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นโยบำยภำพรวม   
กลุ่มบริษัทโมโน เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงสรรค์สื่อและข้อมูลควำมบนัเทิง “Media and Content Conglomerate” 

ชัน้น ำของเมืองไทย โดยให้บริกำรเว็บไซต์ เช่น  Mthai.com  สถำนีโทรทัศน์ “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) และกำร
พัฒนำคอนเทนต์ที่หลำกหลำย ทัง้ภำพยนตร์ ซีรีส์ กีฬำ เพลง ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเนือ้หำประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich 
Content) ของกลุม่บริษัทมีกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง   และบริษัทได้พฒันำช่องทำงกำรเผยแพร่ดิจิตอลคอนเทนต์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ ผ่ำนแอปพลิเคชนั อย่ำง Seeme กำรสร้ำงฐำนโซเชียลมีเดีย และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมนิยมของสื่อทีวีเป็นช่อง
ทำงด้ำนคอมเมิร์ซ  ท ำให้ธุรกิจของกลุม่บริษัทมีควำมเก่ียวเนื่องและสง่เสริมกนัแบบครบวงจร 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำบริษัทจะมุ่งมัน่พฒันำด้ำนธุรกิจ แต่ก็ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยด ำเนินกำรใน
มิติต่ำงๆ ทัง้ด้ำนคอนเทนต์ กำรดแูลพนกังำน และโครงกำรเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ทัง้นีเ้พื่อให้องค์กรเติบโตไป
พร้อมกบัสงัคมอยำ่งเข้มแข็งและยัง่ยืน   
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เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
ปัจจุบนัช่อง MONO29 ถือเป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทโมโน และ

ในปีนีส้ำมำรถก้ำวขึน้มำเป็นอนัดบั 3 ของช่องฟรีทีวีทัง้หมด  เป้ำหมำยใน
ระยะยำวของบริษัทคือกำรเป็นผู้น ำในธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 
เรำจึงสร้ำงแนวคิด “Universe of Entertainment” ให้ควำมส ำคัญในเนือ้หำ
ประเภท ริช  คอนเทนต์   (Rich Content) ที่มี คุณภำพ  ทั ง้  ภำพ เสียง 
ภำพเคลื่อนไหว ผ่ำนสื่อบนัเทิงรูปแบบต่ำงๆ และเพิ่มกำรผลิตคอนเทนต์ไทย
คณุภำพ  

จำกควำมแข็งแกร่งของสื่อทีวี ในปี 2561 บริษัทเร่ิมด ำเนินธุรกิจ
คอมเมิร์ซ (Commerce Business) โดยจ ำหนำ่ยสนิค้ำในรูปแบบโฮม ช้อปปิง้ 
ผ่ำนช่อง MONO29 ภำยใต้ช่ือ 29Shopping  ซึ่งบริหำรงำนโดย บริษัท โมโน 
ทรำเวล จ ำกัด มีกำรคดัสรรสินค้ำคณุภำพ และสร้ำงควำมแตกต่ำงด้วยกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เช่ือมโยงกับคอนเทนต์ของช่อง อำทิ สินค้ำลิขสิทธ์ิ 
Marvel ซึง่ได้ผลตอบรับจำกลกูค้ำที่ดี และคำดวำ่จะเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่ำงดี
ในอนำคต 

นอกเหนือจำกสื่อทีวี (MONO29, MONO PLUS) บริษัทยังมีสื่อ
ออนไลน์ (MThai.com, Seeme.me) ธุรกิจสมคัรรับข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิง 
ผ่ ำน  Multiscreen (Monomax, Tutor Me, Horolive)  และสื่ อ วิ ทยุ  ( คลื่น 
Fresh 91.5FM)   ซึ่งสำมำรถบริหำรจัดกำรลิขสิทธ์ิแบบเบ็ดเสร็จในทุกสื่อ  
โดยเร่ิมจำกกำรบริหำรสิทธ์ิจำกส่วนธุรกิจต้นน ำ้ ไปถึงกำรตลำด และกำร
บริกำรถึงผู้บริโภคปลำยน ำ้ ซึง่ประกอบด้วย 

 

⚫ กำรผลติภำพยนตร์ไทย โดยคำ่ยทีโมเมนต์ (T Moment) 
⚫ กำรผลติละครและซีรีส์ไทย โดยช่อง MONO29 
⚫ กำรสรรหำภำพยนตร์ และซีรีส์จำกตำ่งประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกดั 
⚫ กำรผลติรำยกำรกีฬำบำสเก็ตบอลตำ่งๆ ซึง่จดัโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั 
⚫ กำรผลติเนือ้หำ เสนอควำมคิดเห็น-สร้ำงแรงบนัดำลใจ ผำ่นหนงัสอืหรือบลอ็ก โดยส ำนกัพิมพ์ Mono Books 
 

พร้อมด้วยเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ท่ีมีแฟนเพจผู้ติดตำมในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงโมบำยแอปพลิเคชันแต่ละ
บริกำร ที่มียอดดำวน์โหลดรวมกวำ่ 6.9 ล้ำนดำวน์โหลด ซึง่จะเป็นสว่นท่ีสนบัสนนุกำรเช่ือมโยงกำรท ำกำรตลำดร่วมกนัได้
เป็นอยำ่งดี  
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กลุม่บริษัทแบง่กำรประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สำยธุรกิจหลกั ประกอบด้วย 
1. ธุรกิจสื่อ (Media Business) 
ธุรกิจสือ่ทีวี ทีวีระบบดิจิตอล ช่อง “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) ภำยใต้สโลแกน ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีส์ดงั มำก

ที่สดุ และทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวี ช่อง “โมโน พลสั” (MONO PLUS) ภำยใต้สโลแกน ควำมสนกุไมม่ีวนัจบ   

ธุรกิจสื่อออนไลน์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชนั MThai.com ให้บริกำรคอนเทนต์ และควำมบนัเทิง ครอบคลมุทกุ
ไลฟ์สไตล ์และ Seeme.me ให้บริกำรวิดีโอออนไลน์คณุภำพ  

ธุรกิจสมคัรรับข้อมูลข่ำวสำรและบนัเทิง ผ่ำน Multiscreen อำทิ Monomax บริกำรดูหนงั ซีรีส์ กำร์ตูน ทีวีโชว์ 
ออนไลน์แบบไม่จ ำกดั, Tutor me โดย Mono Mobile ให้บริกำรคลงัควำมรู้ส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ, Horolive บริกำรดู
ดวงออนไลน์ ด้วยนกัพยำกรณ์ที่มีคณุภำพและช่ือเสยีง 

ธุรกิจสื่อวิทย ุ“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ Music Station ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “เพรำะทกุเพลง สดช่ืน
ทกุวนั”  

2. ธุรกิจกำรให้บริกำรคอนเทนต์ (Content Business) 
ธุรกิจภำพยนตร์  ผลิตภำพยนตร์คุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ และค่ำยทีโมเมนต์  โดยมีบริษัท โมโน ฟิล์ม 

จ ำกดั เป็นผู้จดัซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์เพ่ือน ำฉำยในโรงภำพยนตร์ สถำนีโทรทศัน์ฟรีทีวี เคเบิลทีวี รวมถึงให้บริกำรผ่ำนสือ่
ออนไลน์ของบริษัท 

ธุรกิจกีฬำ เป็นผู้ สนับสนุน ส่งเสริมวงกำรกีฬำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกีฬำบำสเกตบอล จัดกำรแข่งขันกีฬำใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศ ส่งเสริมนกักีฬำทัง้เยำวชนและอำชีพให้ก้ำวสู่ระดบัสำกล รวมถึงจัดตัง้และสนบัสนุนทีม
สโมสร โมโน แวมไพร์ อีกทัง้ได้ขยำยกำรด ำเนินกำรไปยงั กีฬำตะกร้อด้วย 

ธุรกิจเพลง ผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบนัเทิงที่เก่ียวกบัศิลปินและเพลงในนำมค่ำยโมโน มิวสิค และดแูลบริหำร
จดักำรนกัแสดง ศิลปิน โดย โมโน ทำเลนท์ สตดูิโอ 

ธุรกิจบนัเทิง ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยสือ่สิง่พิมพ์ ทัง้หนงัสอื นิตยสำรและพ็อคเก็ตบุ๊ค และพฒันำเป็นรูปแบบ E-Book 
ภำยใต้ช่ือ  Mbookstore  ซึง่เป็นแหลง่รวม Online Digital Book Store โดยมีนิตยสำรในเครือ ดงันี ้กอซซิปสตำร์  (Gossip 
Star) แคมปัส สตำร์ (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) อะลวัร์ (A’Lure) และรัช (Rush) รวมถึงหนงัสือ และพ็อค
เก็ตบุ๊ค จำกส ำนกัพิมพ์ภำยใต้ โมโนพบัลิชช่ิง  ได้แก่ ส ำนกัพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) ส ำนกัพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life 
Publishing) ส ำนักพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) ส ำนักพิมพ์ก๊ีก บุ๊ ค (Geek Book Publishing) และส ำนักพิมพ์มูฟ 
(Move Publishing)  

ธุรกิจเกมผ่ำนสมำร์ทโฟน ทัง้ เกมแคชชวล เกมแอคชัน่ เกม RPG (Role Playing Game) ฯลฯ โดยให้บริกำรทัง้
ในรูปแบบเกมบฟุเฟต์ และกำรเติมเงินเพื่อซือ้ไอเทมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพแก่ตวัละครในเกม โดยในปี 2561 เปิดตวัเกม
น ำเข้ำจำกประเทศจีน Light Shadow ซึง่เป็นเกมแนวโมบำ (Multiplayer Online Battle Arena) สไตล์อนิเมะ เน้นกำรตอ่สู้
แบบทีมเพื่อท ำลำยป้อมของทีมคูแ่ขง่ 

ธุรกิจคอมเมิร์ซ เป็นผู้ จัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ในรูปแบบของทีวีโฮม ช้อปปิ้ ง และออนไลน์  ภำยใต้ช่ือ 
29Shopping น ำเสนอสนิค้ำคณุภำพ พร้อมบริกำรจดัสง่สนิค้ำทัว่ประเทศ 
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กำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำรำยงำน 

 

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรกลุม่บริษัทโมโน ยึดมัน่คณุธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ ค ำนึงถึงผู้มีสว่นได้เสีย และ
ด ำเนินงำนโดยตัง้อยู่บนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  จึงได้วำงนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรภำยใต้
บรรษัทภิบำลที่ดี โดยบริษัทสนบัสนนุให้กลุม่ธุรกิจต่ำงๆของบริษัท น ำศกัยภำพ บคุลำกร ทรัพยำกร เข้ำมำมีสว่นร่วมใน
โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ พร้อมทัง้ร่วมมือกับเครือข่ำยทัง้ภำครัฐบำล ภำคเอกชน และประชำสงัคม ด ำเนินงำนเพื่อ
ประโยชน์อยำ่งสงูสดุ ซึง่เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนองค์กรเติบโตไปพร้อมกบัสงัคมอยำ่งมัง่คง 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้วำงแนวกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมตำมหลกักำร 8 ข้อ ของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รำยละเอียดดงันี ้

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
กลุม่บริษัทโมโน มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรม ควำมเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบันกั

ลงทนุและผู้ ถือหุ้น ควบคูก่บักำรพฒันำธุรกิจให้เจริญเติบโต โดยมีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ภำยใต้กฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรท ำงำน
อย่ำงมุ่งมัน่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้นสบืไป 

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัทมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต และบริษัทได้สื่อสำรข้อมลูให้กบัผู้บริหำรและพนกังำน 

ผ่ำนเว็บไซต์อินทรำเน็ตภำยใน มีกำรจดัฝึกอบรมให้ควำมรู้กบัพนกังำน และกำรปฐมนิเทศให้กบัพนกังำนใหม่ และกำร
สือ่สำรนโยบำยสูภ่ำยนอก กำรแจ้งนโยบำยกำรให้และรับของขวัญกบัคูค้่ำทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรสือ่สำรผำ่นทำงเว็บไซต์
ของบริษัท ภำยใต้หวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” มำอยำ่งตอ่เนื่อง  
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ทัง้นี ้บริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ตัง้แต่
ไตรมำสที่ 3/2559 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
ควำมส ำคญัในกำรจัดท ำประเมินควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ กำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงอยู่เสมอ รวมถึงกำร
ติดตำมกำรปฏิบตัิของสว่นงำนตำ่งๆ ทัง้ สว่นงำนขำยและกำรตลำด สว่นงำนจดัซือ้และท ำสญัญำ กำรบญัชีและกำรเงิน 
และกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ตลอดจนกำรบนัทึกกำรเก็บรักษำข้อมลู โดยมีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบโดยฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีช่องทำงส ำหรับรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงกำรแจ้ง
เบำะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมที่อำจสอ่ถึงกำรทจุริต  ทัง้จำกพนกังำนเอง และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น โดยในปี 2561 ไมพ่บรำยงำน 
หรือกำรกระท ำผิดเก่ียวกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท อีกทัง้ กำรที่บริษัทท ำธุรกิจด้ำนสื่อ ยงัมีสว่นช่วย
สนบัสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรน ำเสนอข่ำวสำรข้อมลู และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็น
องค์กรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ และหนว่ยงำนภำครัฐอื่นๆ ตอ่สำธำรณะเพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนกึที่ดีในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

 

 
 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเคำรพในหลกัสทิธิมนษุยชนและยดึหลกัควำมเสมอภำคและเทำ่เทียมกนั  ซึง่ถือเป็น

สิทธิขัน้พืน้ฐำน โดยสง่เสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนมีควำมเข้ำใจและปฏิบตัิงำนโดยค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน สิทธิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ท่ีมีต่อตนเอง บุคคลอื่น  และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยไม่ละเมิดสิทธิขัน้
พืน้ฐำน ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้หนึ่งผู้ ใด ไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ 
กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสงัคม และไม่กระท ำกำรละเมิดข้อมูลควำมเป็นส่วนตัว หรือแสวงหำ
ผลประโยชน์โดยมิชอบจำกข้อมลูสว่นบคุคล พร้อมทัง้วำงแนวทำงกำรติดตำมก ำกบัดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน มิให้เข้ำข่ำยกำรกระท ำกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนและหลกัควำมเสมอภำคดงักลำ่ว และปลกู
จิตส ำนกึให้บคุลำกรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิมนษุยชน 
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4. กำรปฎิบัติต่อเเรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
กลุ่มบริษัทโมโน ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนเป็นล ำดับต้นๆ โดยดูแลทัง้ กำรบริหำรค่ำจ้ำง ควำมเป็นอยู่ 

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  สวสัดิกำร กำรพฒันำฝึกอบรม  กำรประเมินผลงำน  และกำรให้โอกำสกำรเติบโตไปพร้อม
องค์กร และปฏิบตัิด้วยควำมเป็นธรรม ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 

 
 

➢ นโยบำยด้ำนกำรบริหำรคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำร 
ด้ำนค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร บริษัทปฏิบตัิภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎกระทรวงแรงงำน ในสว่นของกำรจ้ำงงำน 

มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน ซึ่งสะท้อน
เป้ำหมำยธุรกิจของบริษัทในรอบปี รวมถึงพิจำรณำควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวัดผลงำนของแต่ละ
หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ในส่วนของสวสัดิกำร บริษัทจัดหำสวสัดิกำรที่สนบัสนุนทัง้ด้ ำนควำมมัน่คง สขุภำพ และสร้ำง
ควำมสขุให้กบัพนกังำน อำทิ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต สขุภำพและอบุตัิเหต ุสปอร์ตคลบั สวสัดิกำรเงินกู้ยืม งำน
เลีย้งสงัสรรค์ในโอกำสต่ำงๆ กิจกรรมที่สร้ำงคุณธรรม จริยธรรม อำทิ งำนท ำบุญประจ ำเดือนเกิด งำนช่วยเหลือสงัคม
ตำ่งๆ เพื่อสร้ำงก ำลงัใจให้กบัพนกังำน 

➢ นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษัทมุ่งพฒันำกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับ

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

 บริษัทพร้อมสนบัสนนุทรัพยำกรอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม พฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนกึด้ำน
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ทัง้นี ้ในปี 2561  ไมป่รำกฎวำ่มีอตัรำกำรเกิดอบุตัิเหต ุหรือ
อตัรำกำรเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
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นอกจำกนี ้ บริษัทมีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถแจ้งปัญหำและข้อร้องเรียนตำ่งๆ ผำ่นหนว่ยงำนตำ่งๆที่ดแูลเร่ือง
นัน้ๆ รวมถึงกำรแจ้งกำรกระท ำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้งผ่ำนผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ หรือผ่ำนทรัพยำกร
บุคคล ด้วยวำจำ หรือเป็นลำยลกัษณ์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริงเพื่อ
หำทำงแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท ำผิด และบริษัทจะให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส โดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้ง และมิให้
ได้รับผลกระทบตอ่สถำนภำพกำรท ำงำน 

 
 

➢ นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำพนักงำน 
บริษัทมีนโยบำยที่จะพฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนกัถึง

ควำมส ำคญัด้ำนบคุลำกรเสมอวำ่เป็นทรัพยำกรที่มีคณุคำ่ และเป็นรำกฐำนของควำมส ำเร็จ บริษัทจึงมุง่มัน่พฒันำให้เป็น 
“องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” พร้อมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป โดยบริษัทได้
จดัรูปแบบกำรพฒันำเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม ดงันี ้

⚫  กำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์และลงมือท ำงำนจริง (Experience) เป็นกำรสอนงำนและถ่ำยทอดควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ในงำนผ่ำนหวัหน้ำงำน และสนบัสนุนให้พนกังำนกล้ำคิดและท ำสิ่งใหม่ๆในงำน หรือเรียกว่ำ  On the job 
training ซึง่จะน ำไปสูก่ำรพฒันำตนเองอยำ่งแท้จริง 

⚫  กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้ เช่ียวชำญในสำยงำน (Knowledge Stream) เปิดโอกำสให้พนกังำนทุกระดบัที่มี
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำงๆ ได้ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้แก่ Tutor (แบบ
ห้องเรียน) Buzz (แบบสภำกำแฟ) Note (แบบนกัเขียน) ซึ่งจะพิจำรณำตำมเนือ้หำควำมรู้ที่น ำเสนอ และควำมเช่ียวชำญ
นัน้ๆ ของผู้ถ่ำยทอด 

⚫  กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกำสให้ผู้บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำน ได้แนะน ำ 
(Coaching) และให้ค ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรติชม และค ำแนะน ำในกำร
ท ำงำนร่วมกนั ผำ่นกำรประชมุและช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

⚫  กำรศกึษำหำควำมรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จดัหลกัสตูรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำมควำมต้องกำรของ
แต่ละหน่วยงำน  และเปิดโอกำสให้แต่ละระดบัต ำแหน่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลกัสตูรที่จ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำร
ท ำงำน และพร้อมสนบัสนนุกำรจดัสง่อบรมหลกัสตูรที่พนกังำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ำงเคร่ืองมือบริหำรจดักำรองค์ควำมรู้ 
Knowledge Management (KM) หลกัสตูรออนไลน์ ระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อสนบัสนนุและพฒันำกำรเรียนรู้เพื่อน ำไป
ตอ่ยอดกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

 

ทัง้นี ้ในปี 2561 มีพนักงำนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมทัง้สิน้ประมำณร้อยละ 86.01 ของจ ำนวนพนักงำนทัง้หมด
นอกจำกนี ้สนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขนักีฬำตำ่งๆ เช่น กำรแข่งขนัแบดมินตนั ทีวีสำมคัคีคพั ครัง้ที่ 3 
โดยทีม MONO29 คว้ำแชมป์ประเภทดิวิชัน่ 1 และกำรแขง่กีฬำเช่ือมสำมคัคีแจ้งวฒันะสมัพนัธ์ 2561 

 
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ในฐำนะผู้ ให้บริกำรด้ำนสื่อและสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ บริษัทมุ่งเน้นกำรน ำเสนอทัง้สำระและควำมบันเทิงที่

ครอบคลมุควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำให้มำกที่สดุ พร้อมค ำนงึถึงควำมถกูต้องเหมำะสมของข้อมลูขำ่วสำรตำ่งๆ อีกทัง้ มี
หน่วยงำนหรือผู้ รับผิดชอบดแูลลกูค้ำและผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call Center, 
เว็บมำสเตอร์, เจ้ำหน้ำที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ที่คอยแนะน ำกำรใช้งำนบริกำรต่ำงๆ รับเร่ืองร้องเรียน 
ช่วยเหลอื และแก้ปัญหำที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริกำรของบริษัท 
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6. กำรดูเเลรักษำส่ิงเเวดล้อม  
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในนโยบำยที่บริษัทให้ควำมส ำคญัมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสนบัสนุนให้

พนกังำนใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มค่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรใช้กระดำษสองหน้ำ กำรน ำระบบเทคโนโลยีตำ่งๆ 
เข้ำมำใช้ในกำรท ำงำนเพื่อลดต้นทนุและลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ทัง้นี ้ในปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีธุรกิจใดในกลุม่บริษัทท่ีท ำ
ให้เกิดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม 

บริษัท ให้กำรสนบัสนนุโครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ โดยเน้นค่ำยอนรัุกษ์ของเยำวชน เพื่อสง่เสริมจิตส ำนกึรัก
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน ซึ่งมีโครงกำรที่ได้สนบัสนนุคือ ค่ำยเยำวชนเรียนรู้ธรรมชำติ จดัโดย กลุม่ใบไม้ เพื่อให้เยำวชนเข้ำ
ร่วมเรียนรู้ธรรมชำติ สตัว์ป่ำ และกำรท ำกิจกรรมเชิงอนรัุกษ์ ณ อทุยำนแหง่ชำติเขำใหญ่ และคำ่ยเผ่ือฝันวนัอนรัุกษ์ ครัง้ที่ 
19 จดัโดย ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชำติและสิง่แวดล้อม มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ณ หนว่ยพิทกัษ์อทุยำนแหง่ชำติทบัลำน
ที่ 13 สวนห้อม จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อสนับสนุนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเข้ำใจควำมส ำคญัของ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีตอ่มนษุย์ 

 
 
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม  
พนัธกิจส ำคญัข้อหนึง่ของบริษัทคือกำรพฒันำชมุชนและสงัคมควบคูไ่ปกบักำรด ำเนินธุรกิจ ในปี 2561 บริษัทจึง

ได้สำนตอ่โครงกำรเพื่อพฒันำด้ำนกำรศกึษำแก่เยำวชน และสง่เสริมสขุภำวะ โดยมีโครงกำรตำ่งๆ ได้แก่ 
⚫  โครงกำรสร้ำงอำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป 9 ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน จังหวัด

อบุลรำชธำนี ซึง่บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุอำคำรเรียนแก่โรงเรียนตำ่งๆ ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 9 
⚫  โครงกำร ซอ่ม - สร้ำงสนำมบำสเกตบอล ครัง้ที่ 4 ณ โรงเรียนถลำงพระนำงสร้ำง จงัหวดัภเูก็ต เพื่อสง่เสริมสขุ

ภำวะชมุชน และพฒันำวงกำรกีฬำ 
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⚫  โครงกำร “คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์” ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อสนบัสนุนให้เยำวชน
เปิดรับสื่อโซเชียลอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยมีกำรเวิร์คช็อป และสร้ำงสรรค์ผลงำน Infographics Slides ชิงทนุกำรศึกษำ
และของที่ระลกึ 

⚫  กิจกรรม “เปลี่ยนควำมมืดให้เป็นรอยยิม้ กบั ซีรีส์ ตี๋ใหญ่ 2” มอบเงินบริจำค พร้อมจดักิจกรรมร้องเพลงและ
แจกของที่ระลกึ ณ ศนูย์พฒันำอำชีพคนตำบอด จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบนักำรศึกษำ รวมถึงมลูนิธิ 
ชมรม สมำคม และองค์กรกวำ่ 20 โครงกำร อำทิ 

⚫  โครงกำรเด็กไทยฉลำดคิด 2018 (School Visit) จดัโดยกำร์ตนูคลบั เพื่อรณรงค์ป้องกนัและตอ่ต้ำนยำเสพติด 
⚫  โครงกำรค่ำย Youth Light Camp 2018 จัดโดย เครือข่ำยเยำวชนพฒันำศกัยภำพ (Youth for Next Step) 

โดยนกัศกึษำจำก 7 มหำวิทยำลยั   
⚫  โครงกำรคำ่ยอำสำพฒันำ จดัโดย ชมรมสตัวแพทย์อำสำ ฝ่ำยพฒันำสงัคมและบ ำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิต

คณะสตัวแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
⚫  โครงกำร สมัมนำเชิงวิชำกำรระหวำ่งประเทศ  ในโอกำสศำลทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหวำ่งประเทศ

กลำงเปิดท ำกำรครบ 21 ปี 

ปี 2561 บริษัทยงัคงให้กำรสนบัสนนุชมรมวิ่ง (MONO Runner) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนบัสนนุให้พนกังำนวิ่งเพื่อ
สขุภำพ และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำน โดยมีงำนวิ่งที่บริษัทให้กำรสนบัสนนุ และ/หรือ สนบัสนนุชมรมวิ่งให้
เข้ำร่วมกวำ่ 20 งำน  อำทิ  

งำน 12 สงิหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2018 
งำน ขอนแก่น มำรำธอน นำนำชำติ 2018 
งำน พทัยำมำรำธอน 2018 

งำน Amazing Thailand Marathon Bangkok  2018 
งำน EGAT Charity Green Run 2018 
งำน BDMS Bangkok Marathon Bangkok 2018 
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8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
กลุม่บริษัทโมโน ให้ควำมส ำคญักบันวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรม ด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกธุรกิจสือ่ที่มีอยู่

ในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำสงัคมในด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้

กำรพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล บริษัทเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์กีฬำ
บำสเกตบอล ให้เป็นที่รู้จัก และเข้ำถึงได้ง่ำยมำกยิ่งขึน้ ผ่ำนช่อง   MONO29 , 
MONO PLUS ทัง้แบบถ่ำยทอดสดและบันทึกเทป กำรเผยแพร่กำรแข่งขัน
บำสเกตบอล NBA ข่ำวสำรวงกำรบำสเกตบอลที่สด ใหม่ ทันเหตุกำรณ์ ผ่ำน 
basketball.mthai.com เ ป็นต้น อีกทัง้  บริษัทสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขัน
บำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ ณ สนำม Stadium29 ของบริษัท ซึ่งถือเป็นสนำมที่ได้
มำตรฐำน และทันสมัยที่สุดในประเทศ อำทิ สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018, 
GSB Thailand Basketball Super League 2018, ASEAN Basketball League 
(ABL) 2017-2018, FIBA ASIA Champions Cup 2018 ฯลฯ 

ในปี 2561 บริษัทสำนตอ่โครงกำร MONO Basketball Dream ปลกุฝัน
ยดัหว่งเยำวชนไทย โดยพำนกับำสเกตบอลอำชีพสงักดัสโมสรโมโน แวมไพร์ สอน
เทคนิคกำรเลน่บำสเกตบอลและสร้ำงแรงบนัดำลใจให้แก่เยำวชนทัว่ประเทศ ซึ่ง
ในปีนีจ้ัดขึน้ทัง้หมด 19 ครัง้ 19 สถำบนั รวมจ ำนวนเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
กวำ่ 1,200 คน จำกหลำยโรงเรียนทัว่ประเทศ  

ส ำหรับสื่อออนไลน์ ภำยใต้เว็บไซต์ Seeme.me ได้จดัโครงกำร Seeme คลิปเอทีฟ 2018 “ถ่ำยคลิปได้บญุ” โดย
เปิดให้ประชำชนได้มีสว่นร่วมในกำรท ำประโยชน์แกส่งัคม ในกำรประกวดผลงำนคลปิวดิีโอท่ีสร้ำงสรรค์ด้วยตนเอง ส ำหรับ
ประชำสมัพนัธ์หรือช่วยเหลือองค์กรกำรกุศล หรือบคุคลผู้ท ำประโยชน์ต่ำงๆ ชิงเงินรำงวลั และเงินบริจำคในองค์กรกำร
กศุลท่ีต้องกำรช่วยเหลอื นอกจำกนี ้จำกกำรตอบรับท่ีดีของผู้ที่ช่ืนชมกำรท ำงำนของทีม MThai ตอ่กำรน ำเสนอขำ่วภำรกิจ
ถ ำ้หลวง ทำงบริษัทได้จัดท ำ หนงัสือบนัทึกเหตุกำรณ์ ในช่ือ “#ถ ำ้หลวง ตำมติดภำรกิจช่วยชีวิตหมูป่ำ” จ ำหน่ำย โดย
รำยได้หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำย มอบแก่มลูนิธิตำบอดไทย 
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กำรพัฒนำบุคลำกร 

กลุม่บริษัทโมโน ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกรอยำ่งมำก โดยเป็นหนึง่ในพนัธกิจส ำคญัขององค์กร ด้วย
เช่ือมัน่วำ่บคุลำกรท่ีมีคณุภำพและกำรท ำงำนเป็นทีมที่เข้มแข็ง จะน ำมำซึง่ผลส ำเร็จรอบด้ำน รวมถึงกำรเติบโตขององค์กร
ไปพร้อมกับสงัคมอย่ำงยัง่ยืน บริษัทฯ จึงดูแลบุคลำกรทัง้กำรบริหำรค่ำจ้ำง ควำมเป็นอยู่ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  
สวสัดิกำร กำรพฒันำฝึกอบรม  กำรประเมินผลงำน  และกำรให้โอกำสกำรเติบโตไปพร้อมองค์กร และปฏิบตัิด้วยควำม
เป็นธรรม ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทได้พฒันำบคุลำกรใน 3 ด้ำนเป็นส ำคญั ได้แก่ ด้ำน
สขุภำพอนำมยั ด้ำนทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และด้ำนสมัพนัธภำพ-กำรท ำงำนเป็นทีม ดงันี ้

 

➢ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพอนำมัย 
บริษัทเล็งเห็นวำ่สขุภำพที่ดีเป็นพืน้ฐำนส ำคญัในกำรเรียนรู้และพฒันำด้ำนอื่นๆตอ่ไป ดงันัน้ นอกจำกสวสัดิกำร 

เช่น ฟิตเนส , กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี , นวดผ่อนคลำย ฯลฯ บริษัทยังได้จัดโครงกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพที่ดี อำทิ 
โครงกำรฉีดวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่ และโครงกำร "Mono Fat-Fighting Challenge 2018" ซึ่งสนบัสนุนให้บุคลำกรลด
น ำ้หนกัเพื่อสขุภำพที่ดี กิจกรรมในโครงกำร มีทัง้กำรเต้นแอโรบิกเพื่อสขุภำพ กำรเรียนโยคะ กำรเดิน-วิ่งชิงรำงวลั และมี
กำรน ำเสนอข้อมลูต่ำงๆผ่ำน infographic และคลิปวิดีโอ เช่น ข้อมลูกำรลดน ำ้หนกัที่ถกูต้อง กำรเลือกรับประทำนอำหำร
โดยค ำแนะน ำจำกนกัโภชนำกรของบริษัท เป็นต้น  
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Mono Fat-Fighting 
Challenge 2018 

โครงกำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ ่
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➢ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ 

 

กลุม่บริษัทโมโนมุ่งมัน่พฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งมัน่สูก่ำรเป็น 
“องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” บริษัทจึงมีโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพฒันำบุคลำกร พร้อมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมและ
จริยธรรมขององค์กรควบคูก่นัไป โดยบริษัทได้จดัรูปแบบกำรพฒันำเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม ดงันี ้

 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง (Experience) เป็นกำรสอน

งำนและถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ในงำนผำ่นหวัหน้ำงำน และสนบัสนนุให้พนกังำนกล้ำ
คิดและท ำสิ่งใหม่ๆในงำน หรือเรียกว่ำ On the job training ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพฒันำตนเอง
อยำ่งแท้จริง 

 
 
การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิด

โอกำสให้พนักงำนทุกระดับที่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำงๆ ได้ถ่ำยทอดและ
แลกเปลี่ยน โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้แก่ Tutor (แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภำ
กำแฟ) Note (แบบนกัเขียน) ซึง่จะพิจำรณำตำมเนือ้หำควำมรู้ที่น ำเสนอ และควำมเช่ียวชำญ
นัน้ๆ ของผู้ถ่ำยทอด 

 
 
 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกำสให้ผู้บงัคบับญัชำ และ

เพื่อนร่วมงำน ได้แนะน ำ (Coaching) และให้ค ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรติชม และค ำแนะน ำในกำรท ำงำนร่วมกนั ผ่ำนกำรประชุมและ
ช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

 
 
 
การศึกษาหาความ รู้และอบรมเพิ่ ม เติม 

(Education) จัดหลกัสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำมควำม
ต้องกำรของแต่ละหน่วยงำน  และเปิดโอกำสให้แต่ละระดบั
ต ำแหน่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่จ ำเป็นและ
เหมำะสมตอ่กำรท ำงำน และพร้อมสนบัสนนุกำรจดัสง่อบรม
หลกัสตูรที่พนกังำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ำงเคร่ืองมือบริหำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ Knowledge Management (KM) 
หลกัสตูรออนไลน์ ระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อสนบัสนนุและ
พฒันำกำรเรียนรู้เพื่อน ำไปตอ่ยอดกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 
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ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทได้จัดสรรงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ล้ำนบำทและมี
พนกังำนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมทัง้สิน้ประมำณร้อยละ 86.01 ของจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้จดัโครงกำร "Knowledge Contest Award 2018" สนบัสนนุให้พนกังำนสง่ผลงำนไมจ่ ำกดั
รูปแบบเข้ำประกวด เนือ้หำเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบคุลำกร เช่น กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน, ควำมรู้ที่
เรำเช่ียวชำญ, แนะน ำกำรประยกุต์ใช้ด้ำนตำ่งๆ ฯลฯ ซึง่มีพนกังำนสนใจเข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ ำนวนมำก 

 

 
 

 

 
 

 
 
นอกจำกนี ้สนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร

แข่งขนักีฬำต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขนัแบดมินตนั ทีวีสำมคัคีคพั 
ครัง้ที่ 3 โดยทีม MONO29 คว้ำแชมป์ประเภทดิวิชั่น 1 และ
กำรแขง่กีฬำเช่ือมสำมคัคีแจ้งวฒันะสมัพนัธ์ 2561 
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➢ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสัมพันธภำพ – กำรท ำงำนเป็นทีม 

กำรท ำงำนเป็นทีม ถือเป็นคำ่นิยมหลกัของกลุม่บริษัทโมโน เพื่อน ำสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยในทุกด้ำน บริษัทจึงด ำเนินโครงกำรต่ำงๆเพื่อ
เสริมสร้ำงสมัพนัธภำพ มิตรภำพ และสร้ำงควำมสำมคัคีแก่บคุลำกร ควบคู่ไป
กบัพฒันำด้ำนทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้องค์กรเติบโตอยำ่งเข้มแข็ง 

งำนสงัสรรค์ปีใหม่และงำนตำมโอกำสพิเศษต่ำงๆ ช่วยให้พนกังำน
ฝ่ำยตำ่งๆได้ท ำกิจกรรมร่วมกนั เช่น กีฬำฮำเฮในงำนปีใหม ่กำรร่วมท ำกระทง
ในวนัลอยกระทง กำรรดน ำ้ผู้บริหำรและปะแป้งเพื่อนพนกังำนในวนัสงกรำนต์ 
เป็นต้น   

โครงกำรท ำบญุประจ ำเดือนเกิด เปิดโอกำสให้พนกังำนทกุคนท่ีเกิด
ในเดือนนัน้ๆ ร่วมท ำบญุประจ ำเดือนเกิด เพื่อสร้ำงบญุ และได้รู้จกัเพื่อนใหม่
ผำ่นกิจกรรมดีๆ น ำมำซึง่มิตรภำพและควำมสำมคัคี 
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กำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุม่บริษัทโมโน มุ่งเน้นควำมส ำเร็จด้ำนธุรกิจควบคู่กับกำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงเข้มแข็งและยัง่ยืน โดยได้ด ำเนินงำนใน 2 มิติ ได้แก่ กำรด ำเนินงำนในฐำนะสื่อและผู้
ให้บริกำรคอนเทนต์ และกำรจดัโครงกำรและกำรสนบัสนนุเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้
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กำรด ำเนินงำนในฐำนะสื่อและผู้ให้บริกำรคอนเทนต์ 
กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งมั่นเ ป็นผู้ น ำในกำรสร้ำงสรรค์สื่อและข้อมูลควำมบันเทิง  “Media and Content 

Conglomerate” โดยกำรน ำเสนอและพัฒนำคอนเทนต์ที่หลำกหลำย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ควบคู่ไปกับควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้ 

ในฐำนะสื่อ บริษัทได้วำงแผนกำรน ำเสนอข้อมลูให้ครอบคลมุทกุควำมต้องกำร ทัง้บนัเทิง สำระ ควำมรู้ รวมถึง
เป็นสือ่กลำงในกำรประชำสมัพนัธ์ ถ่ำยทอดขำ่วสำรอนัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมอยูเ่สมอ อำทิ ช่วงเหตกุำรณ์ทีมหมปู่ำตดิถ ำ้
หลวง จังหวัดเชียงรำย ทวิตเตอร์ MThai ได้รับกำรยอมรับว่ำ
เป็นสื่อที่ข้อมูลรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นมำกที่สดุ 
และช่อง MONO29 ที่ได้มีช่วงรำยกำร และน ำเสนอข่ำวต่ำงๆ
เพื่อสำธำรณประโยชน์ อำทิ รำยกำรทนัขำ่วเช้ำ ช่วงคนดีเปลีย่น
โลก น ำเสนอเร่ืองรำวของบคุคลที่ท ำคณุประโยชน์ตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่อง และสร้ำงแรงบันดำลใจแก่คนทัว่ไป 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัเป็นสือ่กลำงในกำรประชำสมัพนัธ์โครงกำร
จิตอำสำต่ำงๆ ทัง้ของบริษัทเองและของหน่วยงำนภำยนอก 
เพื่อเผยแพร่ให้ประชำชนทัว่ไปรับทรำบและมีสว่นในกำรช่วยเหลอืสงัคมแบบขยำยวงกว้ำง ซึง่บริษัทได้รับรำงวลัตำ่งๆ เป็น
เคร่ืองกำรันตีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมในฐำนะสือ่ ดงันี ้

 
 

 
 

รำยกำรทนัขำ่วเช้ำ ช่อง MONO29 ได้รับรำงวลัเกียรติยศ ตำชัง่ทองในฐำนะ บคุคลสงเครำะห์ดีเดน่แห่งปี 2560 
สำขำผู้ ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อประชำชน โดย สหพนัธ์กรรมกำรสงเครำะห์เด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย และสมำคม
สถำบนัคุ้มครองสทิธิประโยชน์ผู้บริโภค 
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ช่อง MONO29 ได้รับโล่รำงวลั สื่อสนบัสนุนดีเด่น 250 ปี ตำมรอยกองเรือยกพลขึน้บกสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน

มหำรำช จำกจนัทบรีุสูอ่ยธุยำ โดยกองทพัเรือ 
 
 

 
 
ช่อง MONO29 รับประกำศเกียรติคณุในฐำนะองค์กรต้นแบบสนบัสนนุสื่อสร้ำงสรรค์จำกองค์กำรสง่เสริมกำรโค

นมแห่งประเทศไทย รัฐวิสำหกิจ สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบัองค์กรภำครัฐและเอกชน และคณะผู้ด ำเนิน
โครงกำร “รักพอ่ คิดถึงพอ่ สำนตอ่งำนพอ่สร้ำง”  
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เว็บไซต์ MThai รับรำงวลั “เณศไอยรำ” ในสำขำ “เว็บไซต์ยอดเยี่ยม” จำกงำน “PRESS AWARDS 2018” (เพรส 
อวอร์ด 2018) จดัโดย ชมรมสมำพนัธ์สือ่สำรมวลชนแหง่ประเทศไทย  

 
 

 
 
ก๊ิก-กรกมล เจริญชยั   นกัแสดงสงักดั “โมโนทำเลนท์สตดูิโอ” ในเครือ โมโน ได้รับรำงวลัเกียรติคณุ “พระกินรี” (คน

ดีของแผน่ดิน) ครัง้ที่ 8 ประจ ำปี 2561 จดัโดย สมชัชำนกัจดัรำยกำรขำ่ววิทยโุทรทศัน์หนงัสอืพิมพ์แหง่ประเทศไทย  
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➢ กำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐำนะสื่อต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทโมโน 
 
ช่อง MONO29 
น ำเสนอและสร้ำงสรรค์คอนเทนต์หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทุกควำมต้องกำรของผู้ ชมทุกเพศทุกวยั มีทัง้

รำยกำรกำร์ตนูส ำหรับเด็ก ภำพยนตร์ส ำหรับครอบครัว ภำพยนตร์และภำพยนตร์ชดุช่ือดงั และรำยกำรขำ่วตำ่งๆ อำทิ  
 

       
Universe of Entertainment สดุขีดควำมสนกุระดบัโลก ภำพยนตร์ช่ือดงั และกำรถำ่ยทอดสด-เทปบนัทกึภำพกีฬำตำ่งๆ 

เพื่อสนบัสนนุวงกำรกีฬำ และตอบโจทย์ผู้ชมทกุเพศทกุวยั 
 

  
รำยกำรทนัขำ่วเช้ำ ชว่งมหศัจรรย์พนัล้ำน (Big Billionaire) ถำ่ยทอดเส้นทำงสูค่วำมส ำเร็จ 

ประสบกำรณ์ ควำมรู้ วิสยัทศัน์ และมมุมองในด้ำนตำ่งๆ จำกผู้บริหำรและนกัธุรกิจแถวหน้ำของประเทศไทย 
 

   
รำยกำรทนัขำ่วเช้ำ ชว่งคนดีเปลีย่นโลก น ำเสนอเร่ืองรำวของบคุคลท่ีท ำคณุประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

เพื่อยกยอ่ง และสร้ำงแรงบนัดำลใจแกค่นทัว่ไป 
 

 
รำยกำรซีนเด็ด..ภำษำหนงั (Movie Language) รำยกำรบนัเทิง
สอดแทรกสำระควำมรู้แนว “เอ็ดดูเทนเมนต์” (Edutainment) 
สอนค ำศัพท์และประโยคภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์ดังทำง
ช่อง MONO29 
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เว็บไซต์ MThai.com และ seeme.me 
เว็บไซต์ MThai กรุ๊ป ซึ่งเป็นเว็บไซต์อนัดบั 1 ด้ำนบคุคลและสงัคม และเว็บวิดีโออนัดบัหนึ่งของประเทศ ยงัคง

สำนต่อปณิธำนในกำรเป็นเว็ปไซต์สงัคมคณุภำพ ครอบคลมุข้อมลูข่ำวสำรทกุประเภท ทกุวงกำร รวดเร็ว ถกูต้อง ครบทัง้
สำระบนัเทิง ให้สมกับสโลแกน "อปัเดตทุกลมหำยใจ" โดยได้เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำ รต่ำงๆ 
รวมทัง้จดัโครงกำรเพื่อสงัคมตำ่งๆด้วย 

 

 
งำนประกำศรำงวลั MThai Top Talk-About 2018 จดัโดย เว็บไซต์ MThai.com ร่วมกบั “Gossip Star”  
เพื่อมอบรำงวลัให้แก่บคุคลหรือผลงำนท่ีโดดเดน่ท่ีสดุบนโลกออนไลน์ในวงกำรตำ่งๆ เพื่อเป็นขวญัก ำลงัใจ 

 

  
โครงกำร “อัปคลิปพิชิตแสน ซีซัน 4” หัวข้อ “ของดี บ้ำนฉัน” จัดโดยเว็บไซต์ MThai.com และกรมส่งเสริม

วฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมให้เยำวชนและบคุคลทัว่ไป ได้แสดงควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และควำมสำมำรถในกำรผลติคลปิ/หนงัสัน้ ในเชิงสง่เสริมวฒันธรรม และเพื่อให้บคุคลทัว่ไปได้รู้ ได้เข้ำใจถึงวฒันธรรมที่ดี
งำม ทรงคุณค่ำ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของไทย พร้อมช่วยกันอนุรักษ์ ละสืบสำน พร้อมน ำมำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และ
คณุคำ่แก่ตนเอง และสงัคม 

ในส่วนของเว็บไซต์ seeme.me ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรวิดีโอออนไลน์คุณภำพ ครบทุกไลฟ์สไตล์ ได้น ำเสนอและ
สร้ำงสรรค์คอนเทนต์อยำ่งหลำกหลำย ครอบคลมุทกุแนว เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอยำ่งทัว่ถึง 
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ธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์ 
 ในปี 2561 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภำพครอบคลุมทุกแนวเนือ้หำ และได้จัดโครงกำรที่
เก่ียวเนื่องกบัหนงัสอื เพื่อคืนก ำไรให้แก่สงัคม อำทิ 
 

 
มอบรำยได้จำกกำรเข้ำชมคลิปเบือ้งหลงักำรถ่ำยภำพชดุ Organic Smile ในเว็บไซต์ Seeme.me รวมทัง้รำยได้

หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรจ ำหนำ่ยหนงัสอื “Organic Smile เพียงแคย่ิม้แล้วสง่ตอ่ไป” ให้กบั “มลูนิธิสร้ำงรอยยิม้”  
 

 
หนงัสือกำร์ตนูควำมรู้ “#ถ า้หลวง ตามติดภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่า” บนัทึกภำรกิจประวตัิศำสตร์ช่วย 

13 ชีวิต ทีมหมปู่ำ ที่หำยไปในวนอทุยำนถ ำ้หลวง-ขนุน ำ้นำงนอน จงัหวดัเชียงรำย ซึ่งรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยหนงัสือหลงั
หกัคำ่ใช้จ่ำยจะมอบให้มลูนิธิคนตำบอดไทย 

นอกจำกนี ้ยงัมีหนงัสือหลำกหลำยสไตล์ ซึ่งล้วนแล้วแต่อดัแน่นทัง้คณุภำพ สำระ ควำมบนัเทิง และสร้ำงแรง
บนัดำลใจ เช่น  
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ทัง้นี ้ธุรกิจอื่นๆ ยงัได้ร่วมแสดงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยถือเป็นหนึ่งในหลกัปฏิบตัิในกำรด ำเนินงำน อำทิ 
คลืน่วิทย ุเฟรช 91.5 มีทัง้เพลง และขำ่วสำรสำระควำมรู้อนัเป็นประโยชน์ เว็บไซต์ติวเตอร์ม ี(Tutorme.in.th) เรียนออนไลน์
ได้ทุกที่ ที่บรรจุคอร์สควำมรู้ต่ำงๆทุกวงกำร เว็บไซต์ Monomax (monomax.me) ที่คดัสรรในกำรน ำเสนอทัง้ภำพยนตร์ 
ภำพยนตร์ชดุ รำยกำรบนัเทิง และถ่ำยทอดสดกีฬำ เป็นต้น 
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กำรจัดโครงกำรและกำรสนับสนุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล “ผู้อุทิศตนให้วศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมรำชูปถัมภ์” (ประเภท นิติบุคคล) ในงำน “วิศวกรรมแห่งชำติ 2561” 

 
กำรรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในพนัธกิจส ำคญัของบริษัทมำโดยตลอด ทัง้นีเ้พื่อให้องค์กร

เติบโตอยำ่งเข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

กำรดูเเลรักษำสิ่งเเวดล้อม  
บริษัท สนับสนุนให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรอย่ำง

คุ้มค่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรใช้กระดำษสอง
หน้ำ กำรน ำระบบเทคโนโลยีตำ่งๆ เข้ำมำใช้ในกำรท ำงำนเพื่อ
ลดต้นทนุและลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และได้สนบัสนุน
โครงกำรเพื่ออนรัุกษ์และพฒันำสิง่แวดล้อม ดงันี ้ 
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มอบเงินสนบัสนนุจ ำนวน 132,300 บำท ให้แก่ คำ่ย

เยำวชนเรียนรู้ธรรมชำติ (Summer Nature Camp II 2018)จดั
โดย กลุม่ใบไม้ เพื่อให้เยำวชนเข้ำร่วมเรียนรู้ธรรมชำติ สตัว์ป่ำ 
และกำรท ำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ระหว่ำงวนัที่ 6 - 8 เมษำยน 
2561 ณ อทุยำนแหง่ชำติเขำใหญ่  
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มอบเงินสนบัสนุนจ ำนวน 10,000 บำท ให้แก่ ค่ำย
เผ่ือฝันวันอนุรักษ์ ครัง้ที่ 19 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชำติ
และสิง่แวดล้อม มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสนบัสนนุ
กำรอนรัุกษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเข้ำใจควำมส ำคญั
ของทรัพยำกรธรรมชำติที่มีตอ่มนษุย์ วนัที่ 22 พฤษภำคม - 3 
มิถนุำยน 2561 ณ หน่วยพิทกัษ์อทุยำนแห่งชำติทบัลำนที่ 13 
สวนห้อม จงัหวดันครรำชสมีำ  
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กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม  
กำรพฒันำชุมชนและสงัคมควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกิจ เป็นพนัธกิจที่ส ำคญัอีกข้อหนึ่งของบริษัท ในปี 2561 

บริษัทจึงได้สำนตอ่โครงกำรเพื่อพฒันำด้ำนกำรศกึษำและสง่เสริมสขุภำวะแก่เยำวชนและสงัคม โดยมีโครงกำรตำ่งๆ ดงันี ้
 

โครงกำรสร้ำงอำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป 9  
ศนูย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน อ ำเภอกดุข้ำวปุ้ น จงัหวดัอบุลรำชธำน ี

 
 
โครงกำรสร้ำงอำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป เป็นโครงกำรท่ีบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินกำรมำอยำ่ง

ต่อเนื่อง เพื่อสง่เสริมและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยในปี 2561 บริษัทได้ร่วมบริจำคเงิน 1,000,000 บำท เพื่อสร้ำง
อำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป 9 ณ ศนูย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน อ ำเภอกุดข้ำวปุ้ น จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
ซึ่งในพิธีสง่มอบอำคำรเรียน บริษัทได้จดักิจกรรมสนัทนำกำร เลีย้งอำหำรกลำงวนั และมอบอปุกรณ์กีฬำให้กบัศนูย์กำร
เรียนฯ ด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้สร้ำงอำคำรโมโน กรุ๊ป มำแล้ว 8 แหง่ ได้แก่ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ 33   อ ำเภอเชียงดำว  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนรำงวลัอินทิรำ คำนธี บ้ำนพะกะเช  อ ำเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรียนวดับำงชนั       อ ำเภอขลงุ  จงัหวดัจนัทบรีุ    
อำคำรโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนรำชประชำนเุครำะห์ 48 จงัหวดัจนัทบรีุ  อ ำเภอเขำคิชฌกฏู  จงัหวดัจนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนศำสตรำจำรย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ อ ำเภอบญุฑริก จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 6 โรงเรียนบ้ำนช่องกะพดั     อ ำเภอแก่งหำงแมว  จงัหวดัจนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 7 โรงเรียนวดัขนุซอ่ง      อ ำเภอแก่งหำงแมว  จงัหวดัจนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน ำ้แดง    อ ำเภอขลงุ   จงัหวดัจนัทบรีุ 
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โครงกำร ซ่อม - สร้ำงสนำมบำสเกตบอล คร้ังที่ 4 
ณ โรงเรียนถลำงพระนำงสร้ำง อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 

 

 
 

โครงกำรซ่อม – สร้ำงสนำมบำสเกตบอล เป็นอีกหนึ่งโครงกำรหลกัของกลุ่มบริษัทโมโน เพื่อส่งเสริมสขุภำวะ
ชุมชน และพฒันำวงกำรกีฬำ โดยในปี 2561 ได้สนบัสนุนเงินจ ำนวน 250,000 บำท เพื่อซ่อมแซมสนำมบำสเกตบอล 
โรงเรียนถลำงพระนำงสร้ำง อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต ทัง้นีใ้นวันส่งมอบสนำมฯ บริษัทได้จัดคลินิกบำสฯ โมโน 
บำสเกตบอล ดรีม : ปลกุฝันยดัหว่งเยำวชนไทย และกิจกรรมสนัทนำกำรด้วย    
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โครงกำร “คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์” 

 
 

   
 

  
 
กลุ่มบริษัทโมโน ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) จัดโครงกำร “คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์” เพื่อ

สนบัสนนุให้เยำวชนเปิดรับสื่อโซเชียลอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยมีกำรรับสมคัรเยำวชนระดบัมธัยมปลำยหรือเทียบเทำ่เข้ำ
ร่วมเวิร์คช็อป และสร้ำงสรรค์ผลงำน Infographics Slides ชิงทนุกำรศกึษำและของที่ระลกึ 

 
 
 
 

29 
รายงานการด าเนินงานเพ่ือสงัคม
กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี 2561



 

กิจกรรม “เปล่ียนควำมมืดให้เป็นรอยยิ้ม กับ ซีรีส์ ตี๋ใหญ่ 2” 
 

 
กลุม่บริษัทโมโน มีแนวคิดในกำรจดัโครงกำรเพื่อสงัคมโดยเช่ือมโยงกบัผลติภณัฑ์

หรือธุรกิจ จึงได้จัดกิจกรรม “เปลี่ยนควำมมืดให้เป็นรอยยิม้ กับ ซีรีส์ ตี๋ใหญ่ 2” เพื่อให้
นกัแสดง ทีมงำน และผู้ชม ได้ร่วมท ำกิจกรรมดีๆ โดยกำรมอบเงินบริจำคจ ำนวน 100,000 
บำท พร้อมจดักิจกรรมร้องเพลงและแจกของที่ระลกึ ณ ศนูย์พฒันำอำชีพคนตำบอด จงัหวดั
นนทบรีุ 
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โครงกำร คลิปเอทีฟ 2018 : ถ่ำยคลิปได้บุญ 
 

 
 

กลุม่บริษัทโมโน มุ่งหมำยในกำรเช่ือมโยงธุรกิจสื่อ (เว็บไซต์ seeme.me) กบัควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม จึงได้จดั
โครงกำร คลิปเอทีฟ 2018 : ถ่ำยคลิปได้บญุ โดยเปิดให้เยำวชน นกัเรียนนกัศึกษำ และประชำชนทัว่ไป ส่งผลงำนคลิป
วิดีโอสร้ำงสรรค์เข้ำประกวดชิงเงินรำงวลั ซึ่งคลิปวิดีโอนัน้ต้องมีเนือ้หำเพื่อเผยแพร่เร่ืองรำว หรือประชำสมัพนัธ์องค์กร 
หน่วยงำน บุคคลที่ท ำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคลิปวิดี โอจะได้ รับกำรเผยแพร่ในเว็บไซต์  
seeme.me/ch/csrmono ซึ่งโครงกำรนี ้นอกจำกจะสนบัสนุนให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนคลิปวิดีโอ ยงัเป็นสื่อกลำงใน
กำรประชำสมัพนัธ์องค์กร หน่วยงำน และ/หรือบุคคลที่ท ำประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรช่วยเหลือ
ตอ่ไป ทัง้นี ้โครงกำรได้มอบเงินรำงวลัส ำหรับผู้จดัท ำคลปิ และเงินสนบัสนนุองค์กร หนว่ยงำน และ/หรือบคุคล 
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โครงกำรเพื่อพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล 
กลุม่บริษัทโมโน ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลเป็นอย่ำงมำก โดยได้ด ำเนินกำรตอ่เนื่อง

ใน 4 ด้ำน คือ 1.กำรร่วมประชำสมัพนัธ์-ถ่ำยทอดสดผำ่นช่องทำงตำ่งๆ 2.สนบัสนนุกำรจดักำรแขง่ขนับำสเกตบอลรำยกำร
ต่ำงๆ 3.กำรจดัตัง้สโมสรบำสเกตบอลโมโนแวมไพร์ เข้ำแข่งขนัในระดบัอำชีพ และ 4.กำรจดัโครงกำร-สนบัสนนุโครงกำร
เพื่อพฒันำกีฬำบำสเกตบอล ดงันี ้

 

1. กำรร่วมประชำสัมพันธ์-ถ่ำยทอดสด-ผลิตรำยกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

ในฐำนะสือ่และผู้ให้บริกำรคอนเทนต์ กลุม่บริษัทโมโน ได้สนบัสนนุกีฬำบำสเกตบอล ดงันี ้
- ท ำขำ่วประชำสมัพนัธ์ผำ่นสือ่ตำ่งๆในเครือ ทัง้โทรทศัน์ เว็บไซต์ วิทย ุและสือ่โซเชียลตำ่งๆ  
- ถ่ำยทอดสด ฉำยเทปบนัทกึภำพ และไฮไลท์กำรแขง่ขนับำสเกตบอลทัง้ในและตำ่งประเทศ 
- สร้ำงสรรค์คอนเทนต์ เช่น ช่องรำยกำรสอนบำสเกตบอล ในเว็บไซต์ seeme 
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2. สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันบำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ 
 

 
 

ในปี 2561 บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั ในเครือกลุม่บริษัทโมโน ร่วมกบั กำรกีฬำแหง่ประเทศ
ไทย “กกท”,TBA สมำคมบำสเกตบอลอำชีพไทย, สมำคมบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน หรือ “สพฐ” จัดกำรแข่งขนับำสเกตบอลอำชีพ 5 ลีก เพื่อยกระดบักำรแข่งขนักีฬำบำสเกตบอลใน
ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่ำงยัง่ยืน และเพื่อเป็นกำรผลกัดนัและพฒันำศกัยภำพนกักีฬำบำสเกตบอลให้พฒันำจำก
ระดบัสมคัรเลน่ มำเป็นนกักีฬำระดบัอำชีพ และพฒันำสูก่ำรเป็นนกักีฬำทีมชำติ เพื่อไปร่วมแขง่ขนัในลกีระดบัสำกลต่อไป 
ดงันี ้   

1. TBL 2018 (Thailand Basketball League)   
2. TBSL 2018 (Thailand Basketball Super League)  
3. TBUL 2018 (Thailand Basketball University League)  
4. TBDL 2018 (Thailand Basketball Delvelopment League) 
5. สพฐ.-โมโน แชมเปีย้นคพั 2018 
 
นอกจำกนี ้ยงัได้ร่วมจดักำรแข่งขนัรำยกำรต่ำงๆ อำทิ Stadium 29 3X3 Basketball , PBF Basketball Dream 

3x3 เป็นต้น และได้สนบัสนุนกำรจดักำรแข่งขนับำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ ณ สนำม Stadium 29 ของบริษัท ซึ่งถือเป็น
สนำมที่ได้มำตรฐำน และทนัสมยัที่สดุในประเทศ เช่น  
GSB Thailand Basketball Super League 2018 , 
ASEAN Basketball League (ABL) 2017-2018 , 
FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 2018 , FIBA ASIA 
CUP 2021 รอบคัดเลือกโซนอำเซี่ยน , FIBA U18 
Asian Championship 2018 , สพฐ . - โม โน  แชม
เปีย้นคพั 2018  เป็นต้น  
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3. กำรจัดตั้งสโมสรบำสเกตบอลโมโนแวมไพร์ เข้ำแข่งขันในระดับอำชีพ 

 
ในปี 2561 บริษัทยงัคงเดินหน้ำสง่ทีมบำสเกตบอลสโมสรโมโน แวมไพร์ ในควำมดแูลของ บริษัท โมโน สปอร์ต 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด เข้ำร่วมกำรแข่งขนัรำยกำรต่ำงๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ อำทิ คว้ำรำงวลัชนะเลิศ กำรแข่งขนั 
GSB Thailand Basketball Super League 2018 , ตัวแทนประเทศไทย ในกำรแข่งขนั FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 
2018 , GSB Thailand Basketball League 2018 , ASEAN Basketball League (ABL) 2017-2018  เป็นต้น 
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4. กำรจัดโครงกำร-สนับสนุนโครงกำรเพื่อพัฒนำกีฬำบำสเกตบอล 
กลุ่มบริษัทโมโน ยังคงสำนต่อโครงกำรส ำคญั

เ พื่ อ พัฒนำศักยภำพ เย ำ วชนสู่ ก ำ ร เ ป็ นนัก กีฬำ
บำสเกตบอลระดับอำชีพและทีมชำติ  คือ โครงกำร 
“MONO BASKETBALL DREAM” ป ลุ ก ฝั น ยั ด ห่ ว ง 
เยำวชนไทย ซึ่งเป็นกำรเปิดคลินิกบำสเกตบอล โดยมีนกั
บำสเกตบอลอำชีพสงักัดโมโนแวมไพร์ ร่วมสอนทักษะ 
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ สร้ำงแรงบนัดำลใจให้แก่น้องๆรัก
เรียนทั่วประเทศ  ซึ่งในปีนีจ้ัดขึน้ทัง้หมด 19 ครัง้ รวม
จ ำนวนเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 1,200 คน จำก
หลำยโรงเรียน ทัว่ประเทศ อำทิ 

 
  

โรงเรียนสตรีวิทยำ 2  กรุงเทพมหำนคร 
โรงเรียนบำงกะปิ   กรุงเทพมหำนคร 
โรงเรียนวิชทูิศ ดินแดง  กรุงเทพมหำนคร 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ   กรุงเทพมหำนคร 
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สงิหเสนี) ๒ กรุงเทพมหำนคร 
โรงเรียนนำนำชำติเดน่หล้ำ  จงัหวดันนทบรีุ 
โรงเรียนนนทบรีุวิทยำลยั  จงัหวดันนทบรีุ 
โรงเรียนอนรุำชประสทิธ์ิ  จงัหวดันนทบรีุ 
โรงเรียนแสนสขุ   จงัหวดัชลบรีุ 
โรงเรียนสตรีอำ่งทอง  จงัหวดัอำ่งทอง 

สนำมกีฬำกลำง   จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
โรงเรียนสตรีทุง่สง  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
วดัเสำธงทอง   จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
โรงเรียนภเูก็ตวิทยำลยั  จงัหวดัภเูก็ต 
โรงเรียนสตรีภเูก็ต  จงัหวดัภเูก็ต 
โรงเรียนนำนำชำติบริติชภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 
โรงเรียนถลำงพระนำงสร้ำง จงัหวดัภเูก็ต 
โรงเรียนชมุพลโพนพิสยั  จงัหวดัหนองคำย  
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลยั จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี   
โรงเรียนสำมคัคีวิทยำคม  จงัหวดัเชียงรำย  
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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 ในปี 2561 บริษัทได้เร่ิมต้นโครงกำรมอบแป้นบำสเกตบอล โดยตัง้เป้ำมอบ 1,000 แป้น ทัว่ประเทศ ภำยในปี 
2563 ทัง้นี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรสง่มอบแป้นบำสเกตบอลไปแล้ว 20 แป้น 10 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนอนบุำลวดันำงใน  จงัหวดัอำ่งทอง 
2. โรงเรียนสตรีอำ่งทอง   จงัหวดัอำ่งทอง 
3. โรงเรียนบ้ำนวงัโรงใหญ่สำมคัคี  จงัหวดันครรำชสมีำ 
4. โรงเรียนบ้ำนวงัโรงน้อย  จงัหวดันครรำชสมีำ 
5. โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุม่  จงัหวดันครรำชสมีำ 
6. โรงเรียนสงูเนิน    จงัหวดันครรำชสมีำ 
7. โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร  จงัหวดับรีุรัมย์ 
8. โรงเรียนประโคนชยัพิทยำคม  จงัหวดับรีุรัมย์ 
9. โรงเรียนนำงรอง   จงัหวดับรีุรัมย์ 
10. โรงเรียนมธัยมวดัดสุติำรำม กรุงเทพมหำนคร 
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กำรสนับสนุนต่ำงๆ 
บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบนักำรศึกษำ รวมถึงมลูนิธิ 

ชมรม สมำคม และองค์กรกวำ่ 20 โครงกำร ดงันี ้
  

ที ่ โครงกำร ผู้จดั จ ำนวนเงิน 
1 โครงกำรเด็กไทยฉลำดคิด 2018  

(School Visit) 
บริษัท เอฟฟ์ จ ำกดั (กำร์ตนูคลบั) 146,000 บำท 

2 กำรสมัมนำวิชำกำรระหว่ำงประเทศเนื่องใน
โอกำสศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำงเปิดท ำกำรครบ 21 ปี 
เร่ือง "Contemporary and Emerging Issues 
on Intellectual Property and Data 
Protection Laws in the Disruptive Era: 
International and National Perspectives" 

ศำลทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศกลำง และองค์กรร่วม  
 

200,000 บำท 

3 เทศกำลละครศิลปะกำรแสดงนิพนธ์ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 10,000 บำท 

4 โครงกำรละครเวทีคณะมนษุยศำสตร์ ครัง้ที่ 26 ภำควิชำนิเทศศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
คณะมนษุยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ร่วมกับสโมสร
นิสติคณะมนษุยศำสตร์  

15,000 บำท 

5 โครงกำรคำ่ยรณรงค์ป้องกนัโรคพิษสนุขับ้ำ  
ปีกำรศกึษำ 2560 ครัง้ที่ 2 

ชมรมต่อต้ำนโรคพิษสุนัขบ้ำ ฝ่ำยวิชำกำร 
สโมสรนิสติคณะสตัวแพทยศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

40,000 บำท 

6 โครงกำรคำ่ยอำสำพฒันำ  
ภำคกำรศกึษำปลำย ปีกำรศกึษำ 2560 

ชมรมสัตวแพทย์อำสำ ฝ่ำยพัฒนำสังคม
และบ ำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสติ คณะ 
สตัวแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

10,000 บำท 

7 โครงกำรคำ่ย Youth Light Camp 2018 เครือข่ำยเยำวชนพัฒนำศักยภำพ (Youth 
for Next Step) โดยนกัศกึษำจำก 
7 มหำวิทยำลยั   

10,000 บำท 

8 งำน Hail Night 2018 คณะแพทยศ ำ สต ร์ ศิ ริ ร ำ ช พย ำบำล 
มหำวิทยำลยัมหิดล   

10,000 บำท 

9 ชมรมบำสเกตบอล คณะรัฐศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 30,000 บำท 
10 ทีมกีฬำกอล์ฟกองทพัภำคที่ 1  ในกำรแข่งขนั

กีฬำกองทพับก ครัง้ที่ 68 ประจ ำปี 2561 
 100,000 บำท 
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ที ่ โครงกำร ผู้จดั จ ำนวนเงิน 
11 กำรแข่งขนักอล์ฟกำรกุศล ชิงถ้วยพระรำชทำน

สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั 
สมำคมนักเ รียนเก่ำเยอรมันฯ ร่วมกับ 
มลูนิธิวฒันธรรมไทย-เยอรมนั  

50,000 บำท 

12 กิจกรรมไตรกีฬำมหำสนุกเจ้ำหนูผู้พิชิต ว่ำย 
ป่ัน วิ่ง Hero Kids TRYathlon 2018 ครัง้ที่ 3  

 10,000 บำท 

13 กิจกรรมวำ่ยน ำ้เด็กพิกำรทำงปัญญำครัง้ที่ 3 ชมรมเด็กพิเศษหวัหมำก 10,000 บำท 
14 หนงัสือ “ศำลจังหวดัอุดรธำนีบนเส้นทำงแห่ง

พระพทุธศำสนำ” 
ศำลจงัหวดัอดุรธำนี 100,000 บำท 

15 หนงัสอืที่ระลกึเนื่องในวนัรพี ฉบบัท่ี 16 อง ค์ ก รยุ ว ชนนิ ติ ศ ำสต ร์  ส ำ นัก วิ ช ำ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัแมฟ้่ำหลวง  

8,000 บำท 

16 บัตรน ำโชคของสภำสังคมสงเครำะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์  
ในงำนกำชำด ปี 2561  

 10,000 บำท 

17 คอนเสร์ิตกำรกศุล สภำวฒันธรรมจงัหวดันนทบรีุ 10,000 บำท 
18 กิจกรรมกำรกุศลเพื่อผู้ ป่วยติดเ ชื อ้ เอด ส์  

คนชรำ และเด็กก ำพร้ำ วัดพระบำทน ำ้พุ 
จงัหวดัลพบรีุ และศนูย์กำรเรียนรู้- 
ประภำคำรปัญญำ 

โครงกำรหวัใจสขีำว ร่วมกบั  
เครือขำ่ยพนัธมิตร 

20,000 บำท 

19 กำรปรับปรุงมสัยิดเรำะห์มำตลุเลำะห์  
จงัหวดัปทมุธำนี 

 10,000 บำท 

20 รถเข็นและรถโยกส ำหรับผู้พิกำร  
อ ำเภอลำดยำว จงัหวดันครสวรรค์  

 22,890 บำท 
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ปี 2561 บริษัทยงัคงให้กำรสนบัสนนุชมรมวิ่ง (MONO Runner) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนบัสนุนให้พนกังำนวิ่งเพื่อ
สขุภำพ และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำน โดยมีงำนวิ่งที่บริษัทให้กำรสนบัสนนุ และ/หรือ สนบัสนนุชมรมวิ่งให้
เข้ำร่วม อำทิ  

 
 

- AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2018 
- งำน CHONGKHO RUN 2018  
- งำน EGAT CHARITY GREEN RUN 2018 
- งำน Nonthaburi Mini Marathon  
- งำน BDMS Bangkok Marathon 2018 
- งำน SF FIRST RUN 2018 
- งำน 12 สงิหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2018 
- งำน ขอนแก่น มำรำธอน นำนำชำติ 2018 
- งำน สโุขทยัมำรำธอน 2018 
- งำน อยธุยำมำรำธอน 2018 
- งำน พทัยำมำรำธอน  
- งำน สพุรรณบรีุ เมืองเหนอ่ มำรำธอน 
- งำน วิ่งสร้ำงบญุ รวมใจเป็นหนึง่  
- งำน รันปันรัก 
- งำน อำสำรัน 
- งำน วิ่งให้ทนั 
- งำน วิ่งเลน่ท่ีบำงกะเจ้ำ 2018 
- งำน Bertram Sunrise Run 
- งำน FRUIT FIT FUN @BANJUMRUNG 3rd 
- งำน KILORUN KM 
- งำน KHAOYAI HALF MARATHON 
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แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ือสำรภำยในองค์กร 
บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) 

เลขท่ี 200 หมู่ 4 อำคำรจัสมินอินเตอรเ์นชั่นแนล ชั้น 16 
ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท ์: 0 2502 0700 
อีเมล : csr@mono.co.th 


