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นโยบายภาพรวม
กลุ่ ม บริ ษั ท โมโน

เป็ นผู้ น ำในกำร
สร้ ำงสรรค์สื่อและข้ อมูลควำมบันเทิง หรื อ “Media and
Content Conglomerate” ชัน้ น ำของเมื อ งไทย มุ่ง เน้ น
ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริ กำรข้ อมูล และธุรกิจบริ กำรด้ ำน
ควำมบันเทิงแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมกำรนำเสนอ
เนื ้อหำประเภท ริ ช คอนเทนต์ (Rich Content) ซึ่งมีกำร
พัฒ นำและเติ บ โตอย่ำ งต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ ง
ควำมสำเร็ จของธุรกิจทีวีดิจิตอล ในช่วงระยะเวลำกว่ำ 3
ปี จำกกำรนำเสนอคอนเทนต์ที่มีคณ
ุ ภำพระดับโลก สด
ใหม่ และเข้ ำถึงลูกค้ ำทุกกลุม่ ผลักดันให้ ช่อง MONO29
เติบโตและสำมำรถครองอันดับต้ นๆ จำกกำรจัดอันดับ
ควำมนิยม หรื อเรตติ ้งของผู้ชม ฐำนลูกค้ ำเพิ่มขึ ้นอย่ำง
รวดเร็ ว ซึ่งสะท้ อนศักยภำพในกำรสร้ ำงรำยได้ ที่มนั่ คง
ทังในปั
้ จจุบนั และอนำคต

อี ก ทัง้ ควำมแข็งแกร่ งด้ ำนเทคโนโลยี ทำให้
กลุม่ บริ ษัท โมโน สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ผู้บ ริ โภคในยุคดิจิตอลทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
ด้ วยบริ กำรที่หลำกหลำย ผ่ำนสือ่ บันเทิงต่ำงๆ ของบริ ษัท
ที่มีอย่ำงครบวงจร ได้ แก่ สือ่ โมบำยอินเทอร์ เน็ต ( บริ กำร
ข่ ำ ว เกม หรื อ โหรำศำสตร์ ใ นรู ป แบบแอพพลิ เ คชั่ น ,
MThai.com, Mono Maxxx.com ) สื่ อ ที วี ( MONO29,
MONO PLUS ) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ( นิ ต ยสำรในเค รื อ ,
MBookstore.com ) สื่อวิทยุ ( คลื่น Mono Fresh 91.5
FM ) พร้ อมด้ ว ยที ม งำนคุณ ภำพด้ ำ นกำรผลิต ผลงำน
เพลงจำกค่ ำ ย Mono Music และกำรผลิ ต ผลงำน
ภำพยนตร์ จำกค่ำย Mono Film และ T Moment รวมถึง
กำรบริ ห ำรลิ ข สิ ท ธิ์ ค อนเทนต์ อ ย่ ำ งต่อ เนื่ อ งในหลำย
ช่องทำง ทำให้ กลุม่ โมโน สำมำรถผนึกกำลัง และส่งเสริ ม
ธุรกิจซึง่ กันและกัน

วิสัยทัศน์
กลุม่ บริ ษัท โมโน มุง่ มัน่ เป็ นผู้นำทำงด้ ำนสือ่ และข้ อมูลควำมบันเทิงครบวงจร
ผ่ำนเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ
กลุม่ บริ ษัท โมโน บริ หำรงำนภำยใต้ คำ่ นิยมหลักขององค์กร ประกอบด้ วย กำรทำงำนเป็ นทีม
ควำมคิดริเริ่ มสร้ ำงสรรค์ กำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ให้ บรรลุพนั ธกิจที่บริ ษัทมุง่ เน้ น

สร้างสรรค์
สำระควำมบันเทิง
ที่สร้ ำงคุณค่ำ
และควำมสุข
ในทุกรูปแบบ

เสริมสร้าง
เครื อข่ำย
โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค
ก้ ำวทัน
กำรเปลี่ ย นแปลง
ของโลก

แสวงหา
โอกำสและ
ช่องทำงธุรกิจใหม่ๆ
ทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศ

ส่งเสริม

สนับสนุน
บุคลำกรให้ มี
ควำมเชี่ยวชำญ
และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง

รับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม
เพื่อกำรเติบโต
ที่ยงั่ ยืน
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ภาพรวมสินค้าและบริการ
สื่อทีวี

เพลง

Mono 29 ภำยใต้ สโลแกน “ฟรี ทีวีที่มีหนังดีและซีรีส์ดัง
มำกที่สดุ ” ให้ บริ กำรควำมบันเทิงตลอด 24 ชั่วโมงด้ วย
คอนเทนต์คณ
ุ ภำพเยี่ยมจำกค่ำยหนังดังฝั่ งฮอลลิว้ ดู และ
เอเชีย

เป็ นผู้ผลิตและสร้ ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ น
และเพลงในนำมค่ำยโมโน มิวสิค เน้ นกำรให้ บริ กำรใน
รูปแบบดิจิตอล ผ่ำนช่องทำงยูทปู แชนแนล

ภาพยนตร์

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

เน้ นกำรให้ บริ กำรด้ ำนภำพยนตร์ ครบวงจร ตังแต่
้ จดั ซื ้อ
ลิขสิทธิ์ ภำพยนตร์ ผลิตภำพยนตร์ เพื่อนำออกฉำยใน
โรงภำพยนตร์ ฟรี ทีวี เคเบิลทีวี และขำยสิทธิ์ ทงในไทย
ั้
และต่ำงประเทศ รวมถึงบริ กำรดูหนังออนไลน์

ตอบสนองควำมต้ องกำรรั บรู้ ข้ อมูลข่ำวสำรและควำม
บั น เทิ ง ของผู้ บริ โภค ผ่ ำ นทำงโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และ
อินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบต่ำงๆ โดยเก็บค่ำสมัครในกำรใช้
บริ กำรเป็ นรำยสัปดำห์หรื อรำยเดือน

กีฬา

ความบันเทิง

Mono Sports Entertainment ส่ง เสริ ม และจัดกิ จกรรม
กี ฬ ำหลำกหลำยประเภท โดยเฉพำะบำสเกตบอล
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัท โมโน เป็ นผู้สนับสนุนกำรแข่งขัน ไทย
แลนด์ บำสเกตบอล ลีก ในทุกด้ ำน

นำเสนอควำมบันเทิงหลำกหลำยรู ปแบบ ทัง้ นิตยสำร
พ็อกเก็ ตบุ๊ค เว็บไซต์ บล็อกเกอร์ ฯลฯ โดยมีทีมงำนที่
ผลิตและสร้ ำงสรรค์เนื ้อหำที่มีคณ
ุ ภำพ รวมไปถึงกำรจัด
จำหน่ำยและกำรทำกำรตลำด

พยากรณ์

เกม

Mono Astro บริ กำรพยำกรณ์ จำกนักพยำกรณ์ และนัก
โหรำศำสตร์ ชื่ อ ดัง ส ำหรั บ ผู้ช มหรื อ ลูก ค้ ำ ที่ ต้ อ งกำร
ปรึ กษำปั ญหำต่ำงๆ ในชีวิตหรื อคำแนะนำที่จะช่วยใน
กำรตัดสินใจ

Mono Play มุ่ ง สู่ ก ำรเป็ นสนำมเด็ ก เล่ น ของผู้ ใ ช้
โทรศัพท์มือถือ ด้ วยเกมประเภทต่ำงๆ ทังเกมแคชชวล
้
เกมแอคชั น RPG รวมถึ ง กำรจั ด กำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำ
e-sports ปั จจุบนั

ท่องเที่ยว

Hotelsthailand บริ กำรออนไลน์ด้ำนท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร เช่น กำรจองที่พกั จองตัว๋ เครื่ องบิน บริ กำรเช่ำรถ
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมำกมำย
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การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ คำนึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย และดำเนินงำนโดยตังอยู
้ ่บนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทสนับสนุนให้ กลุม่ ธุรกิจต่ำงๆของบริ ษัท นำศักยภำพ บุคลำกร ทรัพยำกร เข้ ำมำมีสว่ นร่วมใน
โครงกำรหรื อกิจกรรมต่ำงๆ พร้ อมทังร่
้ วมมือกับเครื อข่ำยทังภำครั
้
ฐบำล ภำคเอกชน และประชำสังคม ดำเนินงำนเพื่อ
ประโยชน์อย่ำงสูงสุด ซึ่งเป็ นกำรสร้ ำงรำกฐำนองค์กรเติบโตไปพร้ อมกับสังคมอย่ำงมัง่ คง โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ วำง
แนวกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิด ชอบต่อสังคมตำมหลักกำร 8 ข้ อ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยละเอียด
ดังนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุ่มบริ ษัทโมโน มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำธุรกิจให้
เจริ ญ เติ บ โต ควบคู่กับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภำยใต้ ห ลัก
จริ ยธรรม ควำมเป็ นธรรม เพื่อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ กบั
นักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิทงั ้
นโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี จรรยำบรรณทำง
ธุรกิ จ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
รวมถึงกำรประกอบธุรกิจภำยใต้ กำรเคำรพต่อกฎหมำย
เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่มี

ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ควำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์
รวมถึ ง มี ก ำรตรวจสอบ และติ ด ตำมกำรปฏิ บัติ ต ำม
นโยบำย ผลกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรทำงำน
อย่ำงมุง่ มัน่ ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำร
ชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำม
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีให้ กับ
ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษัทได้ ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็ นสมำชิกแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
ตังแต่
้ ไตรมำสที่ 3/2559 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี ใน
ส่ว นของนโยบำยและแนวปฏิ บัติ ใ นกำรต่ อ ต้ ำ นกำร
ทุจริ ต บริ ษัทได้ สอื่ สำรข้ อมูลให้ กบั ผู้บริ หำรและพนักงำน
ผ่ำ นเว็ บ ไซต์ อิ น ทรำเน็ ต ภำยใน มี ก ำรจัด ฝึ กอบรมให้
ควำมรู้ กับพนักงำน และกำรปฐมนิเทศให้ กับพนักงำน
ใหม่ และกำรสื่ อ สำรนโยบำยสู่ ภ ำยนอก กำรแจ้ ง
นโยบำยกำรให้ และรั บ ของขวั ญ กั บ คู่ ค้ ำทำงธุ ร กิ จ
ตลอดจนกำรสื่อสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท ภำยใต้
หั ว ข้ อ “กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร” มำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ ควำมสำคัญ ในกำรจัดท ำประเมินควำม
เสี่ย งด้ ำ นต่ำงๆ กำรควบคุม ภำยในและบริ ห ำรควำม
เสี่ยงอยู่เสมอ กำรติดตำมกำรปฏิบตั ิของส่วนงำนต่ำงๆ

ทังงำนขำยและกำรตลำด
้
งำนจัดซื ้อและทำสัญญำ และ
กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรบันทึกกำรเก็บ
รักษำข้ อมูล โดยมีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบโดย
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน อีกทังกำรที
้
่บริ ษัททำธุรกิจด้ ำนสือ่
ยังมีสว่ นช่วยสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรนำเสนอ
ข่ำวสำรข้ อมูล และกิ จกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต ไม่ว่ำจะเป็ นองค์ กรต่อต้ ำนคอร์ รัปชั่น และ
หน่ว ยงำนภำครั ฐ อื่ น ๆ เพื่ อ สร้ ำงจิ ต สำนึก ที่ ดี ใ นเรื่ อ ง
ดังกล่ำว สำหรับช่องทำงกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยน บริ ษัทได้
มีช่องทำงรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ
รวมถึงกำรแจ้ งเบำะแสเกี่ ยวกับพฤติกรรมที่อำจส่อถึง
กำรทุจริ ต ทัง้ จำกพนักงำนเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น
โดยในปี 2560 ไม่ พ บรำยงำน หรื อกำรกระท ำผิ ด
เกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ให้ ค วำมสำคัญ ต่อ กำรเคำรพในหลัก
สิทธิมนุษยชนและยึดหลักควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม
กัน ซึ่งถือเป็ นสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐำน โดยส่งเสริ มให้ กรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำนมีควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิงำนโดย
คำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ ำย นอกจำกนันยั
้ งเสริ มสร้ ำงควำมเสมอภำคและ

เท่ำเทียมกัน ด้ วยกำรไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้หนึ่งผู้ใด ไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทำกำรละเมิดข้ อมูล
ควำมเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ
จำกข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว พร้ อมทังวำงแนวทำงกำร
้
ติดตำมกำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัทและกำร
ปฏิ บัติ ง ำนของพนัก งำน มิ ใ ห้ เ ข้ ำ ข่ำ ยกำรกระท ำกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักควำมเสมอภำคดังกล่ำว
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4. การปฏิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ให้ ค วำมสำคัญ กับ พนัก งำนเป็ นลำดับ ต้ น ๆ โดยดูแ ลทัง้ กำรบริ ห ำรค่ำ จ้ ำ ง ควำมเป็ นอยู่
สภำพแวดล้ อมกำรทำงำน สวัสดิกำร กำรพัฒนำฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน และกำรให้ โอกำสกำรเติบโตไปพร้ อม
องค์กร และปฏิบตั ิด้วยควำมเป็ นธรรม ภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้ ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร บริ ษัทปฏิบตั ิภำยใต้ ข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงำน ในส่วนของกำรจ้ ำงงำน
มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน ซึ่งสะท้ อน
เป้ำหมำยธุรกิ จของบริ ษัทในรอบปี รวมถึงพิจำรณำควำมสำเร็ จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวัดผลงำนของแต่ละ
หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ในส่วนของสวัสดิกำร บริ ษัทจัดหำสวัสดิกำรที่สนับสนุนทังด้
้ ำนควำมมั่นคง สุขภำพ และสร้ ำง
ควำมสุขให้ กบั พนักงำน อำทิ กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภำพและอุบตั ิเหตุ สปอร์ ตคลับ สวัสดิกำรเงินกู้ยืม งำน
เลี ้ยงสังสรรค์ในโอกำสต่ำงๆ กิจกรรมที่สร้ ำงคุณธรรม จริ ยธรรม อำทิ งำนทำบุญประจำเดือนเกิด งำนช่วยเหลือสังคมต่ำงๆ
เพื่อสร้ ำงกำลังใจให้ กบั พนักงำน
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษัทมุ่งพัฒนำกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมำย มำตรฐำนสำกล และข้ อกำหนดอื่นๆ ที่นำมำประยุกต์เพื่อสร้ ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในที่ทำงำน โดยบริ ษัท
ส่งเสริ มให้ เกิดกำรมีสว่ นร่ วมของพนักงำน และถือเป็ นหน้ ำที่รับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่จะสร้ ำงสภำพแวดล้ อมกำร
ทำงำนที่ดีร่วมกัน
บริ ษัทพร้ อมสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม พัฒนำบุคคลำกรให้ มีควำมรู้ และสร้ ำงจิตสำนึก
ด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน ทังนี
้ ้ ในปี 2560 ไม่ปรำกฎว่ำมีอตั รำกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
หรื ออัตรำกำรเจ็บป่ วยเนื่องจำกกำรทำงำน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีช่องทำงให้ พนักงำนสำมำรถแจ้ งปั ญหำและข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆที่ดแู ลเรื่อง
นันๆ
้ รวมถึงกำรแจ้ งกำรกระทำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้ งผ่ำนผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ หรื อผ่ำนทรัพยำกร
บุคคล ด้ วยวำจำ หรื อเป็ นลำยลักษณ์ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริ ษัท จะดำเนินกำรหำข้ อเท็จจริ งเพื่อ
หำทำงแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทำผิด และบริ ษัทจะให้ ควำมคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้แจ้ ง และมิให้
ได้ รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรทำงำน
นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบำยที่จะพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้ วยบริ ษัทตระหนักถึง
ควำมสำคัญด้ ำนบุคลำกรเสมอว่ำเป็ นทรัพยำกรที่มีคณ
ุ ค่ำ และเป็ นรำกฐำนของควำมสำเร็ จ บริ ษัทจึงมุง่ มัน่ พัฒนำให้ เป็ น
“องค์ ก รแห่งกำรพัฒนำและเรี ย นรู้ ” พร้ อมทัง้ ปลูก ฝั ง วัฒ นธรรมและจริ ย ธรรมขององค์ ก รควบคู่กัน ไป โดยบริ ษั ท ได้
จัดรู ปแบบกำรพัฒนำเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม ได้ แก่ กำรเรี ยนรู้ ผ่ำนประสบกำรณ์และลงมือทำงำนจริ ง (Experience)
กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ จำกผู้เ ชี่ ย วชำญในสำยงำน (Knowledge Stream) กำรแลกเปลี่ย นควำมคิด เห็ น (Evaluation)
กำรศึกษำหำควำมรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) ซึง่ รำยละเอียดสำมำรถติดตำมได้ ในหัวข้ อกำรพัฒนำพนักงำน
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
พันธกิจที่สำคัญของบริ ษัทในฐำนะผู้ให้ บริ กำรด้ ำนสือ่ คือ กำรนำเสนอข้ อมูลต่ำงๆ ที่มีคณ
ุ ภำพ ทังสำระ
้
ข่ำวสำร
และควำมบันเทิง ให้ ครอบคลุมควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำอย่ำงครบถ้ วน โดยคำนึงถึงควำมถูกต้ องเหมำะสมของข้ อมูล
ต่ำงๆ ซึ่งมีหน่วยงำนหรื อผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้ ำและผู้บริ โภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call
Center, เว็บมำสเตอร์ , เจ้ ำหน้ ำที่ดแู ลเพจโซเชี ยลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ที่คอยแนะนำกำรใช้ งำนบริ กำรต่ำงๆ รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน ช่วยเหลือ และแก้ ปัญหำที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษัท

บริ ษัทยังเป็ นสือ่ กลำงในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรจิตอำสำต่ำงๆ ทังของบริ
้
ษัทเองและของหน่วยงำนภำยนอก
เพื่อเผยแพร่ ให้ ประชำชนทั่วไปรั บทรำบและมีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคมแบบขยำยวงกว้ ำง รวมถึงกำรสนับสนุนให้
ประชำชนสำนึกในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ และดำเนินตำมรอยพระรำชดำริ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ในกำรเผยแพร่ สำรคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ตำมรอยก้ ำวพระบำท ในหลวงรัชกำลที่ ๙” เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ตนเองและสังคม

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมทังในและนอกองค์
้
กร โดยปลูกฝั งให้ พนักงำนใช้ ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม อำทิ กำรใช้ กระดำษสองหน้ ำ กำรนำระบบเทคโนโลยีตำ่ งๆ เข้ ำมำใช้ ในกำรทำงำน
นอกจำกจะช่วยลดต้ นทุน ยังสำมำรถช่วยลดกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติได้ ด้วย โดยในปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มีธุรกิจใดในกลุ่ม
บริ ษัทที่ทำให้ เกิดผลกระทบด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
ด้ ำนกำรสนับสนุนโครงกำรเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนำสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทได้ สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ดังนี ้
โครงการ “ปฏิ บตั ิ การ 4 ม. ขอไม่มาก +1” จัดโดย กลุม่ ใบไม้ เพื่อรณรงค์ลดผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวที่เกิด
กับสัตว์ป่ำ ณ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ (4 ม. คือ ไม่ทิ ้งขยะ ไม่ให้ อำหำรสัตว์ป่ำ ไม่ขบั รถเร็ ว ไม่สง่ เสียงดัง และ +1 ไม่นำ
สัตว์เลี ้ยงเข้ ำมำในเขตพื ้นที่อนุรักษ์ ฯ) ส่งเสริ มให้ จิตอำสำได้ ทำกิจกรรมให้ ควำมรู้แก่นกั ท่องเที่ยว
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โครงการอนุรักษ์ พิทกั ษ์ สิ่งแวดล้อม ครั้งที ่ 14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ณ โรงเรี ยนบ้ ำนชอนเดื่อ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้ ำงจิตสำธำรณะและร่วมอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ค่ายสือ่ ความหมายธรรมชาติ ครั้งที ่ 14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม คณะสัตวแพทยศำสตร์
จุฬ ำลงกรณ์ มหำวิท ยำลัย ณ อุท ยำนแห่งชำติกุย บุรี จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่ อ สร้ ำงควำมเข้ ำใจเรื่ องสัตว์ ป่ำและ
ธรรมชำติ ส่งเสริ มให้ นิสติ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

ปฏิ บตั ิ การ 4 ม. ขอไม่มาก +1

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทยังคงสำนต่อนโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ในปี 2560 บริ ษัทมุ่งเน้ นดำเนินงำนพัฒนำด้ ำน
กำรศึกษำแก่เยำวชน และส่งเสริ มสุขภำวะ โดยมีโครงกำรต่ำงๆ ดังนี ้
โครงการสร้างอาคารเรี ยนโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรี ยน ตชด.บ้ ำนน ้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ กำร
สนับสนุนอำคำรเรี ยนแก่โรงเรี ยนต่ำงๆ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8
โครงการ Click for Kids “คลิ กที ่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้นอ้ ง” โดยเปิ ดให้ ประชำชนทัว่ ไปโหวตภำพยนตร์ เพื่อ
สร้ ำงจินตนำกำรและแรงบันดำลใจให้ แก่เด็ก รำยได้ นำไปสมทบทุนพัฒนำอำคำรเรี ยน หลังคำ พื ้นที่สนำมเด็กเล่นโรงเรี ยน
วัดดอนยอ จังหวัดนครนำยก พร้ อมกิจกรรมฉำยภำพยนตร์ ที่ชนะกำรโหวต
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ของมูลนิ ธิเด็ก ในโอกำสที่ MONO29 ก้ ำวสูป่ ี ที่ 4 ได้ สนับสนุนและมอบตู้หนังสือ
จำนวน 29 ตู้ ให้ กบั เด็กที่ได้ รับคัดเลือกรวม 29 คน จำก 6 โรงเรี ยน 5 จังหวัด เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
โครงการทาได้ทาดี "พี ่จ๋า หนูรออยู่" เป็ นโครงกำรที่เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนมีส่วนร่ วมเสนอควำมคิดสร้ ำงสรรค์
เลือ กสถำนที่จัดโครงกำรได้ ด้ว ยตนเอง ซึ่ง ปี นี เ้ ป็ นโครงกำรพัฒนำห้ องเรี ย นบ้ ำนปำงคอง อำเภอปำงมะผ้ ำ จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ด้ วยกำรบริ จำคถังเก็บน ้ำและร่ วมสร้ ำงฐำนรอง ทำสีเครื่ องเล่น มอบข้ ำวของเครื่ องใช้ ที่พนักงำนและผู้มีจิต
ศรัทธำร่วมบริ จำค
โครงการ ซ่อม - สร้างสนามบาสเกตบอล ครัง้ ที่ 2 ณ โรงเรี ยนทุง่ เสลีย่ มชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย และ ครัง้ ที่ 3 ณ
เทศบำลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริ มสุขภำวะชุมชน และพัฒนำวงกำรกีฬำ
โครงการช่วยผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยเปิ ดรับบริ จำคเงินและสิง่ ของ มอบให้ แก่มลู นิธิร่วมกตัญญู และ
ลงพื ้นที่ร่วมกับมูลนิธิกศุ ลศรัธธำ จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี เพื่อมอบสิง่ ของให้ กบั ผู้ประสบภัย รวมถึงมอบเงินบริ จำคในโครงกำร
ประชำรัฐร่วมใจ ใต้ ร่มพระบำรมี
โครงการพาผูพ้ ิ การทางสายตาเข้าชมนิ ทรรศการพระราชพิ ธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ ซึ่งจัดให้ พนักงำนกลุม่
บริ ษัทโมโนได้ พำผู้พิกำรทำงสำยตำสัมผัสงำนศิลปะและเรี ยนรู้พระรำชกรณียกิจตำมรอยพ่อหลวงรัชกำลที่ ๙
โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบื อ ร่ วม 60 ตัว ณ โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลเมืองปทุมธำนี และทอดกฐิ นสำมัคคีเพื่อสร้ ำง
ศำลำปฏิบตั ิธรรม ปี ที่ 2 ณ วัดอโศกำรำม 2 จังหวัดปทุมธำนี เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนร่ วมทำบุญในโอกำส
ต่ำงๆ
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บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงมูลนิธิ
ชมรม สมำคม และองค์กรต่ำงๆ อำทิ
โครงกำรเด็กไทยฉลำดคิด 2017 (School Visit) จัดโดย กำร์ ตนู คลับ เพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้ ำนยำเสพติด
โครงกำรทูตเยำวชนศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำและกำรค้ ำระหว่ำงประเทศกลำง จัดโดย ศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำฯ ส่งเสริ มทักษะ
เยำวชนด้ ำนกฎหมำยเพื่อนำสูก่ ำรเป็ นนักกฎหมำยที่มีคณ
ุ ภำพต่อไป
โครงกำร “สังคมฮอมใจ๋ ครัง้ ที่ 3” จัดโดย นักศึกษำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ และสวัสดิกำรสังคม มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
โครงกำรล้ อเลื่อนเพื่อคนพิกำร
โครงกำรหัวใจสีขำว ในกำรจัดกิจกรรมกำรกุศลเพื่อผู้ป่วยติดเชื ้อเอดส์ คนชรำ เด็กกำพร้ ำ ครัง้ ที่ 22
โครงกำร กำรประชุมวิชำกำรภำษำและวัฒนธรรม สถำบันวิจยั ภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ปี 2560 สนับสนุนทุนกำรศึกษำและของขวัญแก่โรงเรียนและศูนย์เยำวชนรวม 6 แห่ง
กิจกรรมค่ำยแนะนำกำรศึกษำจ.ลพบุรี จัดโดย กลุม่ นิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กิจกรรมจัดทำหนังสือ “พระมหำกษัตริย์ยอดกตัญญู” มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ ำฯ
กิจกรรมจัดทำนิตยสำรข่ำว ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ
กิจกรรมละครเวทีกำรกุศล “ละคร บีบีเอ จุฬำฯ ครัง้ ที่ 10” คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กิจกรรมคอนเสิร์ตกำรกุศล “พลังแผ่นดิน ตำมรอยเท้ ำพ่อ” “เทิดไท้ องค์รำชัน ในดวงใจไทยนิรันดร์ ” จัดโดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
และ “คอนเสิร์ตโดยสถำนีตำรวจภูธรรัตนำธิเบศร์ ”
กิจกรรมของทีมสโมสรฟุตบอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และทีมกีฬำกอล์ฟกองทัพภำคที่ 1
สมำคมอุปกรณ์กำรแพทย์ไทย (Thai BMI)
สมำคมศิษย์เก่ำบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล

อีกหนึง่ นโยบำยที่บริ ษัทให้ ควำมสำคัญมำอย่ำงต่อเนื่อง คือกำรพัฒนำสุขภำวะของพนักงำน บริ ษัทจึงสนับสนุน
ชมรมวิ่งในนำม MONO Runner เข้ ำร่ วมกิจกรรมวิ่งกำรกุศลต่ำงๆ นอกจำกได้ สนับสนุนช่วยเหลือสังคมตำมวัตถุประสงค์
แต่ละกิจกรรม ยังช่วยเสริ มสร้ ำงสุขภำพและควำมสำมัคคีในกลุม่ พนักงำน ซึง่ กิจกรรมที่เข้ ำร่วม มีดงั นี ้
งำน ก้ ำวนี ้ต่อชีวิต RUN FOR LIFE
งำน 12 สิงหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพ 2017
งำน EGAT CHARITY GREEN RUN 2017
งำน BDMS BANGKOK MARATHON 2017

-

งำน CHONGKHO RUN 2017
งำนเดิน - วิ่ง เติมฝั น ปั นน ้ำใจ 9 ปี สำระดี PSI ช่อง 99
งำนฮำล์ฟมำรำธอน BANGSAEN 21
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน มุ่ง มั่น สำนต่อ พัน ธกิ จ ด้ ำ นกำรพัฒ นำสัง คม ในกำรเชื่ อ มโยงสื่อ ที่ มี ผลัก ดัน วงกำรกี ฬ ำ
บำสเกตบอลระดับประเทศ ในปี 2560 บริ ษัทสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันบำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ ณ สนำม Stadium
29 ของบริ ษัท ซึง่ ถือเป็ นสนำมที่ได้ มำตรฐำน และทันสมัยที่สดุ ในประเทศ ได้ แก่ OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017,
Thailand Basketball Development League 2017 ( TBDL) , ASEAN Basketball League 2017- 2018 เ ป็ น ต้ น
ถ่ำยทอดสดผ่ำนช่อง MONO29 , MONO PLUS และเว็บไซต์ Mthai.com เพื่อเป็ นเวทีในกำรพัฒนำฝี มือของนักกีฬำไทยสู่
สำกล และเพื่อให้ เป็ นอีกหนึ่งกีฬำที่เยำวชนเข้ ำถึงได้ ง่ำย บริ ษัทจึงจัดโครงกำร MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝั น
ยัดห่วงเยำวชนไทย พำนักบำสเกตบอลอำชี พ สังกัด สโมสรโมโน แวมไพร์ และโมโน ทิวไผ่งำม สอนเทคนิคกำรเล่น
บำสเกตบอลและสร้ ำงแรงบันดำลใจให้ แก่เยำวชนทัว่ ประเทศ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 ปี นี ้จัดขึ ้นทัง้ หมด 18 ครัง้ รวมจำนวน
เยำวชนที่เข้ ำร่วมโครงกำรกว่ำ 1,500 คน จำกหลำยโรงเรี ยน หลำยชุมชน อำทิ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้ อมเกล้ ำนนทบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี 2)
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยนนทบุรี
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ
โรงเรียนนนทบุรีพิทยำคม
โรงเรียนเบญจมินทร์
โรงเรียนชลประทำนวิทยำ
โรงเรียนโพธิสำรพิทยำกร
โรงเรียนไทรน้ อย
โรงเรียนสำยปั ญญำรังสิต
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญนครรำชสีมำ
โรงเรียนวชิรำลัย
โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกลู
โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์ อปุ ภัมภ์
โรงเรียนเบญจมรำชูทิศจันทบุรี
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม
โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ ธำนี
โรงเรียนทุง่ เสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
และสนำมกีฬำในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค ในเครื อโมโน ยังได้ จัดพิมพ์หนังสือ “Organic Smile เพียงแค่ยิ ้มแล้ วส่งต่อไป” ที่รวมภำพ
รอยยิ ม้ ของ 25 สำวคนดัง ในวงกำร พร้ อมจัด ท ำคลิ ป วิ ดี โ อที่ น ำเสนอ เรื่ อ งเล่ำ ที่ ม ำของรอยยิ ม้ ของพวกเธอ ผ่ ำ น
Seeme.me/ch/organicsmile รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยหนังสือและกำรรับชมคลิป มอบให้ กบั มูลนิธิสร้ ำงรอยยิ ้ม เพื่อผ่ำตัด
ช่วยเหลือเด็กที่ประสบปั ญหำโรคปำกแหว่งเพดำนโหว่
นอกจำกนี ้ หน่วยงำนธุรกิจกำรพยำกรณ์ ได้ พฒ
ั นำแอพพลิเคชัน่ ดูดวงสดแบบส่วนตัวกับนักพยำกรณ์ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในรู ปแบบ Video Call โดยเปิ ดโอกำสให้ ผ้ พู ิกำรเข้ ำร่ วมเป็ นนักพยำกรณ์ ซึ่งผู้พิกำรสำมำรถพยำกรณ์ได้
จำกสถำนที่ที่สะดวกและเหมำะสม เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำรสร้ ำงงำนและสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั ผู้พิกำร

10
รายงานการดาเนินงานกิ จกรรมเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ปี 2560

การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริษัท โมโน ให้ ควำมสำคัญกับบุคลำกรเป็ นอย่ำงยิ่ง เห็นได้ จำก 1 ใน 5 ของพันธกิจที่บริษัทมุง่ เน้ น
คือ สนับสนุนบุคลำกรให้ มีควำมเชี่ยวชำญและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยวำงรำกฐำนค่ำนิยมหลัก ขององค์กร คือ กำร
ทำงำนเป็ นทีม ควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ กำรเรี ยนรู้ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ บุคลำกรมีควำมพร้ อมในกำรร่ วม
ขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืน
บริ ษัทดูแลบุคลำกรอย่ำงรอบด้ ำน ทังกำรบริ
้
หำรค่ำจ้ ำง ควำมเป็ นอยู่ สภำพแวดล้ อมกำรทำงำน สวัสดิกำร กำร
พัฒนำฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ โอกำสกำรเติบโตไปพร้ อมองค์กร รวมทังกำรปฏิ
้
บตั ิด้วยควำมเป็ นธรรม
ภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษัทบริ หำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรภำยใต้ ข้อกำหนด
ของกฎกระทรวงแรงงำน ในส่ ว นของกำรจ้ ำงงำน มี ก ำรจ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผล
กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน ซึ่งสะท้ อนเป้ำหมำยธุรกิจของบริ ษัทใน
รอบปี รวมถึงพิจำรณำควำมสำเร็ จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำร
วัด ผลงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ในส่ว นของสวัสดิกำร
บริ ษัทจัดหำสวัสดิกำรที่สนับสนุนทัง้ ด้ ำนควำมมั่นคง สุขภำพ และ
สร้ ำงควำมสุขให้ กบั พนักงำน อำทิ กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต
สุข ภำพและอุบัติ เ หตุ สปอร์ ต คลับ สวัส ดิ ก ำรเงิ น กู้ ยื ม งำนเลี ย้ ง
สังสรรค์และงำนทำบุญในวำระโอกำสต่ำงๆ
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษั ทดู แ ลเรื่ อง ควำมปลอดภั ย อำชี วอนำมั ย และ
สภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนตำมกฎหมำย มำตรฐำนสำกล และ
ข้ อกำหนดอื่นๆ ที่นำมำประยุกต์เพื่อสร้ ำงควำมปลอดภัยในที่ทำงำน
จัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและครบครัน ส่งเสริ มบุคคลำกรให้ มี
ควำมรู้ และสร้ ำงจิ ต สำนึก ด้ ำ นควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และ
สภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน โดยกำรสนับสนุนให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมใน
กำรสร้ ำงสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่ดีร่วมกัน ทังนี
้ ้ ในปี 2560 ไม่
ปรำกฏว่ำมีอตั รำกำรเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตรำกำรเจ็บป่ วยเนื่องจำก
กำรทำงำน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีช่องทำงให้ พนักงำนสำมำรถแจ้ งปั ญหำและข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆที่ดแู ลเรื่ อง
นันๆ
้ รวมถึงกำรแจ้ งกำรกระทำควำมผิดที่ เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้ งผ่ำนผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ หรื อผ่ำนทรัพยำกร
บุคคล ด้ วยวำจำ หรื อเป็ นลำยลักษณ์ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริ ษัท จะดำเนินกำรหำข้ อเท็จจริ งเพื่อ
หำทำงแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทำผิด และบริ ษัทจะให้ ควำมคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้แจ้ ง และมิให้
ได้ รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรทำงำน

การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ

บริ ษัทมีนโยบำยในกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้ วยตระหนักถึง
ควำมสำคัญด้ ำนบุคลำกรว่ำเป็ นทรั พยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็ นรำกฐำนของควำมสำเร็ จ บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ พัฒนำให้ เป็ น
“องค์ ก รแห่ ง การพั ฒ นาและเรี ย นรู้ ” พร้ อมทัง้ ปลูกฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์ กรควบคู่กัน ไป โดยบริ ษัทได้
จัดรูปแบบกำรพัฒนำเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม ดังนี ้
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือทางานจริง (Experience)
เป็ นกำรสอนงำนและถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ ในงำนผ่ำนหัวหน้ ำงำน
และสนับสนุนให้ พนักงำนกล้ ำคิดและทำสิ่งใหม่ๆในงำน หรื อเรี ยกว่ำ On the
job training ซึง่ จะนำไปสูก่ ำรพัฒนำตนเองอย่ำงแท้ จริ ง
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การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream)
เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนทุกระดับที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนต่ำงๆ ได้
ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้ แก่ Tutor (แบบ
ห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภำกำแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจำรณำตำม
เนื ้อหำควำมรู้ที่นำเสนอ และควำมเชี่ยวชำญนันๆ
้ ของผู้ถ่ำยทอด

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)
เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชำ และเพื่ อ นร่ ว มงำน ได้ แ นะน ำ
(Coaching) และให้ คำปรึ กษำ (Consulting) เพื่อให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น กำรติชม และคำแนะนำในกำรทำงำนร่ วมกัน ผ่ำนกำรประชุมและช่วง
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน

การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)
จัดหลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมำะสม ตำมควำมต้ องกำรของแต่ละ
หน่ ว ยงำน และเปิ ดโอกำสให้ แ ต่ ละระดับ ต ำแหน่ ง เข้ ำ รั บ กำรฝึ กอบรมใน
หลักสูตรที่จำเป็ นและเหมำะสมต่อกำรทำงำน และพร้ อมสนับสนุนกำรจัดส่ง
อบรมหลักสูตรที่พนักงำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ ำงเครื่ องมือบริ หำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนำกำรเรี ยนรู้
เพื่อนำไปต่อยอดกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ ในปี 2560 บริ ษัทได้ จดั สรรงบประมำณด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 2.43 ล้ ำนบำทและ
มีพนักงำนเข้ ำร่วมกำรฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นประมำณร้ อยละ 88.50% ของจำนวนพนักงำนทังหมด
้
นอกจำกนี ้ ยังสนับสนุนให้ พนักงำนเข้ ำร่ วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ เช่น งำน “กีฬำสำมัคคี ดิจิตอล
ทีวี บำสเกตบอลแมตช์ ครัง้ ที่ 3” ซึ่งมีสถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลเข้ ำร่ วมกำรแข่งขัน 8 สถำนี โดยทีมจำก MONO29 ในเครื อ
กลุม่ บริ ษัทโมโน ได้ รับรำงวัลที่ 3 ในดิวิชนั่ 1 และงำน “แบดมินตัน ทีวีสำมัคคีคพั ครัง้ ที่ 2” ซึง่ มีสถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลเข้ ำ
ร่ วมกำรแข่งขัน 13 สถำนี โดย MONO29 คว้ ำเหรี ยญทอง ในดิวิชั่น 2 และงำน “กีฬำเชื่อมสำมัคคี แจ้ งวัฒนะสัมพันธ์
2017”
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การพัฒนาด้านจิตใจและความสัมพันธ์
เนื่องจำกบุคลำกรเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรดำเนินงำน โดยเฉพำะเมื่อบริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนสื่อและข้ อมูล
บริ ษัทจึงสนับสนุนให้ บคุ ลำกรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยสร้ ำงค่ำนิยมในกำรทำงำนเป็ นทีม
มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ และมีกำรเรี ยนรู้ -พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกำรคำนึงถึงผลกระทบในด้ ำนต่ำงๆ เพื่อให้
สำมำรถสร้ ำงสรรค์สื่อและข้ อมูลออกมำอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ มำกที่สดุ เท่ำที่จะทำได้
รวมทังบริ
้ ษัทยังหวังว่ำบุคลำกรจะนำค่ำนิยมในกำรทำงำนในองค์กรนี ้ ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลให้ สงั คมน่ำ
อยูม่ ำกยิ่งขึ ้น
กิ จกรรม Birthday Charity ทาบุญเดื อนเกิ ด ตามรอย
พ่ อ หลวง ช่ ว ยสานสัม พัน ธ์ ใ ห้กับ พนักงาน ขัด เกลา
จิ ตใจ ศึ กษาเรี ยนรู้ และน้อมนาศาสตร์ พระราชาเพื ่อ
พัฒนาตนเองและการทางาน

กิ จกรรม MONO Fun Day
เพื ่อ สานสัม พัน ธ์ แ ละสร้ า งความสามัค คี ใ ห้ แ ก่
บุคลากร ผ่านพิ ธีรับขวัญพนักงานใหม่ และกี ฬา
ฮาเฮ

ไถ่ชีวิตโค - กระบือ
อย่างละ 30 ตัว มอบให้โครงการธนาคารโคกระบือ เพือ่ เกษตรกร ตามพระราชดาริ

ทอดกฐิ นสามัคคี
เพือ่ สร้างศาลาปฏิ บตั ิ ธรรม ณ สานักปฏิ บตั ิ ธรรม
อุดมทรัพย์ (วัดอโศการาม 2 คลอง 11)

14
รายงานการดาเนินงานกิ จกรรมเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ปี 2560

การดาเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
กลุม่ บริ ษัท โมโน ให้ ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจควบคูก่ บั ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมมำอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยได้ กำหนดไว้ เป็ นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริ ษัท คือ “ส่งเสริ ม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อกำร
เติบโตที่ยงั่ ยืน” ซึง่ ในฐำนะที่บริ ษัทเป็ นผู้สร้ ำงสรรค์สอื่ และข้ อมูลควำมบันเทิง บริ ษัทได้ แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมผ่ำน
กำรดำเนินงำนด้ ำนสื่อและข้ อมูล รวมทังจั
้ ดโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงครอบคลุม
ที่สดุ โดยสำมำรถแบ่งกำรดำเนินงำนได้ เป็ น 2 กลุม่ งำนหลัก คือ ด้ ำนสือ่ และข้ อมูล และด้ ำนโครงกำรต่ำงๆ ดังนี ้

1. ด้านสื่อและข้อมูล
บริ ษัทดำเนินธุรกิจด้ ำนสื่อและข้ อมูลอย่ำงหลำกหลำย ทังโทรทั
้
ศน์ วิทยุ เว็บไซต์ นิตยสำร หนังสือ แอพลิเคชัน่
ฯลฯ บริ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำน โดยกำรคัดสรรและสร้ ำงสรรค์ข้อมูลนำเสนอผ่ำนสื่อต่ำงๆ ให้ ครอบคลุม
ควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค พร้ อมกับสร้ ำงคุณค่ำเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อมให้ ได้ มำกที่สดุ
พันธกิจที่สำคัญของบริ ษัทในฐำนะผู้ให้ บริ กำรด้ ำนสื่อ คือกำรนำเสนอข้ อมูลต่ำงๆ ที่มีคณ
ุ ภำพ ทังสำระ
้
ข่ำวสำร
และควำมบันเทิง ให้ ครอบคลุมควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำอย่ำงครบถ้ วน โดยคำนึงถึงควำมถูกต้ องเหมำะสมของข้ อมูล
ต่ำงๆ ซึ่งมีหน่วยงำนหรื อผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้ ำและผู้บริ โภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call
Center, เว็บมำสเตอร์ , เจ้ ำหน้ ำที่ดแู ลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ที่คอยแนะนำกำรใช้ งำนบริ กำรต่ำงๆ รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน ช่วยเหลือ และแก้ ปัญหำที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษัท
บริ ษัทยังเป็ นสือ่ กลำงในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรจิตอำสำต่ำงๆ ทังของบริ
้
ษัทเองและของหน่วยงำนภำยนอก
เพื่อเผยแพร่ ให้ ประชำชนทั่วไปรั บทรำบและมีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคมแบบขยำยวงกว้ ำง รวมถึงกำรสนับสนุนให้
ประชำชนสำนึกในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ และดำเนินตำมรอยพระรำชดำริ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ในกำรเผยแพร่ สำรคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ตำมรอยก้ ำวพระบำท ในหลวงรัชกำลที่ ๙” เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ตนเองและสังคม
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สารคดีเฉลิ มพระเกียรติ ชดุ
“ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที ่ ๙”

รายการกีฬาต่างๆ

The Most Extreme Series
สารคดีความพิเศษอันน่าตืน่ เต้นของสัตว์ ต่างๆ
พร้อมการทดสอบทางวิ ทยาศาสตร์

IS IT REAL?
สารคดี การพิสูจน์เรื ่องเร้นลับ
ด้วยวิ ทยาศาสตร์

“ซี นเด็ด..ภาษาหนัง (Movie Language)”
รายการบันเทิ งสอดแทรกสาระความรู้แนว
“Edutainment (เอ็ดดูเทนเมนต์ )”

Face Off
เรี ยลลิ ตีค้ ้นหาสุดยอดนักแต่งหน้า
สเปเชีย่ ล เอฟเฟ็ กต์ ระดับเทพ

บริ ษัท เลื อกสรรเนือ้ หาต่างๆให้ตอบสนองผู้ชมทุกเพศทุกวัย ทัง้ ซี รีส์อดั แน่นด้วยความตื น่ เต้นแฝงความรู้
รายการการ์ ตูนสาหรับเด็กๆ และรายการข่าวทีค่ รอบคลุมข่าวทุกด้านทัง้ ในและต่างประเทศ
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2. ด้านโครงการต่างๆ
บริ ษัทริ เริ่ มและดำเนินโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยถือเป็ นหนึ่งในนโยบำยหลักของ
องค์กร ด้ วยตระหนักดีวำ่ จะช่วยให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม หลำยๆโครงกำรช่วยสร้ ำงเครื อข่ำยควำมร่วมมือ
กับองค์กรอื่นๆ ทำให้ สำมำรถสร้ ำงประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่ำงสูงสุด อีกทังโครงกำรต่
้
ำงๆได้ เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนเข้ ำร่ วม
จึงช่วยสร้ ำงควำมสำมัคคี พัฒนำจิตสำธำรณะ และขัดเกลำจิตใจของพนักงำน นำมำซึ่งกำรพัฒนำองค์กรควบคู่ไปกับ
สังคมอย่ำงยัง่ ยืน
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โครงการเพื่อเด็ก เยาวชน และชุมชน
โครงการ Click for Kids “คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง”
โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

กลุม่ บริ ษัท โมโน มีแนวคิดเชื่อมโยงธุรกิจเข้ ำกับกำรสร้ ำงประโยชน์ให้ แก่สงั คม
จึงได้ เกิดโครงกำร Click for Kids “คลิกที่ ใช่ ส่ งแรงบันดาลใจให้ น้อง” ซึ่งเป็ นควำม
ร่ วมมือระหว่ำง กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์ เน็ต กลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ และฝ่ ำย
กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม โดยเปิ ดโหวตภำพยนตร์ ดี มีสำระสำหรั บ เด็ก ๆ ผ่ำ นทำงเว็บไซต์
http://clickdeetumdee.mthai.com/clickforkids เพื่ อ น ำภำพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ กำรโหวต
สูงสุดไปฉำยให้ เด็กๆ และรำยได้ จำกกำรโหวตร่ วมสมทบทุนพัฒนำโรงเรี ยนวัดดอนยอ
จ.นครนำยก
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โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 8
โรงเรียน ตชด.บ้านนาแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

กลุม่ บริ ษัท โมโน โดย บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ยังคง
สำนต่ อ โครงกำรเพื่ อ พัฒ นำกำรศึ ก ษำและเยำวชน โดยกำรบริ จ ำคเงิ น
1,000,000 บำท สร้ ำงอำคำรเรี ยนโมโน กรุ๊ ป 8 ณ โรงเรี ยน ตชด.บ้ ำนน ้ำแดง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งในวันพิธีเปิ ดป้ำยอำคำร ยังได้ จดั กิจกรรมสันทนำกำร แจก
ของรำงวัล เลี ้ยงอำหำรกลำงวันเด็กๆ และมอบอุปกรณ์กีฬำให้ กบั โรงเรี ยนด้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ บริ จำคเงินสร้ ำงอำคำรโมโน กรุ๊ป มำแล้ ว 7 แห่ง ได้ แก่
อำคำรโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติ 33 อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่
อำคำรโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรียนตชด.รำงวัลอินทิรำ คำนธี บ้ ำนพะกะเช อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อำคำรโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรียนวัดบำงชัน
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
อำคำรโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 48 จ.จันทบุรี อ.เขำคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
อำคำรโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ อ.บุญฑริก
จ.อุบลรำชธำนี
อำคำรโมโนก รุ๊ป 6 โรงเรียนบ้ ำนช่องกะพัด
อ.แก่งหำงแมว
จ.จันทบุรี
อำคำรโมโนก รุ๊ป 7 โรงเรียนวัดขุนซ่อง
อ.แก่งหำงแมว
จ.จันทบุรี
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โครงการมอบตู้หนังสือในบ้านเด็ก จานวน 29 ตู้

ในโอกำสที่สถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง MONO 29 ก้ ำวเข้ ำสูป่ ี ที่ 4 บริ ษัทจึงได้ ร่วมโครงกำรตู้หนังสือในบ้ ำนเด็ก
มูลนิธิเด็ก โดยมอบตู้หนังสือ จำนวน 29 ตู้ รวมมูลค่ำ 174,000 บำท ส่งตรงถึงบ้ ำนเด็กๆ ที่รักกำรอ่ำนแต่ขำดโอกำสในกำร
เข้ ำถึงหนังสือดีมีคณ
ุ ภำพ เพื่อสนับสนุนกำรอ่ำนในเด็กและชุมชน และช่วยขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยมีเยำวชนที่
ได้ รับคัดเลือกจำนวน 29 คน จำก 6 โรงเรี ยน 5 จังหวัด ได้ แก่
1. โรงเรียนบ้ ำนท่ำมะนำว
2. โรงเรียนคุรุสภำ
3. โรงเรียนวัดดอนประดู่
4. โรงเรียนวัดคลองโคน
5. โรงเรียนอบทมวิทยำประชำนุกลู
6. โรงเรียนจุฬำรำษฎร์ วิทยำ

จ. กำญจนบุรี
จ. กำญจนบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สมุทรสงครำม
จ.อ่ำงทอง
จ.พระนครศรีอยุธยำ

จำนวน 6 คน
จำนวน 3 คน
จำนวน 5 คน
จำนวน 5 คน
จำนวน 5 คน
จำนวน 5 คน

โดยภำยในงำนส่งมอบตู้หนังสือ นอกจำกครู -นักเรี ยนทัง้ 6 โรงเรี ยนที่มำรั บมอบตู้หนังสือแล้ ว ยังมีผ้ แู ทนจำก
โรงเรี ยนต่ำงๆในโครงกำรตู้หนังสือฯ และผู้สนใจทัว่ ไปเข้ ำร่วมฟั งปำฐกถำพิเศษเพื่อสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรอ่ำนและกำร
เขียนจำก อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ ปี 2536 ในหัวข้ อหนังสือกับกำรเรี ยนรู้ สูก่ ำร
เปลีย่ นแปลง และคุณอัศศิริ ธรรมโชติ เจ้ ำของรำงวัลซีไรท์ 2524 ในหัวข้ อกำรอ่ำน-กำรเขียน
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โครงการทาได้ทาดี ตอน “พี่จ๋า...หนูรออยู่”

โครงกำรทำได้ ทำดี เป็ นโครงกำรที่บริ ษัทริ เริ่ มขึ ้น โดยเปิ ดโอกำสให้ พนักงำน
ได้ เสนอโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ พนักงำนมีสว่ นร่วมในโครงกำรดีๆ
กระตุ้นจิตสำธำรณะ พร้ อมกับกำรสร้ ำงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในปี
2560 โครงกำรที่ได้ รับเลือกคือ “พี่จ๋า...หนูรออยู่” เพื่อพัฒนำห้ องเรี ยนบ้ ำนปำงคอง
โรงเรี ยนเขตพื ้นที่กำรศึกษำอำเภอปำงมะผ้ ำ จ.แม่ฮ่องสอน โดยบริ จำคถังเก็บน ้ำและ
ร่ วมสร้ ำงฐำนรองถังเก็บน ้ำ จัดมุมกำรเรี ยนรู้ ทำสีเครื่ องเล่น เลี ้ยงขนม-อำหำร มอบ
ผ้ ำห่ม และเสื ้อผ้ ำข้ ำวของเครื่ องใช้ ที่พนักงำนและผู้มีจิตศรัทธำ ฝำกนำไปร่วมมอบให้
อีกจำนวนมำก
นอกเหนื อ จำกกำรให้ ผู้เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรยัง ได้ รั บ ประสบกำรณ์ ดี ๆ ได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชำวบ้ ำน เป็ นควำมทรงจำอันน่ำประทับใจอีกนำนเท่ำนำน
ซึ่งโครงกำรทำได้ ทำดี ได้ รับควำมสนใจจำกพนักงำนเป็ นจำนวนมำก และบริ ษัทได้
วำงแผนดำเนินโครงกำรต่อเนื่องทุกปี
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โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หลั ง เกิ ด เหตุ อุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด พื น้ ที่ ภ ำคใต้ ของ
ประเทศไทยช่วงปลำยปี 2559 - ต้ นปี 2560 กลุ่มบริ ษัท โมโน
จึ ง ได้ เ ปิ ดรั บ บริ จ ำคเครื่ อ งอุป โภคบริ โ ภคจำกผู้บ ริ ห ำรและ
พนักงำนโมโน กรุ๊ ป และภำยในอำคำรจัสมินอินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถ.แจ้ งวัฒนะ อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี ซึง่ เป็ นที่ตงของกลุ
ั้
ม่ บริ ษัท
โมโน ซึง่ ได้ รับน ้ำใจจำนวนมำก บริ ษัทได้ เดินทำงไปมอบเครื่ อง
อุปโภคบริ โภค อำทิ ข้ ำวสำร อำหำรแห้ ง เสื ้อผ้ ำ ยำรั กษำโรค
ฯลฯ ให้ แก่ มูลนิธิกุศลศรั ธธำ จ.สุรำษฎร์ ธำนี และ มูลนิธิร่วม
กตัญญู เพื่ อนำไปแจกจ่ำยให้ กับ พี่ น้ องผู้ที่ ก ำลังได้ รับ ควำม
เดือดร้ อนอย่ำงหนักจำกวิกฤตน ้ำท่วมในขณะนัน้
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โครงการพาผู้พิการทางสายตา เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

ด้ ว ยสำนึกในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุณเป็ นล้ น พ้ นอันหำ
ที่ สุด มิ ไ ด้ คณะพนัก งำนกลุ่ม บริ ษั ท โมโน จึ ง ได้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรพำผู้พิกำรทำงสำยตำ เข้ ำชมนิทรรศกำรงำนพระ
รำชพิ ธี ถ วำยพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบำทสมเด็ จ พระ
ปรมิ น ทรมหำภูมิ พ ลอดุล ยเดช ณ ท้ อ งสนำมหลวง โดย
โครงกำรนี ้จัดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ พู ิกำรทำงสำยตำได้ มีโอกำสสัมผัส
พระเมรุมำศจำลอง รวมถึงงำนประติมำกรรม สถำปั ตยกรรม
จำลองบำงส่วน เช่น สัตว์หิมพำน ลวดลำยแกะสลัก ที่ใช้ ใน
งำนพระรำชพิธีครั ง้ ประวัติศำสตร์ ของประเทศไทย รวมถึง
เข้ ำถึงและเข้ ำใจงำนศิลปะอันทรงคุณค่ำมำกยิ่งขึ ้น จำกกำร
บรรยำยเสริ มของจิตอำสำ ซึ่งโครงกำรนี ้สร้ ำงควำมปลื ้มปี ติ
ให้ แก่คณะพนักงำน ที่ได้ ร่วมทำควำมดีตำมรอยพ่อหลวง
รัชกำลที่ ๙
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โครงการปลูกดาวเรือง ถวาย “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”

หลัง จำกมี ป ระกำศเชิ ญ ชวนประชำชนร่ วมปลูกดอกดำวเรื อ งถวำยพ่อ หลวงรั ช กำลที่ ๙ “ผู้ ป ระกำศข่ำ วนัก แสดง” กลุ่ม บริ ษัท โมโน จึง ได้ เ ป็ นตัวแทนร่ วมปลูก ดอกดำวเรื อ ง ณ สวนหย่อม สเตเดี ้ยม ทเวนตี ้ไนน์ (Stadium
29) ถนนชัยพฤกษ์
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การสนับสนุนด้านกีฬา
ในปี 2560 บริ ษัทยังคงสำนต่อเป้ำหมำยในกำรมุ่งสู่ควำมเป็ นองค์กรรักกีฬำ โดยให้ กำรสนับสนุนทังกำรจั
้
ด
โครงกำร กำรสนับสนุนให้ พนักงำนเข้ ำร่ วมกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ และกำรสนับสนุนในฐำนะสื่อ โดยเชี่อมโยงสื่อโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์ ช่วยพัฒนำและผลักดันวงกำรกีฬำระดับประเทศ เช่น กำรถ่ำยทอดสดกีฬำต่ำงๆ กำรนำเสนอข่ำวกีฬำ
อย่ำงต่อเนื่อง เป็ นต้ น

MONO 29 Topking World Series 2017 ศึกมวยไทยระดับโลก ถ่ายทอดสดทางช่อง MONO 29
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การสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล
เป้ำหมำยสำคัญอย่ำงหนึง่ ของบริ ษัทในฐำนะองค์กรรักกีฬำ คือกำรผลักดันกีฬำบำสเกตบอลให้ ได้ รับควำมนิยม
มำกยิ่งขึ ้น เนื่องจำกเห็นถึงศักยภำพของคนไทยและเยำวชนไทยที่มีควำมสำมำรถและทักษะไม่แพ้ ชำติในอำเซียน จึงได้
สนับสนุนกีฬำบำสเกตบอลอย่ำงรอบด้ ำน ได้ แก่

สโมสรบาสเกตบอล โมโน แวมไพร์ และ โมโน ทิวไผ่งาม
บริ ษัทจัดตัง้ สโมสรโมโน แวมไพร์ และสโมสรโมโน ทิวไผ่งำม ส่งแข่งขัน
บำสเกตบอลในระดับอำชีพ โดย โมโน แวมไพร์ เป็ นแชมป์เปี ้ยนในรำยกำรแข่งขัน
“จีเอสบี ไทยแลนด์ บำสเกตบอลซูเปอร์ ลีก 2017” (GSB TBSL 2017) และ “ออมสิน
ไทยแลนด์บำสเกตบอลลีก 2017” (GSB TBL 2017) รวมทัง้ “โมโน แวมไพร์ ” ได้ เป็ น
ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน “FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 2017” ครัง้ แรกในรอบ
10 ปี อีกด้ วย
นอกจำกนี ้ นักบำสเกตบอลจำกสโมสรบำสเกตบอลโมโน แวมไพร์ และ
สโมสรบำสเกตบอลโมโน ทิวไผ่งำม ได้ รับเลือกเป็ นนักกี ฬำทีมชำติ ไทย แข่งขัน
“ซีเกมส์ 2017” ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย
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สนามสเตเดียม 29 (STADIUM 29)
สนำมสเตเดียม 29 (STADIUM 29) ถนนชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็ นสนำมที่ได้ มำตรฐำนและทันสมัยที่สุดในประเทศ
สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันบำสเกตบอลระดับประเทศ ได้ แก่ OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 , ออมสิน ไทย
แลนด์บำสเกตบอลลีก 2017 (GSB TBL 2017), จีเอสบี ไทยแลนด์บำสเกตบอลซูเปอร์ ลีก 2017 (GSB TBSL 2017), ไทย
แลนด์ บำสเกตบอล ดีเวลล็อปเมนท์ ลีก 2017 (TBDL 2017)

การถ่ายทอดสด – เทปบันทึกการแข่งขัน

ในฐำนะผู้ให้ บริ กำรด้ ำนสื่อ กลุม่ บริ ษัท โมโน จึงได้ สนับสนุนกีฬำบำสเกตบอลโดยกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน
บำสเกตบอลหลำยรำยกำร ผ่ำ นทำงสถำนี โทรทัศ น์ ดิ จิ ต อล MONO 29 และ เว็ บ ไซต์ Mthai.com อำทิ กำรแข่ง ขัน
บำสเกตบอลทีมชำติไทยชำยและหญิง ใน “ซีเกมส์ 2017” ถ่ำยทอดสดจำกกรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย , “SEABA
Championship 2017” ถ่ำยทอดสดจำกฟิ ลปิ ปิ นส์ , “FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 2017” ถ่ำยทอดสดจำกสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน , ถ่ำยทอดสดบำสเกตบอล NBA จำกอเมริ กำ

ถ่ายทอดสดบาสเกตบอล NBA
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โครงการ ซ่อม / สร้าง สนามบาสเกตบอล
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ในเครื อกลุม่ บริ ษัท โมโน จัด โครงกำรซ่อม / สร้ ำง สนำมบำสเกตบอล
ให้ กับโรงเรี ยนและพืน้ ที่ที่ต้ องกำรทั่ว ประเทศต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 โดยในปี 2559 ได้ สนับสนุนงบประมำณซ่อมสนำม
บำสเกตบอลให้ กบั เทศบาลนครเชียงใหม่ และในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทได้ ซ่อมสนำมบำส 2 ในจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดขอนแก่น พร้ อมจัดพิธีสง่ มอบ ดังนี ้
สนามบาสเกตบอลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) สนับสนุนงบประมำณซ่อม
สนำมบำสเกตบอล ให้ กบั โรงเรี ยนทุง่ เสลีย่ มชนูปถัมภ์ อ.ทุง่ เสลีย่ ม จ.สุโขทัย ซึง่
เป็ นสนำมที่ 2 ที่ได้ รับเลือกในโครงกำร ซ่อม / สร้ ำง สนำมบำสเกตบอล หลังจำก
ปรับปรุ งเป็ นที่เรี ยบร้ อย บริ ษัทได้ จดั พิธีเปิ ดสนำมในวันที่ 22 พฤษภำคม 2560
พร้ อมจั ด กิ จ กรรม “ MONO BASKETBALL DREAM : ป ลุ ก ฝั น ยั ด ห่ วง
เยาวชนไทย” และกำรแข่งขันบำสเกตบอลกระชับมิตร ระหว่ำงทีม “ออลสตาร์
โมโน” พบกับทีมเจ้ ำบ้ ำน “ชมรมบาสเกตบอลทุ่งเสลี่ยม” งำนนี ้สร้ ำงทังควำม
้
คึกคักให้ กบั สำวกบำสเกตบอล จ.สุโขทัย และยังช่วยกระตุ้นวงกำรบำสเกตบอล
ให้ พฒ
ั นำต่อไปในอนำคต
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สนามบาสเกตบอล เทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น
สนำมบำสเกตบอลสนำมที่ 3 ที่ บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ได้
สนับสนุนงบประมำณกำรปรับปรุ งตำมโครงกำร ซ่อม / สร้ ำง สนำมบำสเกตบอล คือ
สนำมบำสเกตบอลเทศบำลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ณ สวนสุขภำพโสกน ้ำใส อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่ น โดยได้ ท ำพิ ธี เ ปิ ดสนำมในวัน ที่ 9 ธัน วำคม 2560 พร้ อมจัด กิ จ กรรม
“MONO BASKETBALL DREAM : ปลุกฝั นยัดห่ วง เยาวชนไทย" และกำรแข่งขัน
บำสเกตบอลกระชับมิตร ระหว่ำง “ออลสตาร์ โมโน” และ “ชมรมบาสเกตบอล
เทศบาลเมืองชุมแพ” ซึง่ เป็ นไปอย่ำงสนุก เรี ยกควำมสนใจจำกชำวขอนแก่นร่วมชม
และเชียร์ จำนวนมำก
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โครงการ MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน เห็ น ถึ ง ควำมส ำคัญ ว่ ำ กำรจะ
พัฒ นำวงกำรกี ฬ ำบำสเกตบอลไทยให้ เข้ มแข็ ง ควรต้ อ ง
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำตังแต่
้ ระดับเยำวชน บริ ษัทจึงได้ สำน
ต่อโครงกำร MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝั นยัดห่วง
เยำวชนไทย ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 3 โดยกำรพำนักบำสเกตบอล
อำชีพสังกัดสโมสรโมโน แวมไพร์ และโมโน ทิวไผ่งำม สอน
เทคนิคกำรเล่นบำสเกตบอลและสร้ ำงแรงบัน ดำลใจให้ แ ก่
เยำวชนทัว่ ประเทศ ซึ่งในปี 2560 จัดขึ ้นทังหมด
้
18 ครัง้ รวม
จำนวนเยำวชนที่เข้ ำร่ วมโครงกำรกว่ำ 1,500 คน จำกหลำย
โรงเรี ยน หลำยชุมชน ดังนี ้
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โครงการ MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย ปี 2560
ครัง้ ที่
(นับต่อเนื่อง
จำกปี ที่แล้ ว)

วันจัดกิจกรรม

12
13
14

18 มกรำคม
16 กุมภำพันธ์
21 มีนำคม

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

29 เมษำยน
22 พฤษภำคม
22 พฤษภำคม
29 พฤษภำคม
29 มิถนุ ำยน
4 - 5 สิงหำคม
13 กันยำยน
16 ตุลำคม
20 พฤศจิกำยน
1 ธันวำคม

25

2 ธันวำคม

26
27
28
29

9 ธันวำคม
15 ธันวำคม
23 ธันวำคม
26 ธันวำคม

พื ้นที่จดั กิจกรรม
รร.นนทบุรีพิทยำคม
รร.โพธิสำรพิทยำกร
สนำมซอยนวมินทร์ 47
(รร.บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี 2),
รร.นวมินทรำชูทิศ, รร.เบญจมินทร์ )
สนำมซอยคู้บอน 27
รร.อุดมดรุณี
รร.ทุง่ เสลี่ยมชนูปถัมภ์
จ.จันทบุรี
รร.สำยปั ญญำรังสิต
จ.ชลบุรี (ในกำรแข่งขัน บำสเกตบอลชลบุรี โอเพ่น 2017)
รร.ไทรน้ อย
จ.อุดรธำนี
จ.เชียงใหม่ (รร.จอมทอง, รร. วชิรำลัย, รร.หำงดง)
Stadium29
(รร.เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี,
รร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ ธำนี)
Stadium29
(รร.อัสสัมชัญนครรำชสีมำ, รร.สกลรำชวิทยำนุกลู , รร.เตรียม
อุดมศึกษำน้ อมเกล้ ำ นนทบุรี, รร.ชลประทำนวิทยำ,
รร.สวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี)
สนำมบำสเกตบอล เทศบำลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น
รร.เบญจมรำชูทิศ จ.จันทบุรี
จ.กำแพงเพชร
รร.สำมัคคีวิทยำคม จ.เชียงรำย

จำนวน
ผู้เข้ ำร่วม

จำนวน
ชัว่ โมง

30
40
70

3
3
3

80
100
100
80
80
150
80
100
100
80

3
3
3
8
4
16
3
8
8
4

80

4

100
100
100
50

4
4
4
4
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6

ประมวลภาพโครงการ
MONO BASKETBALL DREAM
ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย ปี 2560
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การสนับสนุนต่างๆ
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ให้ กำรสนับ สนุ น และมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ โครงกำรทัง้ ของภำครั ฐ บำลและภำคเอกชน
สถำบันกำรศึกษำ ฯลฯ ที่มีควำมสอดคล้ องกับด้ ำนสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้

การสนับสนุนด้านกีฬา

กำรสนับสนุนชมรมวิ่ง กลุม่ บริษัท โมโน (MONO RUNNER) ในกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมวิง่ เพื่อกำรกุศลต่ำงๆ ดังนี ้
ที่

โครงการ - กิจกรรม

1

RUN FOR LIFE “ก้ าวนี ้ต่อชี วิต”

หน่ วยงานผู้จดั
กลุ่มจิ ตอาสาไทยแองเจิ ล

เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม
รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายมอบให้ ผ้ ปู ่ วยมะเร็ ง

วันจัดกิจกรรม

งบสนับสนุน

19 มี.ค. 60

50,000

12 ส.ค. 60

8,446

3 ก.ย. 60

4,400

19 พ.ย. 60

6,200

26 พ.ย. 60

150,000

17 ธ.ค. 60

9,900

วชิ รพยาบาล เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
2

3

12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ

คณะผู้จัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์

2017

กรุงเทพฯ 2017 (August 12th Half

บรมราชิ นนี าถ (เพื่อโรคมะเร็ งเต้ านม) โรงพยาบาล

Marathon Bangkok 2017)

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

มอบเป็ นทุนการศึกษาให้ กับนักเรี ยนทีศ่ กึ ษาอยู่รอบ

EGAT Charity Green Run 2017

กฟผ. และบริ จาคเพื่อการกุศลอื่ นๆ
4

BDMS Bangkok Marathon 2017

สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิสง่ เสริ มศิลปาชี พ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, สานัก ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติพ์ ระบรมราชิ นนี าถ
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเทีย่ ว

5

CHONGKHO RUN 2017

กรุ
งเทพมหานคร
บริ ษสทั เตีกรุยงนวิ
เทพดุ
สิตย รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายมอบให้ กองทุนครูเกษียนของ
สมาคมศิ
ษย์เก่ากรุและ
งเทพคริ
ทยาลั
โรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียนวิทยาลัย

6

วิ่งฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen 21

บริ ษทั ไมซ์ แอนด์ คอมมูนเิ คชั่น จากัด

สร้ างเสริ มสุขภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจ -การท่องเทีย่ ว

และ เทศบาลเมืองแสนสุข

33
รายงานการดาเนินงานกิ จกรรมเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ปี 2560

กลุม่ บริ ษัท โมโน สนับสนุนชมรมวิ่ง (MONO RUNNER) ในกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมวิ่งต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง ด้ วยเห็น
ถึงควำมสำคัญว่ำนอกจำกจะได้ สมทบทุนช่วยเหลือตำมเป้ำหมำยกิจกรรมนันๆ
้ ยังเป็ นกำรส่งเสริ มให้ พนักงำนได้ ออก
กำลังกำย สร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั ดีระหว่ำงพนักงำน-ผู้บริ หำร และในหลำยกิจกรรม บริ ษัทได้ ร่วมเป็ นผู้สนับสนุน โดยกำร
แจกผ้ ำเย็นให้ นกั วิ่ง และพำฮีโร่จำกหนังดีซีรีส์ดงั สุดฮิตไปร่วมสร้ ำงสีสนั ในงำนด้ วย

กำรสนับสนุนด้ ำนกีฬำอื่นๆ
ที่
1

โครงการ - กิจกรรม
ทีมกีฬากอล์ฟกองทัพภาคที่ 1

หน่ วยงานผู้จดั
กองทัพภาคที่ 1

เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม
สนับสนุนทีมกีฬากอล์ฟกองทัพภาคที่ 1 ในการ

วันจัดกิจกรรม
3-8 มี.ค. 60

งบสนับสนุน
100,000

แข่งขันกีฬากองทัพบก ครัง้ ที่ 67 ประจาปี 2560
2

สนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลเข้ าร่วมการแข่งขัน Thailand 25 ส.ค.-10 ต.ค. 60

10,000

Armature League รอบภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโดย สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

34
รายงานการดาเนินงานกิ จกรรมเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ปี 2560

การสนับสนุนด้านการศึกษา
กลุ่มบริ ษัท โมโน ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำด้ ำน
กำรศึกษำเป็ นลำดับต้ นๆ ด้ วยตระหนักดีวำ่ กำรศึกษำจะช่วยให้
ประเทศชำติ พัฒ นำได้ อย่ ำ งมั่น คง บริ ษั ท จึ ง ได้ สนับ สนุ น
โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี ้

ที่
1

โครงการ - กิจกรรม

หน่ วยงานผู้จดั

สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารครูฝึกเยาวชน

2560

ศูนย์เยาวชน

เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม
และ

วันจัดกิจกรรม

งบสนับสนุน

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ แสดงออก /
พัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและ
เยาวชน

2

1) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารครูฝึกเยาวชนฯ อ.ลาดหลุมแก้ ว จ.ปทุมธานี

5,000

2) ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

5,000

3) ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 เขตราษฎร์ บูรณะ กรุงเทพฯ

5,000

4) ศูนย์เยาวชนอัมพวา เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ

5,000

5) ศูนย์เยาวชนหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

5,000

สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการ

ปี 2560

19,000

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยานิพนธ์ และสนับสนุนนักศึกษาผู้เสียสละและ
เพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้ านยาเสพติดในเยาวชน

มิ.ย. – ก.ย. 2560

149,400

สนับสนุนการประชุมวิชาการภาษาและ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยต่อในหลวง

27 ก.ค. 60

10,000

วัฒนธรรม มหิดล ครัง้ ที่ 6 เรื่อง “พหุ

รัชกาลที่ 9 และนาเสนอผลงานวิจัยของสถาบันฯ
ปี 2560

100,000

7-8 เม.ย. 61

30,000

20-27 ธ.ค. 60

20,000

13-14 ม.ค. 61

5,000

18 ม.ค. 61

10,000

บาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
3

สนับสนุนโครงการเด็กไทยฉลาดคิด

บริษทั เอฟฟ์ จากัด (Cartoon Club)

2017 (School Visit)
4

ม.มหิดล

ลักษณ์สงั คมไทยใต้ ร่มพระบารมี”
5

ด้ านภาษาและวัฒนธรรมตามแนวพระราชดาริ

โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทาง

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ า

เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของทรัพย์สิน

ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง ระหว่างประเทศกลาง และองค์กรร่วม

ทางปั ญญาทังด้
้ านกฎหมายและวัฒนธรรม ช่วยสร้ าง
เครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้ านนิตศิ าสตร์

6

7

สนับสนุนการแสดงละครเวทีการกุศล

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เพื่อหารายได้ สมทบทุนโครงการค่ายอาสาพัฒนา

“ละคร บีบีเอ จุฬาฯ ครัง้ ที่ 10”

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะ

ชนบท สร้ างความสัมพันธ์แก่นสิ ิต และส่งเสริมให้

พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

นิสิตกล้ าแสดงออก รู้จักการทางานร่วมกัน

มหาวิ
ทยาลัย ศาสตร์
สนับสนุนโครงการ “สังคมฮอมใจ๋ ครัง้ ที่ นัจุฬกศึาลงกรณ์
กษาคณะสั
งคมสงเคราะห์
3”

และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว พัฒนาศักยภาพด้ านสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมให้
เฉลิมพระเกียรติ

8

สนับสนุนค่ายแนะนาการศึกษา
ลพบุรี

เพื่อพัฒนา รร. บ้ านโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จ. กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีม่ ี

นักศึกษามีจิตสาธารณะ
เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการศึกษาต่อ

ภูมลิ าเนาอยู่ใน จ.ลพบุรี ร่วมกับฝ่ ายแนะ ระดับอุดมศึกษาให้แก่นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่
แนวและการศึกษา องค์การบริหารสโมสร 4-6 จ.ลพบุรี

9

สนับสนุนงานทอล์คโชว์ ภาษาเพื่อ

นิบริสษิตทจุั ฬดรีาลงกรณ์
มหาวิ
ย จากัด
มเมกเกอร์
หนึทง่ ยาลั
หกแปด

เสริมสร้ างทักษะการสื่อสารเยาวชนไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

แห่งอนาคต “สงครามภาษา” Language วัฒนธรรม
War

35
รายงานการดาเนินงานกิ จกรรมเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ปี 2560

สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ

สนับสนุนการประชุม-อบรม-สัมมนา เพือ่ การศึกษา

สนับสนุนโครงการต่างๆ ของนิ สิต-นักศึกษา

36
รายงานการดาเนินงานกิ จกรรมเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ปี 2560

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ - กิจกรรม

1

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พิทกั ษ์

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนบ้ านชอนเดื่อ จ.นครสวรรค์ และ

สิ่งแวดล้ อม ครัง้ ที่ 14

ฝ่ ายบาเพ็ญสาธารณประโยชน์และ

เพื่อสร้ างจิ ตสาธารณะและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและ

กิจกรรมเพื่อสังคม มศว

สิ่งแวดล้ อม

2

หน่ วยงานผู้จดั

โครงการ “ปฏิบตั กิ าร 4 ม.ขอไม่มาก +1” กลุ่มใบไม้

เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

เพื่อรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดกับ

งบสนับสนุน

17-19 มี.ค. 60

10,000

ก.ย.60 -ก.พ.61

120,000

21-26 ธ.ค. 60

10,000

สัตว์ป่า และส่งเสริ มจิ ตอาสาด้ านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม
3

สนับสนุนค่ายสื่อความหมายธรรมชาติ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื่ องสัตว์ป่าและ

ครัง้ ที่ 14

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ธรรมชาติ พร้ อมทั ้งส่งเสริ มให้ นสิ ิตตระหนักถึง

มหาวิทยาลัย

ความสาคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

การสนับสนุนด้านชุมชน-สังคม
ที่
1

โครงการ - กิจกรรม

หน่ วยงานผู้จดั

สนับสนุนโครงการล้ อเลื่อนเพื่อคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย

เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

เพื่อมอบรถเข็น-รถโยกให้ ผ้ พู ิการได้ ใช้ ใน

งบสนับสนุน

ปี 2560

30,000

18 พ.ค. 60

20,000

18 พ.ค. 60

10,000

ปี 2560

200,000

4 ส.ค. 60

300,000

3 ก.ย. 2560

20,000

25 ธ.ค. 60

50,000

ปี 2560

10,000

ชี วิตประจาวัน
2

สนับสนุนโครงการรักษ์ไทย คอนเสิร์ต

โครงการรักษ์ไทย “ประชาร่วมใจ ต้ านภัย รายได้ มอบให้ ศนู ย์การเรี ยนรู้พิเศษประภาคารปั ญญา

การกุศล “พลังแผ่นดิน ตามรอยเท้ าพ่อ ” ยาเสพติด”

(ผู้พิการซ ้าซ้ อน) มูลนิธิช่วยคนปั ญญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทยฯ

3

4

สนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ เพื่อหารายได้ พฒ
ั นาอาคารของสถานีตารวจภูธร
บริ หารงานตารวจ สถานีตารวจภูธร

รัตนาธิเบศร์ จัดซื อ้ อุปกรณ์ ใช้ เป็ นงบประมาณ

รัตนาธิเบศร์

อาหารกลางวันและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

หนังสือ “พระมหากษัตริ ย์ยอดกตัญญู” ด้ วย มูลนิธิร่วมจิ ตต์น้อมเกล้ าฯ เพื่อ
เยาวชน ในพระบรมราชิ นปู ถัมภ์

เพื่อถวายพระราชกุศล และเผยแผ่พระเกียรติคณ
ุ ใน
พระราชจริ ยวัตรส่วนพระองค์อันงดงามทีท่ รงมีตอ่
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี

5

สนับสนุนโครงการประชารัฐร่วมใจ ใต้

รัฐบาล สานักนายกรัฐมนตรี

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สนับสนุนโครงการหัวใจสีขาว ในการ

ด้ วยโครงการหัวใจสีขาว “รวมใจรณรงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื อ้ เอดส์ คนชรา และเด็ก

จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้ป่วยติดเชื อ้

ต้ านภัยเอดส์” ร่วมกับ ชมรมคนรักเพลง

กาพร้ า วัดพระบาทน ้าพุ จ.ลพบุรี

เอดส์ คนชรา เด็กกาพร้ า ครัง้ ที่ 22

ลูกทุง่ ไทย และเครื อข่ายพันธมิตร

ร่มพระบารมี
6

7

8

สนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล “เทิดไท้ องค์ มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

เพื่อหารายได้ สนับสนุนด้ านการศึกษาแก่นกั เรี ยนใน

ราชัน ในดวงใจไทยนิรันดร์ ”

ถิ่ นทุรกันดาร และโรงเรี ยนทีป่ ระสบอุทกภัย

สนับสนุนทุนการศึกษา/ประชุม
วิชาการ/การวิจัยด้ านเครื่ องมือแพทย์

สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย (Thai BMI) เพื่อเป็ นทุนการศึกษา/ประชุมวิชาการ/การวิจัยด้ าน
เครื่ องมือแพทย์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ของไทย
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กำรสนับสนุนโครงกำรเพื่อสิง่ แวดล้ อม โดยเป็ นโครงกำรทังจำกนั
้
กศึกษำและชมรมทัว่ ไป
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5

กำรสนับสนุนด้ ำนสังคมต่ำงๆ
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ฝ่ ำยกิจกรรมเพื่อสังคมและสือ่ สำรภำยในองค์กร กลุม่ บริษัท โมโน
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