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นโยบายภาพรวม 
 

กลุ่มบริษัท โมโน  เป็นผู้ น ำในกำร
สร้ำงสรรค์สื่อและข้อมลูควำมบนัเทิง หรือ “Media and 
Content Conglomerate” ชัน้น ำของเมืองไทย มุ่งเน้น
ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมลู และธุรกิจบริกำรด้ำน
ควำมบันเทิงแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมกำรน ำเสนอ
เนือ้หำประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ซึ่งมีกำร
พัฒนำและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ควำมส ำเร็จของธุรกิจทีวีดิจิตอล ในช่วงระยะเวลำกวำ่ 3 
ปี จำกกำรน ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคณุภำพระดบัโลก สด
ใหม ่และเข้ำถึงลกูค้ำทกุกลุม่ ผลกัดนัให้ช่อง MONO29 
เติบโตและสำมำรถครองอนัดบัต้นๆ จำกกำรจดัอนัดบั
ควำมนิยม หรือเรตติง้ของผู้ชม ฐำนลกูค้ำเพิ่มขึน้อย่ำง
รวดเร็ว ซึ่งสะท้อนศกัยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ที่มัน่คง
ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต 
 

อีกทัง้ ควำมแข็งแกร่งด้ำนเทคโนโลยี ท ำให้
กลุม่บริษัท โมโน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ บริโภคในยุคดิจิตอลทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ
ด้วยบริกำรท่ีหลำกหลำย ผำ่นสือ่บนัเทิงตำ่งๆ ของบริษัท 
ที่มีอยำ่งครบวงจร ได้แก่ สือ่โมบำยอินเทอร์เน็ต ( บริกำร
ข่ำว เกม หรือโหรำศำสตร์ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น , 
MThai.com, Mono Maxxx.com ) สื่อทีวี ( MONO29, 
MONO PLUS ) สื่ อสิ่ งพิ ม พ์  (  นิ ตยสำรใน เค รื อ , 
MBookstore.com ) สื่อวิทยุ ( คลื่น Mono Fresh 91.5 
FM ) พร้อมด้วยทีมงำนคุณภำพด้ำนกำรผลิตผลงำน
เพลงจำกค่ำย  Mono Music และกำรผลิตผลงำน
ภำพยนตร์จำกคำ่ย Mono Film และ T Moment รวมถึง
กำรบริหำรลิขสิทธ์ิคอนเทนต์อย่ำงต่อเน่ืองในหลำย
ช่องทำง ท ำให้กลุม่โมโน สำมำรถผนกึก ำลงั และสง่เสริม
ธุรกิจซึง่กนัและกนั 

 

วิสัยทัศน์ 
กลุม่บริษัท โมโน มุง่มัน่เป็นผู้น ำทำงด้ำนสือ่และข้อมลูควำมบนัเทิงครบวงจร 

ผำ่นเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล 
 

พันธกิจ 
กลุม่บริษัท โมโน บริหำรงำนภำยใต้คำ่นิยมหลกัขององค์กร ประกอบด้วย กำรท ำงำนเป็นทีม 

ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้และพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง เพือ่ให้บรรลพุนัธกิจที่บริษัทมุง่เน้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สร้างสรรค์  
สำระควำมบนัเทงิ
ที่สร้ำงคณุคำ่ 
และควำมสขุ 
ในทกุรูปแบบ 
 

  เสริมสร้าง  
เครือขำ่ย 
โซเชียลเน็ตเวิ ร์ค 
ก้ำวทนั 
กำรเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 

  แสวงหา  
โอกำสและ 
ช่องทำงธุรกิจใหม่ๆ  
ทัง้ในประเทศ  
และตำ่งประเทศ 
 

  สนับสนุน 
บคุลำกรให้มี 
ควำมเช่ียวชำญ 
และพฒันำอยำ่ง 
ตอ่เนื่อง 
 

  ส่งเสริม  
รับผิดชอบตอ่สงัคม 
และสิง่แวดล้อม  
เพื่อกำรเติบโต 
ที่ยัง่ยืน 
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ภาพรวมสินค้าและบริการ 
 

สื่อทีวี 
Mono 29 ภำยใต้สโลแกน “ฟรีทีวีที่มีหนงัดีและซีรีส์ดัง
มำกที่สดุ” ให้บริกำรควำมบนัเทิงตลอด 24 ชั่วโมงด้วย
คอนเทนต์คณุภำพเยี่ยมจำกคำ่ยหนงัดงัฝ่ังฮอลลวิู้ดและ
เอเชีย 
 

ภาพยนตร์ 
เน้นกำรให้บริกำรด้ำนภำพยนตร์ครบวงจร ตัง้แต่จดัซือ้
ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ผลิตภำพยนตร์ เพ่ือน ำออกฉำยใน
โรงภำพยนตร์ ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และขำยสิทธ์ิทัง้ในไทย
และตำ่งประเทศ รวมถึงบริกำรดหูนงัออนไลน์ 
 

กีฬา 
Mono Sports Entertainment ส่งเสริมและจัดกิจกรรม
กีฬำหลำกหลำยประเภท โดยเฉพำะบำสเกตบอล 
ปัจจบุนักลุม่บริษัท โมโน เป็นผู้สนบัสนนุกำรแขง่ขนั ไทย
แลนด์ บำสเกตบอล ลกี ในทกุด้ำน 
 

พยากรณ ์
Mono Astro บริกำรพยำกรณ์จำกนักพยำกรณ์และนกั
โหรำศำสตร์ช่ือดัง ส ำหรับผู้ ชมหรือลูกค้ำที่ต้องกำร
ปรึกษำปัญหำต่ำงๆ ในชีวิตหรือค ำแนะน ำที่จะช่วยใน
กำรตดัสนิใจ 
 

ท่องเที่ยว 
Hotelsthailand บริกำรออนไลน์ด้ำนท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร เช่น กำรจองที่พกั จองตัว๋เคร่ืองบิน บริกำรเช่ำรถ 
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมำกมำย 

 

เพลง 
เป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบนัเทิงที่เก่ียวกับศิลปิน
และเพลงในนำมค่ำยโมโน มิวสิค เน้นกำรให้บริกำรใน
รูปแบบดิจิตอล ผำ่นช่องทำงยทูปูแชนแนล 
 

 
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร 

ตอบสนองควำมต้องกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและควำม
บันเทิงของผู้ บ ริโภค ผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือและ
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่ำงๆ โดยเก็บค่ำสมคัรในกำรใช้
บริกำรเป็นรำยสปัดำห์หรือรำยเดือน 
 

ความบันเทิง 
น ำเสนอควำมบันเทิงหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้นิตยสำร   
พ็อกเก็ตบุ๊ค เว็บไซต์ บล็อกเกอร์ ฯลฯ โดยมีทีมงำนที่
ผลิตและสร้ำงสรรค์เนือ้หำที่มีคณุภำพ รวมไปถึงกำรจดั
จ ำหนำ่ยและกำรท ำกำรตลำด 
 

เกม 
Mono Play มุ่ ง สู่ ก ำ ร เ ป็นสนำม เด็ ก เล่นของผู้ ใ ช้
โทรศพัท์มือถือ ด้วยเกมประเภทต่ำงๆ ทัง้เกมแคชชวล 
เกมแอคชัน RPG รวมถึ งกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำ             
e-sports ปัจจบุนั 
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การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณุธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ ค ำนึงถึงผู้มีสว่นได้เสีย และด ำเนินงำนโดยตัง้อยู่บนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

ชมุชนและสิง่แวดล้อม  บริษัทสนบัสนนุให้กลุม่ธุรกิจตำ่งๆของบริษัท น ำศกัยภำพ บคุลำกร ทรัพยำกร เข้ำมำมีสว่นร่วมใน
โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ พร้อมทัง้ร่วมมือกับเครือข่ำยทัง้ภำครัฐบำล ภำคเอกชน และประชำสงัคม ด ำเนินงำนเพื่อ
ประโยชน์อยำ่งสงูสดุ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนองค์กรเติบโตไปพร้อมกบัสงัคมอยำ่งมัง่คง โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้วำง
แนวกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมตำมหลกักำร 8 ข้อ ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยละเอียด
ดงันี ้
 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งมัน่ในกำรพฒันำธุรกิจให้

เจริญเติบโต ควบคู่กับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลัก
จริยธรรม ควำมเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบั
นกัลงทุนและผู้ ถือหุ้น โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิทัง้ 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 
รวมถึงกำรประกอบธุรกิจภำยใต้กำรเคำรพต่อกฎหมำย 
เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงซื่อสตัย์สจุริต ไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
รวมถึงมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติตำม
นโยบำย ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรท ำงำน
อยำ่งมุง่มัน่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร
ชุดย่อยต่ำงๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับ    
ผู้ ถือหุ้นอยำ่งตอ่เนื่อง 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนว

ร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 3/2559 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี ใน
ส่วนของนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต บริษัทได้สือ่สำรข้อมลูให้กบัผู้บริหำรและพนกังำน 
ผ่ำนเว็บไซต์อินทรำเน็ตภำยใน มีกำรจัดฝึกอบรมให้
ควำมรู้กับพนกังำน และกำรปฐมนิเทศให้กับพนกังำน
ใหม่ และกำรสื่อสำรนโยบำยสู่ภำยนอก กำรแจ้ง
นโยบำยกำรให้และรับของขวัญกับคู่ ค้ำทำงธุรกิจ 
ตลอดจนกำรสื่อสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใต้
หัว ข้อ  “กำรก ำกับดูแลกิจกำร ” มำอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนต่ำงๆ กำรควบคุมภำยในและบริหำรควำม
เสี่ยงอยู่เสมอ กำรติดตำมกำรปฏิบตัิของสว่นงำนต่ำงๆ 

ทัง้งำนขำยและกำรตลำด งำนจดัซือ้และท ำสญัญำ และ
กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ตลอดจนกำรบนัทกึกำรเก็บ
รักษำข้อมลู โดยมีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบโดย
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน อีกทัง้กำรท่ีบริษัทท ำธุรกิจด้ำนสือ่ 
ยงัมีสว่นช่วยสนบัสนนุหน่วยงำนภำครัฐในกำรน ำเสนอ
ข่ำวสำรข้อมูล และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น และ
หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในเร่ือง
ดงักลำ่ว  ส ำหรับช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน บริษัทได้
มีช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
รวมถึงกำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกับพฤติกรรมที่อำจส่อถึง
กำรทุจริต  ทัง้จำกพนักงำนเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
โดยในปี 2560 ไม่พบรำยงำน หรือกำรกระท ำผิด
เก่ียวกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท 

 

   
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพในหลัก

สทิธิมนษุยชนและยดึหลกัควำมเสมอภำคและเทำ่เทียม
กัน  ซึ่งถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำน โดยส่งเสริมให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนกังำนมีควำมเข้ำใจและปฏิบตัิงำนโดย
ค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนษุยชน สิทธิหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ท่ีมีต่อตนเอง บุคคลอื่น  และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำย นอกจำกนัน้ยงัเสริมสร้ำงควำมเสมอภำคและ

เท่ำเทียมกนั  ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้หนึ่งผู้ ใด  ไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ไม่กระท ำกำรละเมิดข้อมูล
ควำมเป็นส่วนตวั หรือแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ
จำกข้อมลูสว่นบคุคลดงักลำ่ว พร้อมทัง้วำงแนวทำงกำร
ติดตำมก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน มิให้เข้ำข่ำยกำรกระท ำกำร
ละเมิดสทิธิมนษุยชนและหลกัควำมเสมอภำคดงักลำ่ว
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4. การปฏิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 
กลุ่มบริษัทโมโน ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนเป็นล ำดับต้นๆ โดยดูแลทัง้กำรบริหำรค่ำจ้ำง ควำมเป็นอยู่ 

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  สวสัดิกำร กำรพฒันำฝึกอบรม  กำรประเมินผลงำน  และกำรให้โอกำสกำรเติบโตไปพร้อม
องค์กร และปฏิบตัิด้วยควำมเป็นธรรม ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้ำนค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร บริษัทปฏิบตัิภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎกระทรวงแรงงำน ในสว่นของกำรจ้ำงงำน 

มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน ซึ่งสะท้อน
เป้ำหมำยธุรกิจของบริษัทในรอบปี รวมถึงพิจำรณำควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวัดผลงำนของแต่ละ
หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ในส่วนของสวสัดิกำร บริษัทจัดหำสวสัดิกำรที่สนบัสนุนทัง้ด้ำนควำมมั่นคง สขุภำพ และสร้ำง
ควำมสขุให้กบัพนกังำน อำทิ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต สขุภำพและอบุตัิเหต ุสปอร์ตคลบั สวสัดิกำรเงินกู้ยืม งำน
เลีย้งสงัสรรค์ในโอกำสตำ่งๆ กิจกรรมที่สร้ำงคณุธรรม จริยธรรม อำทิ งำนท ำบญุประจ ำเดือนเกิด งำนช่วยเหลอืสงัคมตำ่งๆ 
เพื่อสร้ำงก ำลงัใจให้กบัพนกังำน 

 
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทมุ่งพฒันำกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับ

กฎหมำย มำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่น ำมำประยกุต์เพื่อสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัในที่ท ำงำน โดยบริษัท
สง่เสริมให้เกิดกำรมีสว่นร่วมของพนกังำน และถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของพนกังำนทกุคนที่จะสร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีดีร่วมกนั 

บริษัทพร้อมสนบัสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม พฒันำบุคคลำกรให้มีควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึก
ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ทัง้นี ้ในปี 2560  ไมป่รำกฎวำ่มีอตัรำกำรเกิดอบุตัิเหต ุ
หรืออตัรำกำรเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 

นอกจำกนี ้ บริษัทมีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถแจ้งปัญหำและข้อร้องเรียนตำ่งๆ ผำ่นหนว่ยงำนตำ่งๆที่ดแูลเร่ือง
นัน้ๆ รวมถึงกำรแจ้งกำรกระท ำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้งผ่ำนผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ หรือผ่ำนทรัพยำกร
บุคคล ด้วยวำจำ หรือเป็นลำยลกัษณ์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริงเพื่อ
หำทำงแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท ำผิด และบริษัทจะให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส โดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้ง และมิให้
ได้รับผลกระทบตอ่สถำนภำพกำรท ำงำน 

 
 นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบำยที่จะพฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัด้ำนบคุลำกรเสมอวำ่เป็นทรัพยำกรที่มีคณุคำ่ และเป็นรำกฐำนของควำมส ำเร็จ บริษัทจึงมุง่มัน่พฒันำให้เป็น 
“องค์กรแห่งกำรพัฒนำและเรียนรู้” พร้อมทัง้ปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป โดยบริษัทได้
จดัรูปแบบกำรพฒันำเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม ได้แก่ กำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์และลงมือท ำงำนจริง (Experience) 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้ เช่ียวชำญในสำยงำน (Knowledge Stream) กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น (Evaluation) 
กำรศกึษำหำควำมรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) ซึง่รำยละเอียดสำมำรถติดตำมได้ในหวัข้อกำรพฒันำพนกังำน 
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 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
พนัธกิจที่ส ำคญัของบริษัทในฐำนะผู้ให้บริกำรด้ำนสือ่ คือ กำรน ำเสนอข้อมลูตำ่งๆ ท่ีมีคณุภำพ ทัง้สำระ ขำ่วสำร 

และควำมบนัเทิง ให้ครอบคลมุควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำอยำ่งครบถ้วน โดยค ำนงึถึงควำมถกูต้องเหมำะสมของข้อมลู
ต่ำงๆ ซึ่งมีหน่วยงำนหรือผู้ รับผิดชอบดแูลลกูค้ำและผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call 
Center, เว็บมำสเตอร์, เจ้ำหน้ำที่ดแูลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ที่คอยแนะน ำกำรใช้งำนบริกำรต่ำงๆ รับเร่ือง
ร้องเรียน ช่วยเหลอื และแก้ปัญหำที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริกำรของบริษัท 

 

 
 
บริษัทยงัเป็นสือ่กลำงในกำรประชำสมัพนัธ์โครงกำรจิตอำสำตำ่งๆ ทัง้ของบริษัทเองและของหนว่ยงำนภำยนอก 

เพื่อเผยแพร่ให้ประชำชนทั่วไปรับทรำบและมีส่วนในกำรช่วยเหลือสงัคมแบบขยำยวงกว้ำง รวมถึงกำรสนับสนุนให้
ประชำชนส ำนกึในพระมหำกรุณำธิคณุและด ำเนินตำมรอยพระรำชด ำริ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช 
ในกำรเผยแพร่สำรคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ตำมรอยก้ำวพระบำท ในหลวงรัชกำลที่ ๙” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำ
ตนเองและสงัคม 
 

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม  
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อมทัง้ในและนอกองค์กร โดยปลกูฝังให้พนกังำนใช้ทรัพยำกร

อยำ่งคุ้มคำ่และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม อำทิ กำรใช้กระดำษสองหน้ำ กำรน ำระบบเทคโนโลยีตำ่งๆ เข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน 
นอกจำกจะช่วยลดต้นทุน ยงัสำมำรถช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติได้ด้วย โดยในปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีธุรกิจใดในกลุ่ม
บริษัทท่ีท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม 

ด้ำนกำรสนบัสนนุโครงกำรเพื่ออนรัุกษ์และพฒันำสิง่แวดล้อม บริษัทได้สนบัสนนุโครงกำรตำ่งๆ  ดงันี ้ 
โครงการ “ปฏิบติัการ 4 ม. ขอไม่มาก +1” จดัโดย กลุม่ใบไม้ เพื่อรณรงค์ลดผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวที่เกิด

กบัสตัว์ป่ำ ณ อทุยำนแหง่ชำติเขำใหญ่ (4 ม. คือ ไมท่ิง้ขยะ ไมใ่ห้อำหำรสตัว์ป่ำ ไมข่บัรถเร็ว  ไมส่ง่เสยีงดงั และ +1 ไมน่ ำ
สตัว์เลีย้งเข้ำมำในเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์ฯ)  สง่เสริมให้จิตอำสำได้ท ำกิจกรรมให้ควำมรู้แก่นกัทอ่งเที่ยว 
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โครงการอนรุักษ์พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม ครั้งที่ 14    จดัโดย  ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   มหำวิทยำลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงเรียนบ้ำนชอนเดื่อ จงัหวดันครสวรรค์ เพื่อสร้ำงจิตสำธำรณะและร่วมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม   

ค่ายสือ่ความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 14 จดัโดย ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม คณะสตัวแพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ณ อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองสัตว์ป่ำและ
ธรรมชำติ สง่เสริมให้นิสติตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
บริษัทยงัคงสำนต่อนโยบำยด้ำนกำรพฒันำชุมชนและสงัคม ในปี 2560 บริษัทมุ่งเน้นด ำเนินงำนพฒันำด้ำน

กำรศกึษำแก่เยำวชน และสง่เสริมสขุภำวะ โดยมีโครงกำรตำ่งๆ ดงันี  ้
โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรียน ตชด.บ้ำนน ำ้แดง อ ำเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรีุ ซึ่งบริษัทได้ให้กำร

สนบัสนนุอำคำรเรียนแก่โรงเรียนตำ่งๆ ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 8  
โครงการ Click for Kids “คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบนัดาลใจให้นอ้ง” โดยเปิดให้ประชำชนทัว่ไปโหวตภำพยนตร์เพื่อ

สร้ำงจินตนำกำรและแรงบนัดำลใจให้แก่เด็ก รำยได้น ำไปสมทบทนุพฒันำอำคำรเรียน หลงัคำ พืน้ท่ีสนำมเด็กเลน่โรงเรียน
วดัดอนยอ จงัหวดันครนำยก พร้อมกิจกรรมฉำยภำพยนตร์ที่ชนะกำรโหวต 

โครงการตู้หนงัสือในบ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก ในโอกำสที่ MONO29 ก้ำวสูปี่ที่ 4 ได้สนบัสนนุและมอบตู้หนงัสือ
จ ำนวน 29 ตู้  ให้กบัเด็กที่ได้รับคดัเลอืกรวม 29 คน จำก 6 โรงเรียน 5 จงัหวดั เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ 

โครงการท าได้ท าดี "พี่จ๋า หนูรออยู่" เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้พนกังำนมีส่วนร่วมเสนอควำมคิดสร้ำงสรรค์
เลือกสถำนที่จัดโครงกำรได้ด้วยตนเอง ซึ่งปีนีเ้ป็นโครงกำรพัฒนำห้องเรียนบ้ำนปำงคอง อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ด้วยกำรบริจำคถงัเก็บน ำ้และร่วมสร้ำงฐำนรอง ทำสีเคร่ืองเลน่ มอบข้ำวของเคร่ืองใช้ที่พนกังำนและผู้มีจิต
ศรัทธำร่วมบริจำค 

โครงการ ซ่อม - สร้างสนามบาสเกตบอล ครัง้ที่ 2 ณ โรงเรียนทุง่เสลีย่มชนปูถมัภ์ จงัหวดัสโุขทยั และ ครัง้ที่ 3 ณ 
เทศบำลเมืองชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เพื่อสง่เสริมสขุภำวะชมุชน และพฒันำวงกำรกีฬำ 

โครงการช่วยผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีภ่าคใต ้โดยเปิดรับบริจำคเงินและสิง่ของ มอบให้แก่มลูนิธิร่วมกตญัญ ูและ
ลงพืน้ท่ีร่วมกบัมลูนิธิกศุลศรัธธำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี เพื่อมอบสิง่ของให้กบัผู้ประสบภยั รวมถึงมอบเงินบริจำคในโครงกำร
ประชำรัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบำรมี 

โครงการพาผูพิ้การทางสายตาเข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจดัให้พนกังำนกลุม่
บริษัทโมโนได้พำผู้พิกำรทำงสำยตำสมัผสังำนศิลปะและเรียนรู้พระรำชกรณียกิจตำมรอยพอ่หลวงรัชกำลที่ ๙ 

โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ ร่วม 60 ตวั ณ โรงฆ่ำสตัว์เทศบำลเมืองปทมุธำนี และทอดกฐินสำมคัคีเพื่อสร้ำง
ศำลำปฏิบตัิธรรม ปีที่ 2 ณ วดัอโศกำรำม 2 จงัหวดัปทมุธำนี เพื่อสนบัสนนุให้ผู้บริหำรและพนกังำนร่วมท ำบญุในโอกำส
ตำ่งๆ 

ปฏิบติัการ 4 ม. ขอไม่มาก +1 
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กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบนักำรศึกษำ รวมถึงมลูนิธิ 
ชมรม สมำคม และองค์กรตำ่งๆ อำทิ 

โครงกำรเด็กไทยฉลำดคิด 2017 (School Visit) จดัโดย กำร์ตนูคลบั เพื่อรณรงค์ป้องกนัและตอ่ต้ำนยำเสพติด 
โครงกำรทตูเยำวชนศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง จดัโดย ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำฯ ส่งเสริมทกัษะ

เยำวชนด้ำนกฎหมำยเพ่ือน ำสูก่ำรเป็นนกักฎหมำยที่มีคณุภำพตอ่ไป  
โครงกำร “สงัคมฮอมใจ๋ ครัง้ที่ 3” จดัโดย นักศึกษำคณะสงัคมสงเครำะห์ศำสตร์และสวสัดิกำรสงัคม มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ 
โครงกำรล้อเลื่อนเพ่ือคนพิกำร 
โครงกำรหวัใจสีขำว ในกำรจดักิจกรรมกำรกศุลเพ่ือผู้ ป่วยติดเชือ้เอดส์ คนชรำ เด็กก ำพร้ำ ครัง้ที่ 22 
โครงกำร กำรประชมุวิชำกำรภำษำและวฒันธรรม สถำบนัวิจยัภำษำและวฒันธรรมเอเชีย มหำวิทยำลยัมหิดล 
กิจกรรมวนัเด็กแหง่ชำติ ปี 2560 สนบัสนนุทนุกำรศกึษำและของขวญัแก่โรงเรียนและศนูย์เยำวชนรวม 6 แหง่ 
กิจกรรมคำ่ยแนะน ำกำรศกึษำจ.ลพบรีุ จดัโดย กลุม่นิสิตจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กิจกรรมจดัท ำหนงัสือ “พระมหำกษัตริย์ยอดกตญัญ”ู มลูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ  
กิจกรรมจดัท ำนิตยสำรข่ำว ต ำรวจมวลชนสมัพนัธ์ ฉบบัพิเศษ 
กิจกรรมละครเวทีกำรกศุล “ละคร บีบีเอ จฬุำฯ ครัง้ที่ 10” คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
กิจกรรมคอนเสิร์ตกำรกศุล “พลงัแผ่นดิน ตำมรอยเท้ำพ่อ” “เทิดไท้องค์รำชนั ในดวงใจไทยนิรันดร์” จดัโดยมลูนิธิออมสินเพื่อสงัคม 

และ “คอนเสิร์ตโดยสถำนีต ำรวจภธูรรัตนำธิเบศร์” 
กิจกรรมของทีมสโมสรฟตุบอลมหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ และทีมกีฬำกอล์ฟกองทพัภำคที่ 1 
สมำคมอปุกรณ์กำรแพทย์ไทย (Thai BMI) 
สมำคมศิษย์เก่ำบณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหิดล 

 
อีกหนึง่นโยบำยที่บริษัทให้ควำมส ำคญัมำอยำ่งตอ่เนื่อง คือกำรพฒันำสขุภำวะของพนกังำน บริษัทจึงสนบัสนนุ 

ชมรมวิ่งในนำม MONO Runner เข้ำร่วมกิจกรรมวิ่งกำรกศุลตำ่งๆ นอกจำกได้สนบัสนนุช่วยเหลือสงัคมตำมวตัถปุระสงค์
แตล่ะกิจกรรม ยงัช่วยเสริมสร้ำงสขุภำพและควำมสำมคัคีในกลุม่พนกังำน ซึง่กิจกรรมที่เข้ำร่วม มีดงันี ้

งำน ก้ำวนีต้อ่ชีวิต RUN FOR LIFE   - งำน CHONGKHO RUN 2017  
งำน 12 สิงหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพ 2017  - งำนเดิน - วิ่ง เติมฝัน ปันน ำ้ใจ 9 ปี สำระดี PSI ชอ่ง 99  
งำน EGAT CHARITY GREEN RUN 2017   - งำนฮำล์ฟมำรำธอน BANGSAEN 21 
งำน BDMS BANGKOK MARATHON 2017    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งมั่นสำนต่อพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำสังคม ในกำรเช่ือมโยงสื่อที่มี ผลักดันวงกำรกีฬำ

บำสเกตบอลระดบัประเทศ ในปี 2560 บริษัทสนบัสนนุกำรจดักำรแข่งขนับำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ ณ สนำม Stadium 
29 ของบริษัท ซึง่ถือเป็นสนำมที่ได้มำตรฐำน และทนัสมยัที่สดุในประเทศ ได้แก่ OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017, 
Thailand Basketball Development League 2017 ( TBDL) , ASEAN Basketball League 2017- 2018 เ ป็ น ต้ น 
ถ่ำยทอดสดผำ่นช่อง MONO29 , MONO PLUS และเว็บไซต์ Mthai.com เพื่อเป็นเวทีในกำรพฒันำฝีมือของนกักีฬำไทยสู่
สำกล และเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งกีฬำที่เยำวชนเข้ำถึงได้ง่ำย  บริษัทจึงจดัโครงกำร MONO BASKETBALL DREAM ปลกุฝัน
ยัดห่วงเยำวชนไทย พำนักบำสเกตบอลอำชีพสงักัดสโมสรโมโน แวมไพร์ และโมโน ทิวไผ่งำม สอนเทคนิคกำรเล่น
บำสเกตบอลและสร้ำงแรงบนัดำลใจให้แก่เยำวชนทัว่ประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปีนีจ้ัดขึน้ทัง้หมด 18 ครัง้ รวมจ ำนวน
เยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรกวำ่ 1,500 คน จำกหลำยโรงเรียน หลำยชมุชน อำทิ 
 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษำน้อมเกล้ำนนทบรีุ   โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี 2) 
โรงเรียนสวนกหุลำบวิทยำลยันนทบรีุ   โรงเรียนนวมินทรำชทูิศ 
โรงเรียนนนทบรีุพิทยำคม    โรงเรียนเบญจมินทร์ 
โรงเรียนชลประทำนวิทยำ     โรงเรียนโพธิสำรพิทยำกร 
โรงเรียนไทรน้อย      โรงเรียนสำยปัญญำรังสิต 
โรงเรียนจอมทอง     โรงเรียนอสัสมัชญันครรำชสีมำ 
โรงเรียนวชิรำลยั     โรงเรียนสกลรำชวิทยำนกุลู 
โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อปุภมัภ์    โรงเรียนเบญจมรำชทูิศจนัทบรีุ 
โรงเรียนสำมคัคีวิทยำคม     โรงเรียนเบญจมรำชทูิศ รำชบรีุ 
โรงเรียนอดุมดรุณี สโุขทยั    โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลยั สรุำษฎร์ธำนี 
โรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนปูถมัภ์ สโุขทยั 

 และสนำมกีฬำในพืน้ที่จงัหวดัจนัทบรีุ จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัอดุรธำนี จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัก ำแพงเพชร 
 

ส ำนกัพิมพ์ก๊ีก บุ๊ค ในเครือโมโน ยงัได้จัดพิมพ์หนงัสือ  “Organic Smile เพียงแค่ยิม้แล้วส่งต่อไป” ที่รวมภำพ
รอยยิม้ของ 25 สำวคนดังในวงกำร  พร้อมจัดท ำคลิปวิดีโอที่น ำเสนอ เร่ืองเล่ำที่มำของรอยยิม้ของพวกเธอ ผ่ำน 
Seeme.me/ch/organicsmile รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยหนงัสอืและกำรรับชมคลปิ มอบให้กบัมลูนิธิสร้ำงรอยยิม้ เพื่อผำ่ตดั
ช่วยเหลอืเด็กที่ประสบปัญหำโรคปำกแหวง่เพดำนโหว่ 

นอกจำกนี ้หน่วยงำนธุรกิจกำรพยำกรณ์ ได้พฒันำแอพพลิเคชัน่ดดูวงสดแบบสว่นตวักบันกัพยำกรณ์ ผ่ำนทำง
โทรศพัท์เคลือ่นที่ในรูปแบบ Video Call โดยเปิดโอกำสให้ผู้พิกำรเข้ำร่วมเป็นนกัพยำกรณ์ ซึ่งผู้พิกำรสำมำรถพยำกรณ์ได้
จำกสถำนท่ีที่สะดวกและเหมำะสม เพื่อเป็นกำรสนบัสนนุกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้กบัผู้พิกำร 
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กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

 
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากร 
 

กลุ่มบริษัท โมโน ให้ควำมส ำคญักบับคุลำกรเป็นอยำ่งยิ่ง เห็นได้จำก 1 ใน 5 ของพนัธกิจที่บริษัทมุง่เน้น 
คือ สนบัสนุนบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญและพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง โดยวำงรำกฐำนค่ำนิยมหลกัขององค์กร คือ กำร
ท ำงำนเป็นทีม ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้และพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรร่วม
ขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วำมส ำเร็จอยำ่งยัง่ยืน  
 

บริษัทดแูลบคุลำกรอยำ่งรอบด้ำน ทัง้กำรบริหำรคำ่จ้ำง ควำมเป็นอยู ่สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  สวสัดิกำร กำร
พฒันำฝึกอบรม  กำรประเมินผลงำน  กำรให้โอกำสกำรเติบโตไปพร้อมองค์กร รวมทัง้กำรปฏิบตัิด้วยควำมเป็นธรรม 
ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 
 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทบริหำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรภำยใต้ข้อก ำหนด

ของกฎกระทรวงแรงงำน ในส่วนของกำรจ้ำงงำน มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผล
กำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน ซึ่งสะท้อนเป้ำหมำยธุรกิจของบริษัทใน
รอบปี รวมถึงพิจำรณำควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำร
วัดผลงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ในส่วนของสวัสดิกำร 
บริษัทจัดหำสวัสดิกำรที่สนับสนุนทัง้ด้ำนควำมมั่นคง สุขภำพ และ
สร้ำงควำมสขุให้กบัพนกังำน อำทิ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต 
สุขภำพและอุบัติเหตุ สปอร์ตคลับ สวัสดิกำรเงินกู้ ยืม งำนเลีย้ง
สงัสรรค์และงำนท ำบญุในวำระโอกำสตำ่งๆ  
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บ ริ ษัทดูแล เ ร่ื อ งควำมปลอดภัย  อำ ชี วอนำมัย  และ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมกฎหมำย มำตรฐำนสำกล และ
ข้อก ำหนดอื่นๆ ที่น ำมำประยกุต์เพื่อสร้ำงควำมปลอดภยัในที่ท ำงำน 
จดัสรรทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสมและครบครัน สง่เสริมบคุคลำกรให้มี
ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยกำรสนบัสนนุให้ทกุคนมีสว่นร่วมใน
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดีร่วมกัน ทัง้นี ้ในปี 2560 ไม่
ปรำกฏว่ำมีอตัรำกำรเกิดอุบตัิเหตุ หรืออตัรำกำรเจ็บป่วยเนื่องจำก
กำรท ำงำน 

นอกจำกนี ้ บริษัทมีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถแจ้งปัญหำและข้อร้องเรียนตำ่งๆ ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆที่ดแูลเร่ือง
นัน้ๆ รวมถึงกำรแจ้งกำรกระท ำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้งผ่ำนผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ หรือผ่ำนทรัพยำกร
บุคคล ด้วยวำจำ หรือเป็นลำยลกัษณ์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริงเพื่อ
หำทำงแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท ำผิด และบริษัทจะให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส โดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้ง และมิให้
ได้รับผลกระทบตอ่สถำนภำพกำรท ำงำน 

 

   
 
 

การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ 
บริษัทมีนโยบำยในกำรพฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยตระหนกัถึง

ควำมส ำคญัด้ำนบุคลำกรว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็นรำกฐำนของควำมส ำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมัน่พฒันำให้เป็น 
“องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้ ” พร้อมทัง้ปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป โดยบริษัทได้
จดัรูปแบบกำรพฒันำเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม ดงันี ้

 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง  (Experience)  
เป็นกำรสอนงำนและถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ในงำนผ่ำนหวัหน้ำงำน 
และสนบัสนนุให้พนกังำนกล้ำคิดและท ำสิ่งใหม่ๆในงำน หรือเรียกว่ำ  On the 
job training ซึง่จะน ำไปสูก่ำรพฒันำตนเองอยำ่งแท้จริง 
 
 



 

13 
 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) 
เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดบัที่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำงๆ ได้
ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้แก่ Tutor (แบบ
ห้องเรียน) Buzz (แบบสภำกำแฟ) Note (แบบนกัเขียน) ซึ่งจะพิจำรณำตำม
เนือ้หำควำมรู้ที่น ำเสนอ และควำมเช่ียวชำญนัน้ๆ ของผู้ถ่ำยทอด 
 
 

การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น (Evaluation)  
เปิดโอกำสให้ผู้ บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำน ได้แนะน ำ 

(Coaching) และให้ค ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น กำรติชม และค ำแนะน ำในกำรท ำงำนร่วมกนั ผ่ำนกำรประชุมและช่วง
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

 
 

การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)  
จัดหลกัสตูรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำมควำมต้องกำรของแต่ละ

หน่วยงำน  และเปิดโอกำสให้แต่ละระดับต ำแหน่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
หลกัสตูรที่จ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรท ำงำน และพร้อมสนบัสนุนกำรจัดสง่
อบรมหลกัสตูรที่พนกังำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ำงเคร่ืองมือบริหำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนบัสนนุและพฒันำกำรเรียนรู้
เพื่อน ำไปตอ่ยอดกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

 
 
 

 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทได้จดัสรรงบประมำณด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 2.43 ล้ำนบำทและ
มีพนกังำนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมทัง้สิน้ประมำณร้อยละ 88.50% ของจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 

นอกจำกนี ้ยงัสนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขนักีฬำต่ำงๆ เช่น งำน “กีฬำสำมคัคี ดิจิตอล
ทีวี บำสเกตบอลแมตช์ ครัง้ที่ 3” ซึ่งมีสถำนีโทรทศัน์ดิจิตอลเข้ำร่วมกำรแข่งขนั 8 สถำนี โดยทีมจำก MONO29 ในเครือ
กลุม่บริษัทโมโน ได้รับรำงวลัที่ 3 ในดิวิชัน่ 1 และงำน “แบดมินตนั ทีวีสำมคัคีคพั  ครัง้ที่ 2” ซึง่มีสถำนีโทรทศัน์ดิจิตอลเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขนั 13 สถำนี โดย MONO29 คว้ำเหรียญทอง ในดิวิชั่น 2  และงำน “กีฬำเช่ือมสำมคัคี แจ้งวฒันะสมัพนัธ์ 
2017” 
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การพัฒนาด้านจิตใจและความสัมพันธ์ 
เนื่องจำกบคุลำกรเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะเมื่อบริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนสื่อและข้อมลู 

บริษัทจึงสนบัสนนุให้บคุลำกรตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยสร้ำงคำ่นิยมในกำรท ำงำนเป็นทีม 
มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และมีกำรเรียนรู้-พฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง ควบคู่ไปกบักำรค ำนึงถึงผลกระทบในด้ำนตำ่งๆ เพื่อให้
สำมำรถสร้ำงสรรค์สื่อและข้อมลูออกมำอย่ำงมีคณุภำพ เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมให้มำกที่สดุเทำ่ที่จะท ำได้ 
รวมทัง้บริษัทยงัหวงัวำ่บคุลำกรจะน ำคำ่นิยมในกำรท ำงำนในองค์กรนี ้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน อนัจะสง่ผลให้สงัคมน่ำ
อยูม่ำกยิ่งขึน้ 

 

กิจกรรม Birthday Charity ท าบญุเดือนเกิด ตามรอย
พ่อหลวง ช่วยสานสมัพนัธ์ให้กับพนกังาน ขัดเกลา
จิตใจ ศึกษาเรียนรู้และน้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อ
พฒันาตนเองและการท างาน  

 
 

 
   

กิจกรรม MONO Fun Day 
เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้แก่
บุคลากร ผ่านพิธีรับขวญัพนกังานใหม่ และกีฬา
ฮาเฮ 

 
 
 

ไถ่ชีวิตโค - กระบือ  
อย่างละ 30 ตวั มอบให้โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพือ่เกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 

 
 
 

ทอดกฐินสามคัคี 

เพือ่สร้างศาลาปฏิบติัธรรม ณ ส านกัปฏิบติัธรรม
อดุมทรพัย์ (วดัอโศการาม 2 คลอง 11) 
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การด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
 

กลุม่บริษัท โมโน ให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจควบคูก่บัควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมมำอยำ่ง
ต่อเนื่อง โดยได้ก ำหนดไว้เป็นหนึ่งในพนัธกิจส ำคญัของบริษัท คือ “สง่เสริม รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำร
เติบโตที่ยัง่ยืน” ซึง่ในฐำนะท่ีบริษัทเป็นผู้สร้ำงสรรค์สือ่และข้อมลูควำมบนัเทิง บริษัทได้แสดงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมผำ่น
กำรด ำเนินงำนด้ำนสื่อและข้อมลู รวมทัง้จัดโครงกำรตำ่งๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยำ่งครอบคลมุ
ที่สดุ โดยสำมำรถแบง่กำรด ำเนินงำนได้เป็น 2 กลุม่งำนหลกั คือ ด้ำนสือ่และข้อมลู และด้ำนโครงกำรตำ่งๆ ดงันี  ้

 

1. ด้านสื่อและข้อมูล 
บริษัทด ำเนินธุรกิจด้ำนสื่อและข้อมลูอย่ำงหลำกหลำย ทัง้โทรทศัน์ วิทย ุเว็บไซต์ นิตยสำร หนงัสือ แอพลิเคชัน่ 

ฯลฯ บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำน โดยกำรคดัสรรและสร้ำงสรรค์ข้อมลูน ำเสนอผ่ำนสื่อต่ำงๆ ให้ครอบคลมุ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค พร้อมกบัสร้ำงคณุคำ่เพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้ได้มำกที่สดุ     

พนัธกิจที่ส ำคญัของบริษัทในฐำนะผู้ให้บริกำรด้ำนสื่อ คือกำรน ำเสนอข้อมลูตำ่งๆ ที่มีคณุภำพ ทัง้สำระ ขำ่วสำร 
และควำมบนัเทิง ให้ครอบคลมุควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำอยำ่งครบถ้วน โดยค ำนงึถึงควำมถกูต้องเหมำะสมของข้อมลู
ต่ำงๆ ซึ่งมีหน่วยงำนหรือผู้ รับผิดชอบดแูลลกูค้ำและผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call 
Center, เว็บมำสเตอร์, เจ้ำหน้ำที่ดแูลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ที่คอยแนะน ำกำรใช้งำนบริกำรต่ำงๆ รับเร่ือง
ร้องเรียน ช่วยเหลอื และแก้ปัญหำที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริกำรของบริษัท 

บริษัทยงัเป็นสือ่กลำงในกำรประชำสมัพนัธ์โครงกำรจิตอำสำตำ่งๆ ทัง้ของบริษัทเองและของหนว่ยงำนภำยนอก 
เพื่อเผยแพร่ให้ประชำชนทั่วไปรับทรำบและมีส่วนในกำรช่วยเหลือสงัคมแบบขยำยวงกว้ำง รวมถึงกำรสนับสนุนให้
ประชำชนส ำนกึในพระมหำกรุณำธิคณุและด ำเนินตำมรอยพระรำชด ำริ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช 
ในกำรเผยแพร่สำรคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ตำมรอยก้ำวพระบำท ในหลวงรัชกำลที่ ๙” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำ
ตนเองและสงัคม 
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           สารคดีเฉลิมพระเกียรติชดุ    รายการกีฬาต่างๆ      “ซีนเด็ด..ภาษาหนงั  (Movie Language)”  
“ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรชักาลที ่๙”                       รายการบนัเทิงสอดแทรกสาระความรู้แนว 

          “Edutainment (เอ็ดดูเทนเมนต์)”  
 
 
 
 

     
 

             The Most Extreme Series                         IS IT REAL?            Face Off 
สารคดีความพิเศษอนัน่าตืน่เต้นของสตัว์ต่างๆ         สารคดีการพิสูจน์เร่ืองเร้นลบั          เรียลลิตีค้้นหาสดุยอดนกัแต่งหนา้          
        พร้อมการทดสอบทางวิทยาศาสตร์                   ด้วยวิทยาศาสตร์                              สเปเชีย่ล เอฟเฟ็กต์ ระดบัเทพ 
 
 
 

 

           
 

บริษัท เลือกสรรเนือ้หาต่างๆให้ตอบสนองผู้ชมทกุเพศทกุวยั ทัง้ซีรีส์อดัแน่นด้วยความตืน่เต้นแฝงความรู้  
รายการการ์ตูนส าหรบัเด็กๆ และรายการข่าวทีค่รอบคลมุข่าวทกุดา้นทัง้ในและต่างประเทศ 
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 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านโครงการต่างๆ 

   บริษัทริเร่ิมและด ำเนินโครงกำรเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยถือเป็นหนึ่งในนโยบำยหลกัของ
องค์กร ด้วยตระหนกัดีวำ่จะชว่ยให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม หลำยๆโครงกำรช่วยสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมอื
กบัองค์กรอื่นๆ ท ำให้สำมำรถสร้ำงประโยชน์ตอ่สว่นรวมอยำ่งสงูสดุ อีกทัง้โครงกำรตำ่งๆได้เปิดโอกำสให้พนกังำนเข้ำร่วม 
จึงช่วยสร้ำงควำมสำมคัคี พฒันำจิตสำธำรณะ และขัดเกลำจิตใจของพนกังำน น ำมำซึ่งกำรพฒันำองค์กรควบคู่ไปกบั
สงัคมอยำ่งยัง่ยืน 
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 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

โครงการเพื่อเด็ก เยาวชน และชุมชน 
 

โครงการ Click for Kids “คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง” 
โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก 

 

 
 
 

 
กลุม่บริษัท โมโน มีแนวคิดเช่ือมโยงธุรกิจเข้ำกบักำรสร้ำงประโยชน์ให้แก่สงัคม 

จึงได้เกิดโครงกำร Click for Kids “คลิกที่  ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง” ซึ่งเป็นควำม
ร่วมมือระหว่ำง กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ และฝ่ำย
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยเปิดโหวตภำพยนตร์ดีมีสำระส ำหรับเด็กๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์  
http://clickdeetumdee.mthai.com/clickforkids เพื่อน ำภำพยนตร์ที่ได้ รับกำรโหวต
สงูสดุไปฉำยให้เด็กๆ และรำยได้จำกกำรโหวตร่วมสมทบทุนพฒันำโรงเรียนวดัดอนยอ  
จ.นครนำยก  
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 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 8 
โรงเรียน ตชด.บ้านน  าแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

 

 
 

 
กลุม่บริษัท โมโน โดย บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) ยงัคง

สำนต่อโครงกำรเพื่อพัฒนำกำรศึกษำและเยำวชน โดยกำรบริจำคเงิน 
1,000,000 บำท สร้ำงอำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป 8 ณ โรงเรียน ตชด.บ้ำนน ำ้แดง 
อ.ขลงุ จ.จนัทบรีุ ซึ่งในวนัพิธีเปิดป้ำยอำคำร ยงัได้จดักิจกรรมสนัทนำกำร แจก
ของรำงวลั เลีย้งอำหำรกลำงวนัเด็กๆ และมอบอปุกรณ์กีฬำให้กบัโรงเรียนด้วย 
ทัง้นี ้บริษัทได้บริจำคเงินสร้ำงอำคำรโมโน กรุ๊ป มำแล้ว 7 แหง่ ได้แก่ 

 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติ 33 อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม ่ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรียนตชด.รำงวลัอินทิรำ คำนธี บ้ำนพะกะเช อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่
อำคำรโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรียนวดับำงชนั    อ.ขลงุ   จ.จนัทบรีุ    
อำคำรโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนรำชประชำนเุครำะห์ 48 จ.จนัทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู จ.จนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์  อ.บญุฑริก         จ.อบุลรำชธำนี 
อำคำรโมโนก รุ๊ป 6 โรงเรียนบ้ำนชอ่งกะพดั  อ.แก่งหำงแมว  จ.จนัทบรีุ 
อำคำรโมโนก รุ๊ป 7 โรงเรียนวดัขนุซอ่ง   อ.แก่งหำงแมว  จ.จนัทบรีุ 
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 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

โครงการมอบตู้หนังสือในบ้านเด็ก จ านวน 29 ตู้ 

 
 

ในโอกำสที่สถำนีโทรทศัน์ดิจิตอลช่อง MONO 29 ก้ำวเข้ำสูปี่ที่ 4 บริษัทจึงได้ร่วมโครงกำรตู้หนงัสือในบ้ำนเด็ก 
มลูนิธิเด็ก โดยมอบตู้หนงัสอื จ ำนวน 29 ตู้  รวมมลูคำ่ 174,000 บำท สง่ตรงถึงบ้ำนเด็กๆ ที่รักกำรอำ่นแตข่ำดโอกำสในกำร
เข้ำถึงหนงัสือดีมีคณุภำพ เพื่อสนบัสนุนกำรอ่ำนในเด็กและชุมชน และช่วยขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  โดยมีเยำวชนที่
ได้รับคดัเลอืกจ ำนวน 29 คน จำก 6 โรงเรียน 5 จงัหวดั ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้ำนทำ่มะนำว   จ. กำญจนบรีุ   จ ำนวน 6 คน 
2. โรงเรียนครุุสภำ    จ. กำญจนบรีุ   จ ำนวน 3 คน 
3. โรงเรียนวดัดอนประดู ่  จ.สพุรรณบรีุ   จ ำนวน  5 คน 
4. โรงเรียนวดัคลองโคน   จ.สมทุรสงครำม   จ ำนวน  5 คน 
5. โรงเรียนอบทมวิทยำประชำนกุลู  จ.อำ่งทอง    จ ำนวน  5 คน 
6. โรงเรียนจฬุำรำษฎร์วิทยำ   จ.พระนครศรีอยธุยำ   จ ำนวน  5 คน 

 โดยภำยในงำนส่งมอบตู้หนงัสือ นอกจำกครู-นกัเรียนทัง้ 6 โรงเรียนที่มำรับมอบตู้หนงัสือแล้ว ยงัมีผู้แทนจำก
โรงเรียนตำ่งๆในโครงกำรตู้หนงัสอืฯ และผู้สนใจทัว่ไปเข้ำร่วมฟังปำฐกถำพิเศษเพื่อสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรอำ่นและกำร
เขียนจำก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแหง่ชำติ สำขำวรรณศิลป์ ปี 2536 ในหวัข้อหนงัสอืกบักำรเรียนรู้ สูก่ำร
เปลีย่นแปลง และคุณอัศศิริ ธรรมโชติ เจ้ำของรำงวลัซีไรท์ 2524 ในหวัข้อกำรอำ่น-กำรเขียน  
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 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

โครงการท าได้ท าดี ตอน “พี่จ๋า...หนูรออยู่” 
 

 
 

โครงกำรท ำได้ท ำดี เป็นโครงกำรท่ีบริษัทริเร่ิมขึน้ โดยเปิดโอกำสให้พนกังำน
ได้เสนอโครงกำรเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนกังำนมีสว่นร่วมในโครงกำรดีๆ 
กระตุ้นจิตสำธำรณะ พร้อมกับกำรสร้ำงประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 
2560 โครงกำรท่ีได้รับเลอืกคือ “พี่ จ๋า...หนูรออยู่ ” เพื่อพฒันำห้องเรียนบ้ำนปำงคอง 
โรงเรียนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำอ ำเภอปำงมะผ้ำ จ.แมฮ่่องสอน โดยบริจำคถงัเก็บน ำ้และ
ร่วมสร้ำงฐำนรองถงัเก็บน ำ้ จดัมมุกำรเรียนรู้ ทำสีเคร่ืองเลน่ เลีย้งขนม-อำหำร มอบ
ผ้ำหม่ และเสือ้ผ้ำข้ำวของเคร่ืองใช้ที่พนกังำนและผู้มีจิตศรัทธำ ฝำกน ำไปร่วมมอบให้
อีกจ ำนวนมำก 
 

นอกเหนือจำกกำรให้ ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรยังได้รับประสบกำรณ์ดีๆ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชำวบ้ำน เป็นควำมทรงจ ำอนัน่ำประทบัใจอีกนำนเท่ำนำน 
ซึ่งโครงกำรท ำได้ท ำดี ได้รับควำมสนใจจำกพนกังำนเป็นจ ำนวนมำก และบริษัทได้
วำงแผนด ำเนินโครงกำรตอ่เนื่องทกุปี 
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 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 

  
 

 
หลังเกิดเหตุอุทกภัยในจังหวัดพืน้ ท่ีภำคใต้ของ

ประเทศไทยช่วงปลำยปี 2559 - ต้นปี 2560 กลุ่มบริษัท โมโน 
จึงได้เปิดรับบริจำคเคร่ืองอุปโภคบริโภคจำกผู้ บริหำรและ
พนกังำนโมโน กรุ๊ป และภำยในอำคำรจสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล 
ถ.แจ้งวฒันะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรีุ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของกลุม่บริษัท 
โมโน ซึง่ได้รับน ำ้ใจจ ำนวนมำก บริษัทได้เดินทำงไปมอบเคร่ือง
อุปโภคบริโภค อำทิ ข้ำวสำร อำหำรแห้ง เสือ้ผ้ำ ยำรักษำโรค 
ฯลฯ ให้แก่ มูลนิธิกุศลศรัธธำ จ.สุรำษฎร์ธำนี และ มูลนิธิร่วม
กตัญญู เพ่ือน ำไปแจกจ่ำยให้กับพ่ีน้องผู้ ท่ีก ำลังได้รับควำม
เดือดร้อนอย่ำงหนกัจำกวิกฤตน ำ้ท่วมในขณะนัน้ 
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 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

โครงการพาผู้พิการทางสายตา เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 

 
 

ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นอันหำ
ที่สุดมิได้ คณะพนักงำนกลุ่มบริษัท โมโน จึงได้เข้ำร่วม
โครงกำรพำผู้พิกำรทำงสำยตำ เข้ำชมนิทรรศกำรงำนพระ
รำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนำมหลวง  โดย
โครงกำรนีจ้ดัขึน้เพื่อให้ผู้พิกำรทำงสำยตำได้มีโอกำสสมัผสั
พระเมรุมำศจ ำลอง รวมถึงงำนประติมำกรรม สถำปัตยกรรม
จ ำลองบำงสว่น เช่น สตัว์หิมพำน ลวดลำยแกะสลกั ที่ใช้ใน
งำนพระรำชพิธีครัง้ประวตัิศำสตร์ของประเทศไทย รวมถึง
เข้ำถึงและเข้ำใจงำนศิลปะอนัทรงคณุค่ำมำกยิ่งขึน้ จำกกำร
บรรยำยเสริมของจิตอำสำ ซึ่งโครงกำรนีส้ร้ำงควำมปลืม้ปีติ
ให้แก่คณะพนักงำน ที่ได้ร่วมท ำควำมดีตำมรอยพ่อหลวง
รัชกำลที่ ๙ 
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กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

 
 
 

โครงการปลูกดาวเรือง ถวาย “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” 
 

 
 

หลังจำกมีประกำศเชิญชวนประชำชนร่วมปลูกดอกดำวเรืองถวำยพ่อหลวงรัชกำลที่ ๙ “ผู้ประกำศข่ำว-
นกัแสดง” กลุ่มบริษัท โมโน จึงได้เป็นตวัแทนร่วมปลกูดอกดำวเรือง  ณ สวนหย่อม สเตเดีย้ม ทเวนตีไ้นน์ (Stadium 
29) ถนนชยัพฤกษ์  
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การสนับสนุนด้านกีฬา 
 

 

ในปี 2560 บริษัทยงัคงสำนต่อเป้ำหมำยในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นองค์กรรักกีฬำ โดยให้กำรสนบัสนุนทัง้กำรจัด
โครงกำร กำรสนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำต่ำงๆ และกำรสนบัสนนุในฐำนะสื่อ โดยเช่ีอมโยงสื่อโทรทศัน์
และสื่อออนไลน์ ช่วยพฒันำและผลกัดนัวงกำรกีฬำระดบัประเทศ เช่น กำรถ่ำยทอดสดกีฬำต่ำงๆ กำรน ำเสนอข่ำวกีฬำ
อยำ่งตอ่เนื่อง เป็นต้น 

 

     
 

MONO 29 Topking World Series 2017 ศึกมวยไทยระดบัโลก ถ่ายทอดสดทางช่อง MONO 29 
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การสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล 
 

เป้ำหมำยส ำคญัอยำ่งหนึง่ของบริษัทในฐำนะองค์กรรักกีฬำ คือกำรผลกัดนักีฬำบำสเกตบอลให้ได้รับควำมนิยม
มำกยิ่งขึน้ เนื่องจำกเห็นถึงศกัยภำพของคนไทยและเยำวชนไทยที่มีควำมสำมำรถและทกัษะไม่แพ้ชำติในอำเซียน จึงได้
สนบัสนนุกีฬำบำสเกตบอลอยำ่งรอบด้ำน ได้แก่ 

 
 

สโมสรบาสเกตบอล โมโน แวมไพร์ และ โมโน ทิวไผ่งาม 
บริษัทจัดตัง้สโมสรโมโน แวมไพร์ และสโมสรโมโน ทิวไผ่งำม ส่งแข่งขัน

บำสเกตบอลในระดบัอำชีพ  โดย โมโน แวมไพร์  เป็นแชมป์เปี้ยนในรำยกำรแข่งขนั  
“จีเอสบี ไทยแลนด์ บำสเกตบอลซูเปอร์ ลีก 2017” (GSB TBSL 2017) และ “ออมสนิ 
ไทยแลนด์บำสเกตบอลลีก 2017” (GSB TBL 2017) รวมทัง้ “โมโน แวมไพร์” ได้เป็น
ตวัแทนประเทศไทยแข่งขนั “FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 2017” ครัง้แรกในรอบ 
10 ปี อีกด้วย 

นอกจำกนี ้ นกับำสเกตบอลจำกสโมสรบำสเกตบอลโมโน แวมไพร์  และ   
สโมสรบำสเกตบอลโมโน ทิวไผ่งำม  ได้รับเลือกเป็นนักกีฬำทีมชำติไทย  แข่งขัน  

“ซีเกมส์ 2017” ณ  กรุงกวัลำลมัเปอร์ ประเทศมำเลเซีย 
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สนามสเตเดียม 29  (STADIUM 29)  
สนำมสเตเดียม 29  (STADIUM 29) ถนนชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นสนำมที่ได้มำตรฐำนและทนัสมยัที่สุดในประเทศ 

สนบัสนุนกำรจัดกำรแข่งขนับำสเกตบอลระดับประเทศ ได้แก่ OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 , ออมสิน ไทย
แลนด์บำสเกตบอลลกี 2017 (GSB TBL 2017), จีเอสบี ไทยแลนด์บำสเกตบอลซูเปอร์ ลกี 2017 (GSB TBSL 2017), ไทย
แลนด์ บำสเกตบอล ดีเวลลอ็ปเมนท์ ลกี 2017 (TBDL 2017)    
 
 

การถ่ายทอดสด – เทปบันทึกการแข่งขัน  
ในฐำนะผู้ ให้บริกำรด้ำนสื่อ กลุม่บริษัท โมโน จึงได้สนบัสนนุกีฬำบำสเกตบอลโดยกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขนั

บำสเกตบอลหลำยรำยกำร ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ดิจิตอล MONO 29 และ เว็บไซต์ Mthai.com อำทิ กำรแข่งขัน
บำสเกตบอลทีมชำติไทยชำยและหญิง ใน “ซีเกมส์ 2017” ถ่ำยทอดสดจำกกรุงกวัลำลมัเปอร์ ประเทศมำเลเซีย , “SEABA 
Championship 2017” ถ่ำยทอดสดจำกฟิลปิปินส์ , “FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 2017” ถ่ำยทอดสดจำกสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน , ถ่ำยทอดสดบำสเกตบอล NBA จำกอเมริกำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสดบาสเกตบอล NBA 
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โครงการ ซ่อม / สร้าง สนามบาสเกตบอล 
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) ในเครือกลุม่บริษัท โมโน จดัโครงกำรซ่อม / สร้ำง สนำมบำสเกตบอล
ให้กับโรงเรียนและพืน้ที่ที่ต้องกำรทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2559 ได้สนับสนุนงบประมำณซ่อมสนำม
บำสเกตบอลให้กบั เทศบาลนครเชียงใหม่ และในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ซ่อมสนำมบำส 2 ในจงัหวดัสโุขทยัและ
จงัหวดัขอนแก่น พร้อมจดัพิธีสง่มอบ ดงันี ้

 
สนามบาสเกตบอลโรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย 

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) สนบัสนุนงบประมำณซ่อม
สนำมบำสเกตบอล ให้กบัโรงเรียนทุง่เสลีย่มชนปูถมัภ์ อ.ทุง่เสลีย่ม จ.สโุขทยั ซึง่
เป็นสนำมที่ 2 ที่ได้รับเลอืกในโครงกำร ซอ่ม / สร้ำง สนำมบำสเกตบอล หลงัจำก
ปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย บริษัทได้จดัพิธีเปิดสนำมในวนัที่ 22 พฤษภำคม 2560 
พ ร้อมจัด กิจกรรม “MONO BASKETBALL DREAM : ปลุก ฝันยัด ห่วง 

เยาวชนไทย” และกำรแขง่ขนับำสเกตบอลกระชบัมิตร ระหวำ่งทีม “ออลสตาร์

โมโน” พบกบัทีมเจ้ำบ้ำน “ชมรมบาสเกตบอลทุ่งเสลี่ยม” งำนนีส้ร้ำงทัง้ควำม
คกึคกัให้กบัสำวกบำสเกตบอล จ.สโุขทยั และยงัช่วยกระตุ้นวงกำรบำสเกตบอล
ให้พฒันำตอ่ไปในอนำคต 
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สนามบาสเกตบอล เทศบาลเมืองชมุแพ จ.ขอนแก่น 

สนำมบำสเกตบอลสนำมที่ 3 ที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) ได้
สนบัสนนุงบประมำณกำรปรับปรุงตำมโครงกำร ซ่อม / สร้ำง สนำมบำสเกตบอล คือ 
สนำมบำสเกตบอลเทศบำลเมืองชมุแพ จ.ขอนแก่น ณ สวนสขุภำพโสกน ำ้ใส อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแก่น โดยได้ท ำพิธีเปิดสนำมในวันที่ 9 ธันวำคม 2560 พร้อมจัดกิจกรรม  
“MONO BASKETBALL DREAM : ปลุกฝันยดัห่วง เยาวชนไทย" และกำรแขง่ขนั
บำสเกตบอลกระชับมิตร ระหว่ำง “ออลสตาร์โมโน” และ “ชมรมบาสเกตบอล

เทศบาลเมืองชุมแพ” ซึง่เป็นไปอยำ่งสนกุ เรียกควำมสนใจจำกชำวขอนแก่นร่วมชม
และเชียร์จ ำนวนมำก  
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โครงการ MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย 
 

 
กลุ่มบริษัท โมโน เห็นถึงควำมส ำคัญว่ำกำรจะ

พัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลไทยให้เข้มแข็ง ควรต้อง
วำงรำกฐำนกำรพฒันำตัง้แต่ระดบัเยำวชน บริษัทจึงได้สำน
ตอ่โครงกำร MONO BASKETBALL DREAM ปลกุฝันยดัหว่ง
เยำวชนไทย ซึ่งจัดขึน้เป็นปีที่ 3 โดยกำรพำนกับำสเกตบอล
อำชีพสงักัดสโมสรโมโน แวมไพร์ และโมโน ทิวไผ่งำม สอน
เทคนิคกำรเล่นบำสเกตบอลและสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่
เยำวชนทัว่ประเทศ ซึ่งในปี 2560 จดัขึน้ทัง้หมด 18 ครัง้ รวม
จ ำนวนเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 1,500 คน จำกหลำย
โรงเรียน หลำยชมุชน ดงันี ้
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โครงการ MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย ปี 2560 
 

ครัง้ที ่
(นบัตอ่เน่ือง
จำกปีท่ีแล้ว) 

วนัจดักิจกรรม พืน้ที่จดักิจกรรม 
จ ำนวน
ผู้ เข้ำร่วม 

จ ำนวน
ชัว่โมง 

12 18 มกรำคม  รร.นนทบรีุพิทยำคม 30 3 
13 16 กุมภำพนัธ์  รร.โพธิสำรพิทยำกร 40 3 
14 21 มีนำคม  สนำมซอยนวมินทร์ 47  

(รร.บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี 2),  
รร.นวมินทรำชทูิศ, รร.เบญจมินทร์) 

70 3 

15  29 เมษำยน  สนำมซอยคู้บอน 27  80 3 
16  22 พฤษภำคม  รร.อดุมดรุณี 100 3 
17  22 พฤษภำคม  รร.ทุง่เสลี่ยมชนปูถมัภ์ 100 3 
18  29 พฤษภำคม  จ.จนัทบรีุ 80 8 
19  29 มิถนุำยน  รร.สำยปัญญำรังสิต 80 4 
20  4 - 5 สิงหำคม  จ.ชลบรีุ (ในกำรแข่งขนั บำสเกตบอลชลบรีุ โอเพน่ 2017) 150 16 
21  13 กนัยำยน  รร.ไทรน้อย 80 3 
22  16 ตลุำคม  จ.อดุรธำนี 100 8 
23  20 พฤศจิกำยน  จ.เชียงใหม ่ (รร.จอมทอง, รร. วชิรำลยั, รร.หำงดง) 100 8 
24  1  ธันวำคม  Stadium29   

(รร.เบญจมรำชทูิศ รำชบรีุ,  
รร.กำญจนำภิเษกวิทยำลยั สรุำษฎร์ธำนี) 

80 4 

25  2  ธันวำคม  Stadium29   
(รร.อสัสมัชญันครรำชสีมำ, รร.สกลรำชวิทยำนกุลู, รร.เตรียม
อดุมศกึษำน้อมเกล้ำ นนทบรีุ, รร.ชลประทำนวิทยำ,  
รร.สวนกหุลำบวิทยำลยั นนทบรีุ) 

80 4 

26  9 ธันวำคม  สนำมบำสเกตบอล เทศบำลเมืองชมุแพ จ.ขอนแก่น 100 4 
27  15 ธันวำคม  รร.เบญจมรำชทูิศ จ.จนัทบรีุ 100 4 
28  23 ธันวำคม    จ.ก ำแพงเพชร 100 4 
29  26 ธันวำคม     รร.สำมคัคีวิทยำคม จ.เชียงรำย 50 4 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพโครงการ 
MONO BASKETBALL DREAM 
ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย ปี 2560 
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การสนับสนุนต่างๆ 
 

กลุ่มบริษัท โมโน ให้กำรสนับสนุนและมอบเงินช่วยเหลือโครงกำรทัง้ของภำครัฐบำลและภำคเอกชน 
สถำบนักำรศกึษำ ฯลฯ ท่ีมีควำมสอดคล้องกบัด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งตอ่เนื่อง ดงันี  ้
 

การสนับสนุนด้านกีฬา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำรสนบัสนนุชมรมวิ่ง กลุม่บริษัท โมโน (MONO RUNNER) ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมวิง่เพื่อกำรกศุลตำ่งๆ ดงันี ้
 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ - กิจกรรม หน่วยงานผู้จดั เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม วันจดักิจกรรม งบสนับสนุน

1 RUN FOR LIFE “ก้าวนีต้อ่ชีวิต” กลุ่มจิตอาสาไทยแองเจิล รายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายมอบให้ผู้ ป่วยมะเร็ง          

วชิรพยาบาล เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

19 มี.ค. 60                   50,000 

2 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 

2017

คณะผู้จัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน 

กรุงเทพฯ 2017 (August 12th Half 

Marathon Bangkok 2017)

รายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่าย สมทบทนุศนูย์สิริกิติ์         

บรมราชินีนาถ (เพ่ือโรคมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

12 ส.ค. 60                     8,446 

3 EGAT Charity Green Run 2017 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย มอบเป็นทนุการศกึษาให้กับนกัเรียนทีศ่กึษาอยู่รอบ 

กฟผ. และบริจาคเพ่ือการกุศลอ่ืนๆ

3 ก.ย. 60                     4,400 

4 BDMS Bangkok Marathon 2017   สมาคมนกัวิ่งเพ่ือสขุภาพแหง่ประเทศไทย,

 กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา, ส านกั

วฒันธรรม กีฬาและการทอ่งเทีย่ว 

กรุงเทพมหานคร และ บริษัท กรุงเทพดสุิต

สมทบทนุมลูนิธิชัยพฒันาและมลูนิธิสง่เสริมศลิปาชีพ

 ในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

19 พ.ย. 60                     6,200 

5 CHONGKHO RUN 2017 สมาคมศษิย์เก่ากรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลยั รายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายมอบให้กองทนุครูเกษียนของ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลยั

26 พ.ย. 60                 150,000 

6 วิ่งฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen 21 บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมนิูเคชั่น จ ากัด 

และ เทศบาลเมืองแสนสขุ

สร้างเสริมสขุภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจ-การทอ่งเทีย่ว 17 ธ.ค. 60                     9,900 
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กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่บริษัท โมโน สนบัสนนุชมรมวิ่ง (MONO RUNNER) ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมวิ่งต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเห็น
ถึงควำมส ำคญัว่ำนอกจำกจะได้สมทบทุนช่วยเหลือตำมเป้ำหมำยกิจกรรมนัน้ๆ ยงัเป็นกำรส่งเสริมให้พนกังำนได้ออก
ก ำลงักำย สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำน-ผู้บริหำร และในหลำยกิจกรรม บริษัทได้ร่วมเป็นผู้สนบัสนนุ โดยกำร
แจกผ้ำเย็นให้นกัวิ่ง และพำฮีโร่จำกหนงัดีซีรีส์ดงัสดุฮิตไปร่วมสร้ำงสสีนัในงำนด้วย 
 

 
 

กำรสนบัสนนุด้ำนกีฬำอื่นๆ 

 

 

ที่ โครงการ - กิจกรรม หน่วยงานผู้จดั เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม วันจดักิจกรรม งบสนับสนุน

1 ทมีกีฬากอล์ฟกองทพัภาคที ่1 กองทพัภาคที ่1 สนบัสนนุทมีกีฬากอล์ฟกองทพัภาคที ่1  ในการ

แขง่ขนักีฬากองทพับก ครัง้ที ่67 ประจ าปี 2560

3-8 มี.ค. 60                 100,000 

2 สนบัสนนุทมีสโมสรฟตุบอล มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา เพ่ือสนบัสนนุทมีฟตุบอลเข้าร่วมการแขง่ขนั Thailand

 Armature League รอบภมิูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 จัดโดย สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ

25 ส.ค.-10 ต.ค. 60                   10,000 
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 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมเพือ่สงัคม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปี 2560 

การสนับสนุนด้านการศึกษา  
   

กลุ่มบริษัท โมโน ให้ควำมส ำคญักับกำรพฒันำด้ำน
กำรศึกษำเป็นล ำดบัต้นๆ ด้วยตระหนกัดีวำ่กำรศกึษำจะช่วยให้
ประเทศชำติพัฒนำได้อย่ำงมั่นคง บริษัท จึงได้สนับสนุน
โครงกำรและกิจกรรมตำ่งๆ ดงันี ้ 

 
 
 

 
 

ที่ โครงการ - กิจกรรม หน่วยงานผู้จดั เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม วันจดักิจกรรม งบสนับสนุน

สนบัสนนุการจัดงานวนัเดก็แหง่ชาต ิปี 

2560

ศนูย์ปฏบิตักิารครูฝึกเยาวชน          และ

ศนูย์เยาวชน

เพ่ือจัดกิจกรรมให้เดก็และเยาวชนได้แสดงออก / 

พฒันาการเรียนรู้และคณุภาพชีวิตให้แก่เดก็และ

เยาวชน

5,000                   

5,000                   

5,000                   

5,000                   

5,000                   

2 สนบัสนนุสมาคมศษิย์เก่าบณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหดิล

สมาคมศษิย์เก่าบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหดิล

เพ่ือช่วยเหลือนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในการ

วิทยานิพนธ์ และสนบัสนนุนกัศกึษาผู้ เสียสละและ

บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม

ปี 2560 19,000                 

3 สนบัสนนุโครงการเดก็ไทยฉลาดคดิ 

2017 (School Visit)

บริษัท เอฟฟ์ จ ากัด (Cartoon Club) เพ่ือรณรงค์ป้องกันและตอ่ต้านยาเสพตดิในเยาวชน มิ.ย. – ก.ย. 2560 149,400               

4 สนบัสนนุการประชุมวิชาการภาษาและ

วฒันธรรม  มหดิล ครัง้ที ่6 เร่ือง “พหุ

ลกัษณ์สงัคมไทยใต้ร่มพระบารมี”

สถาบนัวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 

ม.มหดิล

เพ่ือเทดิพระเกียรตแิละถวายความอาลยัตอ่ในหลวง

รัชกาลที ่9 และน าเสนอผลงานวิจัยของสถาบนัฯ 

ด้านภาษาและวฒันธรรมตามแนวพระราชด าริ

27 ก.ค. 60 10,000                 

5 โครงการทตูเยาวชนศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง และองค์กรร่วม

เพ่ือให้เยาวชนตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพย์สิน

ทางปัญญาทัง้ด้านกฎหมายและวฒันธรรม ช่วยสร้าง

เครือขา่ยและพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาด้านนิตศิาสตร์

ปี 2560 100,000               

6 สนบัสนนุการแสดงละครเวทกีารกุศล 

“ละคร บีบีเอ จุฬาฯ ครัง้ที ่10”

นิสิตหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

(หลกัสตูรนานาชาติ) คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

เพ่ือหารายได้สมทบทนุโครงการคา่ยอาสาพฒันา

ชนบท สร้างความสมัพนัธ์แก่นิสิต และสง่เสริมให้

นิสิตกล้าแสดงออก รู้จักการท างานร่วมกัน

7-8 เม.ย. 61 30,000                 

7 สนบัสนนุโครงการ “สงัคมฮอมใจ๋ ครัง้ที ่

3”

นกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

และสวสัดกิารสงัคม มหาวิทยาลยัหวัเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือพฒันา รร. บ้านโมง่หลวง อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่

พฒันาศกัยภาพด้านสงัคมสงเคราะห์ และสง่เสริมให้

นกัศกึษามีจิตสาธารณะ

20-27 ธ.ค. 60 20,000                 

8 สนบัสนนุคา่ยแนะน าการศกึษา       จ.

ลพบุรี

กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัทีมี่

ภมิูล าเนาอยู่ใน จ.ลพบุรี ร่วมกับฝ่ายแนะ

แนวและการศกึษา องค์การบริหารสโมสร

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการศกึษาตอ่

ระดบัอุดมศกึษาให้แก่นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่

4-6  จ.ลพบุรี

13-14 ม.ค. 61 5,000                   

9 สนบัสนนุงานทอล์คโชว์ ภาษาเพ่ือ

เสริมสร้างทกัษะการสื่อสารเยาวชนไทย

แหง่อนาคต “สงครามภาษา” Language

 War

บริษัท ดรีมเมกเกอร์ หนึง่หกแปด จ ากัด 

ร่วมกับกรมสง่เสริมวฒันธรรม กระทรวง

วฒันธรรม

เพ่ืออนรัุกษ์ภาษาไทย ควบคูไ่ปกับการพฒันา

ภาษาอังกฤษ

18 ม.ค. 61 10,000                 

1) ศนูย์ปฏบิตักิารครูฝึกเยาวชนฯ อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี

2) ศนูย์เยาวชนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

3) ศนูย์เยาวชนสะพานพระราม 9 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

4) ศนูย์เยาวชนอัมพวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

5) ศนูย์เยาวชนหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

1
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สนบัสนนุงานวนัเด็กแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนบัสนนุการประชมุ-อบรม-สมัมนา เพือ่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนบัสนนุโครงการต่างๆ ของนิสิต-นกัศึกษา
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การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

การสนับสนุนด้านชุมชน-สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงการ - กิจกรรม หน่วยงานผู้จดั เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม วันจดักิจกรรม งบสนับสนุน

1 สนบัสนนุโครงการอนรัุกษ์พิทกัษ์

สิ่งแวดล้อม ครัง้ที ่14

ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และ

กิจกรรมเพ่ือสงัคม มศว

เพ่ือพฒันาโรงเรียนบ้านชอนเดื่อ จ.นครสวรรค์ และ

เพ่ือสร้างจิตสาธารณะและร่วมอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม

17-19 มี.ค. 60 10,000                 

2 โครงการ “ปฏบิตักิาร 4 ม.ขอไมม่าก +1” กลุ่มใบไม้ เพ่ือรณรงค์ลดผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วทีเ่กิดกับ

สตัว์ป่า และสง่เสริมจิตอาสาด้านการอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม

ก.ย.60 -ก.พ.61 120,000               

3 สนบัสนนุคา่ยสื่อความหมายธรรมชาต ิ

ครัง้ที ่14

ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

คณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองสตัว์ป่าและ

ธรรมชาต ิพร้อมทัง้สง่เสริมให้นิสิตตระหนกัถึง

ความส าคญัของการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

21-26 ธ.ค. 60 10,000                 

ที่ โครงการ - กิจกรรม หน่วยงานผู้จดั เป้าหมายโครงการ-กิจกรรม วันจดักิจกรรม งบสนับสนุน

1 สนบัสนนุโครงการล้อเลื่อนเพ่ือคนพิการ มลูนิธิคนพิการไทย เพ่ือมอบรถเข็น-รถโยกให้ผู้ พิการได้ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั

ปี 2560 30,000                 

2 สนบัสนนุโครงการรักษ์ไทย คอนเสิร์ต

การกุศล “พลงัแผ่นดนิ ตามรอยเท้าพอ่”

โครงการรักษ์ไทย “ประชาร่วมใจ ต้านภยั

ยาเสพตดิ”

รายได้มอบให้ศนูย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

 (ผู้ พิการซ า้ซ้อน) มลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแหง่

ประเทศไทยฯ

18 พ.ค. 60 20,000                 

3 สนบัสนนุคอนเสิร์ตการกุศล คณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการ

บริหารงานต ารวจ สถานีต ารวจภธูร 

รัตนาธิเบศร์

เพ่ือหารายได้พฒันาอาคารของสถานีต ารวจภธูร

รัตนาธิเบศร์ จัดซือ้อุปกรณ์ ใช้เป็นงบประมาณ

อาหารกลางวนัและคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ

18 พ.ค. 60 10,000                 

4 หนงัสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตญัญ”ู ด้วย มลูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือ

เยาวชน ในพระบรมราชินปูถัมภ์

เพ่ือถวายพระราชกุศล และเผยแผ่พระเกียรตคิณุใน

พระราชจริยวตัรสว่นพระองค์อันงดงามทีท่รงมีตอ่

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปี 2560 200,000               

5 สนบัสนนุโครงการประชารัฐร่วมใจ ใต้

ร่มพระบารมี

รัฐบาล ส านกันายกรัฐมนตรี เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั 4 ส.ค. 60 300,000               

6 สนบัสนนุโครงการหวัใจสีขาว ในการ

จัดกิจกรรมการกุศลเพ่ือผู้ ป่วยตดิเชือ้

เอดส์ คนชรา เดก็ก าพร้า ครัง้ที ่22

ด้วยโครงการหวัใจสีขาว “รวมใจรณรงค์

ต้านภยัเอดส์” ร่วมกับ ชมรมคนรักเพลง

ลกูทุง่ไทย และเครือขา่ยพนัธมิตร

เพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยตดิเชือ้เอดส์ คนชรา  และเดก็

ก าพร้า วดัพระบาทน า้พ ุจ.ลพบุรี

3 ก.ย. 2560 20,000                 

7 สนบัสนนุคอนเสิร์ตการกุศล “เทดิไท้องค์

ราชัน ในดวงใจไทยนิรันดร์”

มลูนิธิออมสินเพ่ือสงัคม เพ่ือหารายได้สนบัสนนุด้านการศกึษาแก่นกัเรียนใน

ถ่ินทรุกันดาร และโรงเรียนทีป่ระสบอุทกภยั

25 ธ.ค. 60 50,000                 

8 สนบัสนนุทนุการศกึษา/ประชุม

วิชาการ/การวิจัยด้านเคร่ืองมือแพทย์

สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย (Thai BMI) เพ่ือเป็นทนุการศกึษา/ประชุมวิชาการ/การวิจัยด้าน

เคร่ืองมือแพทย์ เพ่ือพฒันาอุปกรณ์การแพทย์ของไทย

ปี 2560 10,000                 
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กำรสนบัสนนุโครงกำรเพื่อสิง่แวดล้อม โดยเป็นโครงกำรทัง้จำกนกัศกึษำและชมรมทัว่ไป 
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กำรสนบัสนนุด้ำนสงัคมตำ่งๆ 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ำยกิจกรรมเพื่อสงัคมและสือ่สำรภำยในองค์กร กลุม่บริษัท โมโน   
โทรศพัท์ : 0 2502 0700 ตอ่ 7881 , e-mail : csr@mono.co.th 


