงร่วมใจกนัจดักิจกรรมสง่มอบความสขุให้กบัน้องๆผู้ ป่วย สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี ทัง้การแสดงจากคณะละครตลก มายากล แจกลกูโป่ง เลน่เกม มอบตุ๊กตา และอปุกรณ์การเรียน พร้อมทัง้ขน
ทพัตวัแสดงจากหนงัดีซีรีส์ดงัมาร่วมสร้างสสีนั เรียกรอยยิม้และให้น้องๆได้ถ่ายรูปกนัอยา่งสนกุสนาน ปิดท้ายด้วยการตดั
เค้กวนัเกิด Mono29  แจกจ่ายให้กบัน้องๆ ที่ตึก OPD และน้องๆ ที่หอผู้ ป่วยเด็ก มะเร็ง, หวัใจ และสมอง   ซึ่งไม่สามารถ
ลงมาร่วมกิจกรรมได้ และมอบเงินบริจาคสมทบทนุจ านวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อผู้ ป่วยเปลี่ยนลิน้หวัใจทาง
สายสวน ผา่นกองทนุโรคหวัใจ มลูนิธิโรงพยาบาลเด็ก  

  
 

 
ปี 2559 กลุ่มบริษัท โมโน มีเป้าหมายในการ

สร้างเครือขา่ยพนัธมิตร เพื่อด าเนินงานท่ีสร้างประโยชน์
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมสงูสดุ โดยได้ร่วมกบัหนว่ยงาน
ต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ราชการจังหวดันนทบุรี สถาบัน
สขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี ฯลฯ จดัโครงการดงันี ้ 
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สรา้งอาคารโมโน กรุป๊ 7 ณ โรงเรยีนวดัขนุซ่อง อ.แกง่หางแมว จ.จนัทบรุ ี
บริษัทได้สร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2559 ได้สร้างอาคารโมโน กรุ๊ป 7 

ให้แก่โรงเรียนวดัขนุซอ่ง อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรีุ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมยั ซึง่จะช่วยสง่เสริมการศึกษา
ให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ และในวนัสง่มอบอาคาร บริษัทได้จดักิจกรรมสนัทนาการ เลน่เกม แจกของรางวลั และเลีย้งอาหาร
เด็กๆอีกด้วย ทัง้นี ้บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้สร้างอาคารโมโน กรุ๊ป มาแล้ว 6 แหง่ ได้แก่ 

อาคารโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรียนตชด.เฉลมิพระเกียรติ 33   อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม ่ 
อาคารโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรียนตชด.รางวลัอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม ่ 
อาคารโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรียนวดับางชนั     อ.ขลงุ   จ.จนัทบรีุ    
อาคารโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 48 จงัหวดัจนัทบรีุ อ.เขาคชิฌกฏู  จ.จนัทบรีุ 
อาคารโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์  อ.บญุฑริก จ.อบุลราชธาน ี
อาคารโมโนก รุ๊ป 6 โรงเรียนบ้านช่องกะพดั    อ.แก่งหางแมว  จ.จนัทบรีุ 
 

  
 

โครงการ “ท าไดท้ าด”ี กบั MONO29 
ปี 2559 บริษัทได้วางแผนจดัโครงการสนบัสนนุให้ผู้บริหารและพนกังานในเครือกลุม่บริษัท โมโน ได้ท าประโยชน์

ให้แก่ท้องถ่ินบ้านเกิดของตนเอง เพื่อกระตุ้นจิตสาธารณะและส านึกรักบ้านเกิด โดยได้จดัโครงการน าร่องช่วยเหลือ ศนูย์
พฒันาเด็กเลก็ทรัพย์เจริญ อ.บณุฑริก จ.อบุลราชธานี และยงัขาดแคลนปัจจยัหลายด้าน โดยบริษัทได้สนบัสนนุเคร่ืองเลน่
สนามและสมทบทนุโครงการอาหารเสริม (นม) พร้อมเลีย้งอาหารกลางวนัเด็กๆและผู้ ร่วมงาน เลน่เกมแจกของรางวลัให้
เด็กๆ และร่วมมงุจากหลงัคาโรงอาหาร ซึง่กิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิม้ เสยีงหวัเราะ สร้างความอบอุน่สขุใจทัง้ผู้ให้และผู้ รับ  
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Village to the world   
เข้าร่วมโครงการ “Village to the world  ปฏิบตัิการเพิ่มมลูค่า ยกระดบัการท่องเที่ยวชุมชนเปิดตวั 10 ชุมชน

ต้นแบบนวตักรรมการท่องเที่ยวชุมชน   CSR Outing”  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขยายผลในการท าตลาดขายโปรแกรม
ท่องเที่ยว CSR Outing   ให้กบัลกูค้าองค์ทัง้ในและต่างประเทศ โดยการสร้างคณุค่าและเพิ่มมลูค่าทางการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม ่ซึง่จะสร้างโอกาสให้ชุมชนมีช่องทางในการหารายได้ในด้านการท่องเที่ยวและสามารถพึ่งพาตวัเองได้  ทัง้นี ้ 
MONO 29  ได้เลอืกท า CSR Outing กบัชมุชนลเีลด็ จ.สรุาษฎร์ธานี   
 

  
 

 
นอกจากนี ้ในปี 2559 บริษัทสง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานมีส่วนร่วมในการท าบุญต่างๆ เพื่อความเป็นสิริ

มงคล  ขดัเกลาจิตใจ และสร้างความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั ดงันี ้
  

 
พิธสีมโภชพระประธานและบชูาดาว วัดเขตรน์าบญุญาราม 
ผู้แทนผู้บริหารและพนกังานได้เข้าร่วมพิธีสมโภชพระประธานซึ่งได้ร่วมท าบญุหล่อพระถวายวดัไปก่อนหน้านี ้

และร่วมพิธีบชูาดาว ณ วดัเขตร์นาบญุญาราม จ.จนัทบรีุ เพื่อความเป็นสริิมงคล เมื่อวนัจนัทร์ที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2559  
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 ท าบญุสรา้งพระอาทจิจพชิญพทุธเจา้ 
บริษัท พร้อมผู้บริหารและพนกังาน ร่วมท าบญุสร้างพระอาทิจจพิชญพทุธเจ้า เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน

ในพระเจดีย์สริิศตวรรษสวุฒันมงคลบพิตร ณ วดัวีระธรรม บ้านอุม่เหม้า อ.พงัโคน จ.สกลนคร และร่วมพิธีสมโภชพระ โดย
มีชาวบ้านเข้าร่วมพิธี และร่วมแลกเปลีย่นวฒันธรรมพืน้บ้านอยา่งคบัคัง่   

 

  
 
 
 
 
 
รว่มไถ่ชวีติโค -กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพือ่เกษตรกร ตามพระราชด าริ 
วนัองัคารที่ 27 กนัยายน 2559 คณะผู้บริหารและพนกังาน ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ จ านวน 58 ตวั รวมเป็น

เงิน  1,624,000  บาท ณ โรงฆ่าสตัว์เทศบาล  เมืองปทุมธานี ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชด าริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวลัยราช
สมบตัิครบ 70 ปี 9 มิถนุายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
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ทอดกฐนิสามคัคเีพือ่สรา้งศาลาปฏบิตัธิรรม 
วนัอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหารและพนกังาน ร่วมทอดกฐินสามคัคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบตัิธรรม 

ณ ส านกัปฏิบตัิธรรมอดุมทรัพย์ (วดัอโศการาม 2 คลอง 11) โดยกลุม่บริษัท โมโน ได้ท าบญุทอดกฐิน 1,000,000 บาท 
และร่วมเปิดโรงทานเลีย้งญาติธรรม พร้อมกนันีค้ณะผู้บริหารและพนกังานโมโน กรุ๊ป ได้ร่วมท าบญุทอดกฐิน 105,727.75 
บาท รวมยอดท าบญุทกุคณะรวมทัง้สิน้ 6,830,702.50 บาท  

 

 
 

 
 
ท าบญุสรา้งพระอปุคตุ หนา้ตกั 29 นิว้ จ านวน 1 องค์  
และรปูลอยองคข์นาด 5 นิว้ จ านวน 19 องค ์
คณะผู้บริหารและพนกังาน ร่วมท าบญุ 190,230 บาท สร้างพระพระอปุคตุ หน้าตกั 29 นิว้ จ านวน 1 องค์ และ

รูปลอยองค์ขนาด 5 นิว้ จ านวน 19 องค์ ประดิษฐาน ณ วดัทา่ไม้ จ.สมทุรสาคร เพื่อความเป็นสริิมงคล 
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การร่วมพฒันาวงการกฬีา 
 

กลุ่มบริษัท โมโน ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพมาโดยตลอด ในปี 2559 บริษัทมี
เป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรรักกีฬา โดยให้การ
สนบัสนนุทัง้การจดัโครงการ การสนบัสนนุให้พนกังาน
เข้าร่วมโครงการต่างๆ และการสนับสนุนในฐานะส่ือ 
โดยเช่ีอมโยงส่ือโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ ช่วยพฒันา
และผลักดันวงการกีฬาระดับประเทศ เช่น การ
ถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆ การน าเสนอข่าวกีฬาอย่าง
ตอ่เน่ือง เป็นต้น 
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การสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล 
  
 

 
 

  

บริษัทมุ่งมัน่สนับสนุนวงการกีฬา โดยเฉพาะ
กีฬาบาสเกตบอล โดยจดัตัง้สโมสร โมโน แวมไพร์ และ
สโมสร โมโน ทิวไผ่งาม ส่งแข่งขันในระดับอาชีพ และ
เปิดใช้สนามบาสเกตบอล Stadium 29 ซึง่เป็นสนามที่ได้
มาตรฐาน และทนัสมยัที่สดุในประเทศ เป็นสนามการ
แข่งขนับาสเกตบอลระดบัชาติ โดยให้การสนบัสนนุการ
จัดการแข่งขันบาสเกตบอล ทัง้  5th SEABA 
STANKOVIC CUP THAILAND 2559 และ THAILAND 
BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) ซึ่งในปี 2559 
สโมสร โมโน แวมไพร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 
THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) เป็น
สมยัที่ 2 ด้วย 
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การวางรากฐานการกีฬาตัง้แตร่ะดบัเยาวชนถึงระดบัอาชีพเป็นสิง่ที่ส าคญัอีกประการหนึง่ บริษัทให้เยาวชนเข้าชม
การแขง่ขนับาสเกตบอลโดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่ายในหลายการแขง่ขนั และถ่ายทอดสดผา่นทางช่อง MONO29 , MONO PLUS 
และเว็บไซต์ MThai.com เพื่อสร้างความนิยมในแวดวงกีฬาให้เข้าถึงง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ได้จดัโครงการ 
ปลกุฝันยดัห่วง เยาวชนไทย (Mono Basketball Dream) โดยการพานกับาสเกตบอลอาชีพในสงักัดโมโน ไปถ่ายทอด
ประสบการณ์ และสอนทกัษะการเล่นบาสเกตบอลให้กบัเยาวชนอย่างเข้มข้น และโครงการ Mono Vampire Back to 
School เป็นการพานกับาสเกตบอลไปจัดกิจกรรมแสดงเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลให้กับเด็กนกัเรียน เพื่อส ร้างแรง
บนัดาลใจให้กบัเยาวชน รวม 14 ครัง้ และมีเยาวชนเข้าร่วมกวา่ 2,000 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

ที่ สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนช่ัวโมง

1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั จ.นนทบรีุ 40 3

2 โรงเรียนวัดเขมาภริตาราม จ.นนทบรีุ 30 3

3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ 30 3

4 โรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบรีุ 80 3

5 โรงเรียนวัดขนุซอ่ง จ.จนัทบรีุ 300 3

6 สนามกีฬา จ.ตรัง 60 3

7 สนามกีฬา จ.ก าแพงเพชร 100 3

8 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพฯ 100 6

9 โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม จ.เชียงราย 100 3

10 สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตเชียงใหม ่ 150 6

รวม 990                 36

กิจกรรม  Mono basketball Dream
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ที่ สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนช่ัวโมง

1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง จ.นนทบรีุ 300 3

2 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า นนทบรีุ 300 3

3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบรีุ 200 3

4 โรงเรียนศรีบณุยานนท์ จ.นนทบรีุ 100 3

5 โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง 80 3

6 โรงเรียนบคีอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต จ.ปทมุธานี 300 4

รวม 1,280              19

กิจกรรม Mono Vampire Back to School
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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การสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งต่างๆ 
  

ตลอดมา บริษัทสนบัสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 บริษัทได้มีนโยบายสนบัสนุน
ชมรมวิ่งของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสขุภาพและความสมัพนัธ์อนัดีของพนกังานในองค์กร รวมทัง้ได้
สนับสนุนองค์กรต่างๆตามแต่วตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกในชมรมสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมากทกุครัง้ โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง ท่ีกลุม่บริษัท โมโน ได้ร่วมสนบัสนนุ มีดงันี ้
 
ที่ รายการ วันที่จัด สถานที่จดั วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1 TPBS RUN “แบ่งน า้ใช้ ปันน า้ใจ สู้
ภยัแล้ง มินิมาราธอน” 

15 พ.ค. 2559 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส ถ.วิภาวดีรังสติ 

ช่วยผู้ประสบภยัแล้งร่วมกบั
มลูนิธิไทยพีบีเอส 

2 สโุขทยั มาราธอน 2016  (Sukhothai 
Marathon 2016) 

26 มิ.ย. 2559 อุทยานประวัติศาสตร์
สโุขทยั 

ส ม ท บ ทุ น จั ด ซื ้ อ ชุ ด
ปฏิบตัิการภาคสนาม, ดแูล
รั ก ษ า พื ้ น ที่ อุ ท ย า น
ประวตัิศาสตร์สโุขทยั   

3 พทัยามาราธอน 2016 
(PATTAYA MARATHON 2016) 

17 ก.ค. 2559 เมืองพทัยา จ.ชลบรีุ ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยว
เมืองพัทยาและสนับสนุน
การออกก าลงักาย 

4 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 
2016 (August 12th Half Marathon 
Bangkok 2016) 

12 ส.ค. 2559 ศนูย์การประชุมแห่งชาติ
สริิกิติ์ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  

5 EGAT CHARITY GREEN RUN 
2016 (กฟผ. มินิมาราธอน) 

4 ก.ย. 2559 ส านกังานใหญ่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) 

สร้างเสริมสขุภาพท่ีดี 

6 Big Blue Run - Charity 4Kids   9 ต.ค. 2559 ปากเกร็ด นนทบรีุ การกุศลบ้านภูมิเวท อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบรีุ 
 

7 Run For Family 2016 Be Aware 
More Avoid งานเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อ
ครอบครัวไทย ครัง้ที่ 5 

25 ธ.ค. 2559 วดัท้องคุ้ง (สะพานคลอง
พ ร ะ อุ ด ม )  ส ะ พ า น
พระราม 4 (ปากเกร็ด) 
ถนนชยัพฤกษ์ 

มลูนิธิเครือขา่ยครอบครัว 
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ประมวลภาพการสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งต่างๆ 
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การสนับสนุนต่างๆ 
 

กลุ่มบริษัท โมโน ให้การสนับสนุนและมอบเงินช่วยเหลือโครงการทัง้ของภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
สถาบนัการศกึษา ฯลฯ ท่ีมีความสอดคล้องกบัด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง ดงันี  ้

 
การสนับสนุนเพ่ือการศึกษา 

ที่ กิจกรรม หน่วยงาน / ผู้จัด วันจดักิจกรรม มูลค่า (บาท) 
1 สนบัสนนุของขวญัวนัเด็ก ปี 2559 โรงเรียน , ศูนย์เยาวชน , เทศบาล 

ฯลฯ 
9 ม.ค. 59 - 

2 โครงการ “พีเอสไอ เติมฝัน…ปัน
น า้ใจ” 

มลูนิธิพีเอสไอ ปี 59 125,000 

3 สนับสนุน กิ จก ร รมกา รพัฒนา
การศกึษา 

คณุไพรวลัย์ ยาปัญ (ครูมด) ปี 59 20,000 

4 โครงการ พี่สอนน้อง “ปลกูปัญญา 
พร้อมมอบความอบอุน่” 

มลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ก.ค.-ธ.ค. 59 10,000 

5 งานวนัครบรอบก่อตัง้โรงเรียน 164 
ปี 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั
และสภานกัเรียน 

20 ส.ค. 59 10,000 

6 ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บณัฑิตศกึษา 

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปี 59 19,000 

 

ประมวลภาพการสนับสนุนเพื่อการศึกษา  
 

สนับสนุนของขวัญวนัเด็ก ปี 2559 อาทิ กศน.เขตหนอง
แขม , โรงเรียนสันติอิสลาม จ.ฉะเชิงเทรา , โรงเรียนสุเหร่าคู้  จ.
ฉะเชิงเทรา , โรงเรียนเอี๊ยยะยาอุลอุลมูิดดีน จ.ฉะเชิงเทรา , ศูนย์
เยาวชน คลองกุ่ม , ศนูย์เยาวชนสะพานพระราม 9 , ศนูย์เยาวชนวดั
หวัล าโพง , ศนูย์เยาวชนหนองจอก , ส านกังานเทศบาลต าบลบาง
พลบั 
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มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการ พี่สอนน้อง 
“ปลกูปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” โดย มลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 
เพื่อสง่เสริมการศกึษาของเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร รวม 15 โรงเรียน  

 
 
 
 
 

 มอบเงิน 10,000 บาท สนับสนุนงานวันครบรอบก่อตัง้
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 164 ปี ในช่ืองาน “เปิดมุมมอง 
ตามครรลอง พระภมูี 70 ปี แห่งความภกัดี 164 ปี แห่งแรงบนัดาล
ใจ” เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และทกัษะตา่งๆของนกัเรียน  
  
 
 
 

สนบัสนุนทุนการศึกษา 19,000 บาท ให้แก่สมาคมศิษย์
เก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในการวิทยานิพนธ์ และสนับสนุนนักศึกษาผู้
เสยีสละและบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ซึ่งจะท าให้นกัศึกษา
สามารถเรียนจบหลกัสตูรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

มอบทุนสนับสนุนการจัดซือ้อุปกรณ์กีฬาให้กับ
โรงเรียนต่างๆ 30 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมจ านวนเงิน 
125,000 บาท ในโครงการ “พีเอสไอ เติมฝัน...ปันน า้ใจ” 
โดย “มูลนิธิพีเอสไอ” เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ สร้างโอกาส
ทางการศึกษาและด้านกีฬา รวมถึงสร้างความสุขและ
รอยยิม้ให้กบัน้องๆ ทกุคน    
 

ร่วมกบั รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก มอบทนุ สนบัสนนุ
กิจกรรมการพฒันาการศึกษา จ านวน  20,000  บาท ให้แก่ 
คณุไพรวลัย์ ยาปัญ  หรือ  ครูมด  ผู้ซึ่งเคยออกรายการ Five 
minutes Big HERO ช่อง MONO29 ในฐานะ HERO ผู้ ให้
การ ศกึษาแก่เยาวชนในพืน้ท่ีหา่งไกล  
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สนับสนุนช่วยเหลอืมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ 

ที่ กิจกรรม หน่วยงาน / ผู้จัด วันจดักิจกรรม มูลค่า (บาท) 
1 โครงการล้อเลือ่นเพื่อคนพิการ มลูนิธิคนพิการไทย 9 ม.ค. 59 30,000 
2 ช่วยเหลอืเดก็ก าพร้า 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 
มลูนิธิอะมีรุลมอ์ุมินีน ปี 59 10,000 

3 งานกาชาด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยฯ 

30 มี.ค. - 7 
เม.ย. 59 

10,000 

4 คอนเสร์ิตโครงการคลายเครียดเพื่อ
การกศุล 

สภาอตุสาหกรรมจงัหวดันนทบรีุ 12 มิ.ย. 59 10,000 

5 จดัการแขง่ขนักอล์ฟการกศุล ชิง
ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั 

สมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมนั ในพระ
บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ป์  แ ล ะ  มู ล นิ ธิ
วฒันธรรมไทย-เยอรมนั 

20 มิ.ย. 2559 50,000 

6 กิจกรรมการกุศล “บ้านนาสญัญา
รัก (ศาสตร์ ศิลป์ ประเพณีไทย)” 

โครงการหวัใจสขีาว 24 ก.ย. 59 20,000 

7 การสมัมนาเชิงวิชาการ “ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกบัการขบัเคลื่อนสูแ่นวโน้ม
ส า คั ญ ข อ ง โ ล ก ใ น ยุ ค ป ฏิ วั ติ
อตุสาหกรรม 4.0” 

ศาลท รัพ ย์สินทาง ปัญญาและ
การค้าระหวา่งประเทศกลาง 

19-20 ม.ค.60 200,000 

8 วันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทพับก ครบรอบปีที่ 58 

สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก 22 ม.ค. 59 20,000 

9 บริจาคเงินสมทบทนุศิริราชมลูนิธิ คณุเศรษฐา ศิระฉายา 6 พ.ย. 59 100,000 
 

 
ประมวลภาพการสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ 

 
สนับสนุน 30,000 บาท โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ 

ของมลูนิธิคนพิการไทย เพื่อจดัหารถเข็น/รถสามล้อโยก ให้แก่เด็ก
พิการใช้เดินทางไปสถานศึกษา , ประกอบกิจวัตรประจ าวัน , 
ประกอบอาชีพ และเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการช่วยเหลือคน
พิการท่ีด้อยโอกาสระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  
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สนบัสนนุ 10,000 บาท ให้แก่มลูนิธิอะมีรุลมอ์ุมินีน เพื่อ
เด็กก าพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัวที่ประสบภัยและยากจน ทัง้ด้านการครองชีพและ
การศกึษา  
 
 
 

 
 

สนับสนุนสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ใน
การออกร้านงานกาชาด ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 10,000 
บาท 
 
 
 
 

 
 
 สนบัสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวดันนทบุรี ในการจัด 
“คอนเสิร์ตโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล” เพื่อเป็น
ทุนการศึกษา , จัดซือ้รถเข็น และสนับสนุนกิจกรรมของภา
อตุสาหกรรมจงัหวดันนทบรีุ จ านวน 10,000 บาท  
 
 
 

 
 

 
 สนบัสนุนเงิน 50,000 บาท และร่วมส่งทีมเข้าแข่งขนั
กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมรา
ชปูถมัป์ และ มลูนิธิวฒันธรรมไทย-เยอรมนั เพื่อหารายได้สมทบ
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
สมาคม 
 

 

รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม กลุ่มบริษัท โมโน ประจ าปี 2559 

31 



สนับสนุน 20,000 บาท กิจกรรมการกุศลเพื่อเด็ก
ก าพร้า คนชรา และผู้ ป่วยติดเชือ้เอดส์  “บ้านนาสัญญารัก 
(ศาสตร์ ศิลป์ ประเพณีไทย)” จดัโดย โครงการหวัใจสีขาว “รวม
ใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์” , ชมรมคนรักเพลงลูกทุ่งไทย และ
เครือข่ายพันธมิตร เพื่อหารายได้สนับสนุนวัดพระบาทน า้พ ุ
จงัหวดัลพบรีุ 
 

 
 

มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุนการสัมมนาเชิง
วิชาการ “ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกบัการ
ขบัเคลือ่นสูแ่นวโน้มส าคญัของโลกในยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรม 4.0” 
จดัโดยศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สนิทางปัญญาตอ่สงัคม  
 
 

 
 

 
บริจาคเงินจ านวน 20,000 บาท เนื่องในวนัสถาปนา

สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก ครบรอบปีที่ 58  
 
 
 
 
 
 

 

 
มอบเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ จ านวน 100,000 บาท 

เนื่องในวนัคล้ายวนัเกิด คุณเศรษฐา ศิระฉายา 
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