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นโยบำยภำพรวม
กลุ่มบริ ษัทโมโน เป็ นผู้นำในกำรสร้ ำงสรรค์สื่อและข้ อมูลควำมบันเทิง “Media and Content Conglomerate”
ชัน้ นำของเมืองไทย โดยให้ บริ กำรเว็บไซต์ เช่น Mthai.com สถำนีโทรทัศน์ “โมโน ทเวนตีไ้ นน์ ” (MONO29) และกำร
พัฒ นำคอนเทนต์ ที่ หลำกหลำย ทัง้ ภำพยนตร์ ซี รี ส์ กี ฬ ำ เพลง ฯลฯ ซึ่ง ปั จ จุบั น เนือ้ หำประเภท ริ ช คอนเทนต์ (Rich
Content) ของกลุม่ บริ ษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และบริ ษัทได้ พฒ
ั นำช่องทำงกำรเผยแพร่ดิจิตอลคอนเทนต์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ ผ่ำนแอปพลิเคชัน อย่ำง Seeme กำรสร้ ำงฐำนโซเชียลมีเดีย และกำรใช้ ประโยชน์จำกควำมนิยมของสื่อทีวีเป็ นช่อง
ทำงด้ ำนคอมเมิร์ซ ทำให้ ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทมีควำมเกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มกันแบบครบวงจร
อย่ำงไรก็ตำม แม้ ว่ำบริ ษัทจะมุ่งมัน่ พัฒนำด้ ำนธุรกิจ แต่ก็คำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินกำรใน
มิติต่ำงๆ ทังด้
้ ำนคอนเทนต์ กำรดูแลพนักงำน และโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมต่ำงๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ องค์กรเติบโตไป
พร้ อมกับสังคมอย่ำงเข้ มแข็งและยัง่ ยืน

วิสัยทัศน์
กลุม่ บริ ษัทโมโน มุง่ มัน่ เป็ นผู้นำในกำรสร้ ำงสรรค์สอื่
และข้ อมูลควำมบันเทิงชันน
้ ำของเมืองไทย ผ่ำนเทคโนโลยี
และสือ่ ทีห่ ลำกหลำย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์
ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ
กลุม่ บริ ษัทโมโน บริ หำรงำนภำยใต้ คำ่ นิยมหลักขององค์กร
ประกอบด้ วย กำรทำงำนเป็ นทีม ควำมคิดริเริ่ มสร้ ำงสรรค์
กำรเรี ยนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจ
ที่บริ ษัทมุง่ เน้ น
ดิจิตอล

สร้ำงสรรค์

เสริมสร้ำง

แสวงหำ

สนับสนุน

ส่งเสริม

สำระควำมบันเทิง
ที่สร้ ำงคุณค่ำ
และควำมสุข
ในทุกรูปแบบ

เครื อข่ำยโซเชียล
เน็ตเวิร์ค ก้ ำวทัน
กำรเปลีย่ นแปลง
ของโลก

โอกำสและช่องทำง
ธุรกิจใหม่ๆ
ทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศ

บุคลำกรให้ มี
ควำมเชี่ยวชำญ
และพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง

รับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม
เพื่อกำรเติบโต
ที่ยงั่ ยืน
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เป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั ช่อง MONO29 ถือเป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัทโมโน และ
ในปี นีส้ ำมำรถก้ ำวขึ ้นมำเป็ นอันดับ 3 ของช่องฟรี ทีวีทงั ้ หมด เป้ำหมำยใน
ระยะยำวของบริ ษัทคือกำรเป็ นผู้นำในธุรกิจสื่อและกำรให้ บริ กำรคอนเทนต์
เรำจึงสร้ ำงแนวคิด “Universe of Entertainment” ให้ ควำมสำคัญในเนื ้อหำ
ประเภทริ ช คอนเทนต์ ( Rich Content) ที่ มี คุ ณ ภำพ ทั ง้ ภำพ เสี ย ง
ภำพเคลื่อนไหว ผ่ำนสื่อบันเทิงรู ปแบบต่ำงๆ และเพิ่มกำรผลิตคอนเทนต์ไทย
คุณภำพ
จำกควำมแข็งแกร่ งของสื่อทีวี ในปี 2561 บริ ษัทเริ่ มดำเนินธุรกิ จ
คอมเมิร์ซ (Commerce Business) โดยจำหน่ำยสินค้ ำในรูปแบบโฮม ช้ อปปิ ง้
ผ่ำนช่อง MONO29 ภำยใต้ ชื่อ 29Shopping ซึ่งบริ หำรงำนโดย บริ ษัท โมโน
ทรำเวล จำกัด มีกำรคัดสรรสินค้ ำคุณภำพ และสร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยกำร
จ ำหน่ำ ยผลิต ภัณ ฑ์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ คอนเทนต์ ข องช่ อ ง อำทิ สิน ค้ ำ ลิข สิท ธิ์
Marvel ซึง่ ได้ ผลตอบรับจำกลูกค้ ำที่ดี และคำดว่ำจะเป็ นธุรกิจที่เติบโตอย่ำงดี
ในอนำคต
นอกเหนื อ จำกสื่ อ ที วี (MONO29, MONO PLUS) บริ ษั ท ยัง มี สื่ อ
ออนไลน์ (MThai.com, Seeme.me) ธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิง
ผ่ ำ น Multiscreen (Monomax, Tutor Me, Horolive) และสื่ อ วิ ท ยุ (คลื่ น
Fresh 91.5FM) ซึ่ง สำมำรถบริ หำรจัดกำรลิข สิท ธิ์ แ บบเบ็ ดเสร็ จในทุกสื่อ
โดยเริ่ มจำกกำรบริ หำรสิทธิ์ จำกส่วนธุรกิ จต้ นนำ้ ไปถึงกำรตลำด และกำร
บริ กำรถึงผู้บริ โภคปลำยน ้ำ ซึง่ ประกอบด้ วย
⚫ กำรผลิตภำพยนตร์ ไทย โดยค่ำยทีโมเมนต์ (T Moment)
⚫ กำรผลิตละครและซีรีส์ไทย โดยช่อง MONO29
⚫ กำรสรรหำภำพยนตร์

และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ โดยบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จำกัด
⚫ กำรผลิตรำยกำรกีฬำบำสเก็ตบอลต่ำงๆ ซึง่ จัดโดยบริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด
⚫ กำรผลิตเนื ้อหำ เสนอควำมคิดเห็น-สร้ ำงแรงบันดำลใจ ผ่ำนหนังสือหรื อบล็อก โดยสำนักพิมพ์ Mono Books
พร้ อมด้ วยเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ ที่มีแฟนเพจผู้ติดตำมในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงโมบำยแอปพลิเคชันแต่ละ
บริ กำร ที่มียอดดำวน์โหลดรวมกว่ำ 6.9 ล้ ำนดำวน์โหลด ซึง่ จะเป็ นส่วนที่สนับสนุนกำรเชื่อมโยงกำรทำกำรตลำดร่วมกันได้
เป็ นอย่ำงดี
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กลุม่ บริ ษัทแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 สำยธุรกิจหลัก ประกอบด้ วย
1. ธุรกิจสื่อ (Media Business)
ธุรกิจสือ่ ทีวี ทีวีระบบดิจิตอล ช่อง “โมโน ทเวนตี ้ไนน์” (MONO29) ภำยใต้ สโลแกน ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดงั มำก
ที่สดุ และทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวี ช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภำยใต้ สโลแกน ควำมสนุกไม่มีวนั จบ
ธุรกิจสื่อออนไลน์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MThai.com ให้ บริ กำรคอนเทนต์ และควำมบันเทิง ครอบคลุมทุก
ไลฟ์ สไตล์ และ Seeme.me ให้ บริ กำรวิดีโอออนไลน์คณ
ุ ภำพ
ธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิง ผ่ำน Multiscreen อำทิ Monomax บริ กำรดูหนัง ซีรีส์ กำร์ ตูน ทีวีโชว์
ออนไลน์แบบไม่จำกัด, Tutor me โดย Mono Mobile ให้ บริ กำรคลังควำมรู้ สำหรับนักเรี ยน นักศึกษำ, Horolive บริ กำรดู
ดวงออนไลน์ ด้ วยนักพยำกรณ์ที่มีคณ
ุ ภำพและชื่อเสียง
ธุรกิจสื่อวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็ นรู ปแบบ Music Station ภำยใต้ คอนเซ็ปต์ “เพรำะทุกเพลง สดชื่น
ทุกวัน”
2. ธุรกิจกำรให้บริกำรคอนเทนต์ (Content Business)
ธุรกิจภำพยนตร์ ผลิตภำพยนตร์ คุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ และค่ำยทีโมเมนต์ โดยมีบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม
จำกัด เป็ นผู้จดั ซื ้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพื่อนำฉำยในโรงภำพยนตร์ สถำนีโทรทัศน์ฟรี ทีวี เคเบิลทีวี รวมถึงให้ บริ กำรผ่ำนสือ่
ออนไลน์ของบริ ษัท
ธุรกิ จกี ฬำ เป็ นผู้สนับสนุน ส่งเสริ มวงกำรกี ฬำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกี ฬำบำสเกตบอล จัดกำรแข่งขันกี ฬำใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศ ส่งเสริ มนักกีฬำทังเยำวชนและอำชี
้
พให้ ก้ำวสู่ระดับสำกล รวมถึงจัดตังและสนั
้
บสนุนทีม
สโมสร โมโน แวมไพร์ อีกทังได้
้ ขยำยกำรดำเนินกำรไปยัง กีฬำตะกร้ อด้ วย
ธุรกิจเพลง ผลิตและสร้ ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงในนำมค่ำยโมโน มิวสิค และดูแลบริ หำร
จัดกำรนักแสดง ศิลปิ น โดย โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ
ธุรกิจบันเทิง ผู้ผลิตและจำหน่ำยสือ่ สิง่ พิมพ์ ทังหนั
้ งสือ นิตยสำรและพ็อคเก็ตบุ๊ค และพัฒนำเป็ นรูปแบบ E-Book
ภำยใต้ ชื่อ Mbookstore ซึง่ เป็ นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีนิตยสำรในเครื อ ดังนี ้ กอซซิปสตำร์ (Gossip
Star) แคมปั ส สตำร์ (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) อะลัวร์ (A’Lure) และรัช (Rush) รวมถึงหนังสือ และพ็อค
เก็ตบุ๊ค จำกสำนักพิมพ์ภำยใต้ โมโนพับลิชชิ่ง ได้ แก่ สำนักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) สำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life
Publishing) ส ำนัก พิ ม พ์ แ ม็ ก ซ์ (Maxx Publishing) ส ำนัก พิ ม พ์ กี๊ ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) และส ำนัก พิ ม พ์ มูฟ
(Move Publishing)
ธุรกิจเกมผ่ำนสมำร์ ทโฟน ทัง้ เกมแคชชวล เกมแอคชัน่ เกม RPG (Role Playing Game) ฯลฯ โดยให้ บริ กำรทัง้
ในรู ปแบบเกมบุฟเฟต์ และกำรเติมเงินเพื่อซื ้อไอเทมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพแก่ตวั ละครในเกม โดยในปี 2561 เปิ ดตัวเกม
นำเข้ ำจำกประเทศจีน Light Shadow ซึง่ เป็ นเกมแนวโมบำ (Multiplayer Online Battle Arena) สไตล์อนิเมะ เน้ นกำรต่อสู้
แบบทีมเพื่อทำลำยป้อมของทีมคูแ่ ข่ง
ธุรกิ จคอมเมิร์ซ เป็ นผู้จัดจำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำร ในรู ปแบบของทีวีโฮม ช้ อปปิ ้ ง และออนไลน์ ภำยใต้ ชื่อ
29Shopping นำเสนอสินค้ ำคุณภำพ พร้ อมบริ กำรจัดส่งสินค้ ำทัว่ ประเทศ
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กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน

คณะกรรมกำรและผู้บริ หำรกลุม่ บริ ษัทโมโน ยึดมัน่ คุณธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ คำนึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย และ
ดำเนินงำนโดยตังอยู
้ ่บนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม จึงได้ วำงนโยบำยกำรบริ หำรกิจกำรภำยใต้
บรรษัทภิบำลที่ดี โดยบริ ษัทสนับสนุนให้ กลุม่ ธุรกิจต่ำงๆของบริ ษัท นำศักยภำพ บุคลำกร ทรัพยำกร เข้ ำมำมีสว่ นร่ วมใน
โครงกำรหรื อกิจกรรมต่ำงๆ พร้ อมทังร่
้ วมมือกับ เครื อข่ำยทังภำครั
้
ฐบำล ภำคเอกชน และประชำสังคม ดำเนินงำนเพื่อ
ประโยชน์อย่ำงสูงสุด ซึง่ เป็ นกำรสร้ ำงรำกฐำนองค์กรเติบโตไปพร้ อมกับสังคมอย่ำงมัง่ คง
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ วำงแนวกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมหลักกำร 8 ข้ อ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยละเอียดดังนี ้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
กลุม่ บริ ษัทโมโน มุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจ ภำยใต้ หลักจริ ยธรรม ควำมเป็ นธรรม เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั นัก
ลงทุนและผู้ถือหุ้น ควบคูก่ บั กำรพัฒนำธุรกิจให้ เจริ ญเติบโต โดยมีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณทำงธุรกิจ
จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิ จอย่ำงถูกต้ อง โปร่ งใส ภำยใต้ กฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่ำ งซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ไม่มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย หรื อ ควำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย ผลกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรทำงำน
อย่ำงมุ่งมัน่ ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นสืบไป
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษัทมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต และบริ ษัทได้ สื่อสำรข้ อมูลให้ กบั ผู้บริ หำรและพนักงำน
ผ่ำนเว็บไซต์อินทรำเน็ตภำยใน มีกำรจัดฝึ กอบรมให้ ควำมรู้ กบั พนักงำน และกำรปฐมนิเทศให้ กบั พนักงำนใหม่ และกำร
สือ่ สำรนโยบำยสูภ่ ำยนอก กำรแจ้ งนโยบำยกำรให้ และรับของขวัญกับคูค่ ้ ำทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรสือ่ สำรผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริ ษัท ภำยใต้ หวั ข้ อ “กำรกำกับดูแลกิจกำร” มำอย่ำงต่อเนื่อง
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ตังแต่
้
ไตรมำสที่ 3/2559 โดยมีสถำนะกำรรั บรอง 3 ปี ซึ่งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
ควำมสำคัญในกำรจัดทำประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนต่ำงๆ กำรควบคุมภำยในและบริ หำรควำมเสี่ยงอยู่เสมอ รวมถึงกำร
ติดตำมกำรปฏิบตั ิของส่วนงำนต่ำงๆ ทัง้ ส่วนงำนขำยและกำรตลำด ส่วนงำนจัดซื ้อและทำสัญญำ กำรบัญชีและกำรเงิน
และกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรบันทึกกำรเก็บรักษำข้ อมูล โดยมีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบโดยฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มีช่องทำงสำหรับรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ รวมถึงกำรแจ้ ง
เบำะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ต ทังจำกพนั
้
กงำนเอง และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น โดยในปี 2561 ไม่พบรำยงำน
หรื อกำรกระทำผิดเกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัท อีกทัง้ กำรที่บริ ษัททำธุรกิจด้ ำนสื่อ ยังมีสว่ นช่วย
สนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรนำเสนอข่ำวสำรข้ อมูล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ไม่ว่ำจะเป็ น
องค์กรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ และหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ต่อสำธำรณะเพื่อเสริ มสร้ ำงจิตสำนึกที่ดีในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ซึง่ ถือเป็ น
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน โดยส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนมีควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิงำนโดยคำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน สิทธิ ห น้ ำที่ และควำมรั บผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย โดยไม่ละเมิดสิทธิ ขนั ้
พื ้นฐำน ด้ วยกำรไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่ องของเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ
กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ ำงกำย หรื อสถำนะทำงสังคม และไม่กระทำกำรละเมิดข้ อมูลควำมเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหำ
ผลประโยชน์โดยมิชอบจำกข้ อมูลส่วนบุคคล พร้ อมทังวำงแนวทำงกำรติ
้
ดตำมกำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและ
กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน มิให้ เข้ ำข่ำยกำรกระทำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักควำมเสมอภำคดังกล่ำว และปลูก
จิตสำนึกให้ บคุ ลำกรของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิมนุษยชน
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4. กำรปฎิบัติต่อเเรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ให้ ค วำมสำคัญ กับ พนัก งำนเป็ นลำดับ ต้ น ๆ โดยดูแ ลทัง้ กำรบริ ห ำรค่ำ จ้ ำ ง ควำมเป็ นอยู่
สภำพแวดล้ อมกำรทำงำน สวัสดิกำร กำรพัฒนำฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน และกำรให้ โอกำสกำรเติบโตไปพร้ อม
องค์กร และปฏิบตั ิด้วยควำมเป็ นธรรม ภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

➢ นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร

ด้ ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร บริ ษัทปฏิบตั ิภำยใต้ ข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงำน ในส่วนของกำรจ้ ำงงำน
มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน ซึ่งสะท้ อน
เป้ำหมำยธุรกิ จของบริ ษัทในรอบปี รวมถึงพิจำรณำควำมสำเร็ จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวัดผลงำนของแต่ละ
หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ในส่วนของสวัสดิกำร บริ ษัทจัดหำสวัสดิกำรที่สนับสนุนทังด้
้ ำนควำมมัน่ คง สุขภำพ และสร้ ำง
ควำมสุขให้ กบั พนักงำน อำทิ กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภำพและอุบตั ิเหตุ สปอร์ ตคลับ สวัสดิกำรเงินกู้ยืม งำน
เลี ้ยงสังสรรค์ในโอกำสต่ำงๆ กิจกรรมที่สร้ ำงคุณธรรม จริ ยธรรม อำทิ งำนทำบุญประจำเดือนเกิด งำนช่วยเหลือสังคม
ต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงกำลังใจให้ กบั พนักงำน
➢ นโยบำยด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน

บริ ษัทมุ่งพัฒนำกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมำย มำตรฐำนสำกล และข้ อกำหนดอื่นๆ ที่นำมำประยุกต์เพื่อสร้ ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในที่ทำงำน โดยบริ ษัท
ส่งเสริ มให้ เกิดกำรมีสว่ นร่ วมของพนักงำน และถือเป็ นหน้ ำที่รับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่จะสร้ ำงสภำพแวดล้ อมกำร
ทำงำนที่ดีร่วมกัน
บริ ษัทพร้ อมสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม พัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้และสร้ ำงจิตสำนึกด้ ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน ทังนี
้ ้ ในปี 2561 ไม่ปรำกฎว่ำมีอตั รำกำรเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ
อัตรำกำรเจ็บป่ วยเนื่องจำกกำรทำงำน
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นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีช่องทำงให้ พนักงำนสำมำรถแจ้ งปั ญหำและข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆที่ดแู ลเรื่อง
นันๆ
้ รวมถึงกำรแจ้ งกำรกระทำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้ งผ่ำนผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ หรื อผ่ำนทรัพยำกร
บุคคล ด้ วยวำจำ หรื อเป็ นลำยลักษณ์ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริ ษัท จะดำเนินกำรหำข้ อเท็จจริ งเพื่อ
หำทำงแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทำผิด และบริ ษัทจะให้ ควำมคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้แจ้ ง และมิให้
ได้ รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรทำงำน
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำพนักงำน
บริ ษัทมีนโยบำยที่จะพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้ วยบริ ษัทตระหนักถึง
ควำมสำคัญด้ ำนบุคลำกรเสมอว่ำเป็ นทรัพยำกรที่มีคณ
ุ ค่ำ และเป็ นรำกฐำนของควำมสำเร็ จ บริ ษัทจึงมุง่ มัน่ พัฒนำให้ เป็ น
“องค์ กรแห่ งการพัฒนาและเรี ยนรู้ ” พร้ อมทังปลู
้ กฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป โดยบริ ษัทได้
จัดรูปแบบกำรพัฒนำเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม ดังนี ้
⚫ กำรเรี ย นรู้ ผ่ำนประสบกำรณ์ แ ละลงมือ ท ำงำนจริ ง (Experience) เป็ นกำรสอนงำนและถ่ำยทอดควำมรู้
ประสบกำรณ์ ในงำนผ่ำนหัวหน้ ำงำน และสนับสนุนให้ พนักงำนกล้ ำคิดและทำสิ่งใหม่ๆในงำน หรื อเรี ยกว่ำ On the job
training ซึง่ จะนำไปสูก่ ำรพัฒนำตนเองอย่ำงแท้ จริ ง
⚫ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ จำกผู้เชี่ยวชำญในสำยงำน (Knowledge Stream) เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนทุกระดับที่มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ ยวชำญในด้ ำนต่ำงๆ ได้ ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ย น โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้ แก่ Tutor (แบบ
ห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภำกำแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจำรณำตำมเนื ้อหำควำมรู้ที่นำเสนอ และควำมเชี่ยวชำญ
นันๆ
้ ของผู้ถ่ำยทอด
⚫ กำรแลกเปลี่ย นควำมคิ ด เห็ น (Evaluation) เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูบ ัง คับ บัญ ชำ และเพื่ อ นร่ ว มงำน ได้ แ นะน ำ
(Coaching) และให้ คำปรึ กษำ (Consulting) เพื่อให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรติชม และคำแนะนำในกำร
ทำงำนร่วมกัน ผ่ำนกำรประชุมและช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
⚫ กำรศึกษำหำควำมรู้ และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมำะสม ตำมควำมต้ องกำรของ
แต่ละหน่วยงำน และเปิ ดโอกำสให้ แต่ละระดับตำแหน่งเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรที่จำเป็ นและเหมำะสมต่อกำร
ทำงำน และพร้ อมสนับสนุนกำรจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ ำงเครื่ องมือบริ หำรจัดกำรองค์ควำมรู้
Knowledge Management (KM) หลักสูตรออนไลน์ ระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนำกำรเรี ยนรู้เพื่อนำไป
ต่อยอดกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
➢

ทัง้ นี ้ ในปี 2561 มีพนักงำนเข้ ำร่ วมกำรฝึ กอบรมทัง้ สิ ้นประมำณร้ อยละ 86.01 ของจำนวนพนักงำนทัง้ หมด
นอกจำกนี ้ สนับสนุนให้ พนักงำนเข้ ำร่ วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขันแบดมินตัน ทีวีสำมัคคีคพั ครัง้ ที่ 3
โดยทีม MONO29 คว้ ำแชมป์ประเภทดิวิชนั่ 1 และกำรแข่งกีฬำเชื่อมสำมัคคีแจ้ งวัฒนะสัมพันธ์ 2561
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในฐำนะผู้ให้ บริ กำรด้ ำนสื่อและสร้ ำงสรรค์ คอนเทนต์ บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรนำเสนอทัง้ สำระและควำมบันเทิงที่
ครอบคลุมควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำให้ มำกที่สดุ พร้ อมคำนึงถึงควำมถูกต้ องเหมำะสมของข้ อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ อีกทัง้ มี
หน่วยงำนหรื อผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้ ำและผู้บริ โภคของแต่ ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call Center,
เว็บมำสเตอร์ , เจ้ ำหน้ ำที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ที่คอยแนะนำกำรใช้ งำนบริ กำรต่ำงๆ รับเรื่ องร้ องเรี ยน
ช่วยเหลือ และแก้ ปัญหำที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษัท
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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6. กำรดูเเลรักษำสิ่งเเวดล้อม
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม เป็ นหนึ่งในนโยบำยที่บริ ษัทให้ ควำมสำคัญมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสนับสนุนให้
พนักงำนใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม อำทิ กำรใช้ กระดำษสองหน้ ำ กำรนำระบบเทคโนโลยีตำ่ งๆ
เข้ ำมำใช้ ในกำรทำงำนเพื่อลดต้ นทุนและลดกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มีธุรกิจใดในกลุม่ บริ ษัทที่ทำ
ให้ เกิดผลกระทบด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัท ให้ กำรสนับสนุนโครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้ อมต่ำงๆ โดยเน้ นค่ำยอนุรักษ์ ของเยำวชน เพื่อส่งเสริ มจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน ซึ่งมีโครงกำรที่ได้ สนับสนุนคือ ค่ำยเยำวชนเรี ยนรู้ ธรรมชำติ จัดโดย กลุม่ ใบไม้ เพื่อให้ เยำวชนเข้ ำ
ร่วมเรี ยนรู้ธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และกำรทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ และค่ำยเผื่อฝั นวันอนุรักษ์ ครัง้ ที่
19 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ณ หน่วยพิทกั ษ์ อทุ ยำนแห่งชำติทบั ลำน
ที่ 13 สวนห้ อม จังหวัด นครรำชสีมำ เพื่อ สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม และเข้ ำใจควำมสำคัญของ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีตอ่ มนุษย์

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
พันธกิจสำคัญข้ อหนึง่ ของบริ ษัทคือกำรพัฒนำชุมชนและสังคมควบคูไ่ ปกับกำรดำเนินธุรกิจ ในปี 2561 บริ ษัทจึง
ได้ สำนต่อโครงกำรเพื่อพัฒนำด้ ำนกำรศึกษำแก่เยำวชน และส่งเสริ มสุขภำวะ โดยมีโครงกำรต่ำงๆ ได้ แก่
⚫ โครงกำรสร้ ำงอำคำรเรี ย นโมโน กรุ๊ ป 9 ศูน ย์ ก ำรเรี ย นต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำ นดงตำหวำน จัง หวัด
อุบลรำชธำนี ซึง่ บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนอำคำรเรี ยนแก่โรงเรี ยนต่ำงๆ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9
⚫ โครงกำร ซ่อม - สร้ ำงสนำมบำสเกตบอล ครัง้ ที่ 4 ณ โรงเรี ยนถลำงพระนำงสร้ ำง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริ มสุข
ภำวะชุมชน และพัฒนำวงกำรกีฬำ
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โครงกำร “คิดก่อนแช็ต ชัวร์ ก่อนแชร์ ” ร่ วมกับ บริ ษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) เพื่อ สนับสนุนให้ เยำวชน
เปิ ดรับสื่อโซเชียลอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยมีกำรเวิร์คช็อป และสร้ ำงสรรค์ผลงำน Infographics Slides ชิงทุนกำรศึกษำ
และของที่ระลึก
⚫ กิจกรรม “เปลี่ยนควำมมืดให้ เป็ นรอยยิ ้ม กับ ซี รีส์ ตี๋ใหญ่ 2” มอบเงินบริ จำค พร้ อมจัดกิจกรรมร้ องเพลงและ
แจกของที่ระลึก ณ ศูนย์พฒ
ั นำอำชีพคนตำบอด จังหวัดนนทบุรี
⚫

บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงมูลนิธิ
ชมรม สมำคม และองค์กรกว่ำ 20 โครงกำร อำทิ
⚫ โครงกำรเด็กไทยฉลำดคิด 2018 (School Visit) จัดโดยกำร์ ตน
ู คลับ เพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้ ำนยำเสพติด
⚫ โครงกำรค่ำย Youth Light Camp 2018 จัดโดย เครื อข่ำยเยำวชนพัฒนำศักยภำพ (Youth for Next Step)
โดยนักศึกษำจำก 7 มหำวิทยำลัย
⚫ โครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำ จัดโดย ชมรมสัตวแพทย์อำสำ ฝ่ ำยพัฒนำสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
⚫ โครงกำร สัมมนำเชิงวิชำกำรระหว่ำงประเทศ ในโอกำสศำลทรัพย์สน
ิ ทำงปั ญญำและกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ
กลำงเปิ ดทำกำรครบ 21 ปี
ปี 2561 บริ ษัทยังคงให้ กำรสนับสนุนชมรมวิ่ง (MONO Runner) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ พนักงำนวิ่งเพื่อ
สุขภำพ และสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงพนักงำน โดยมีงำนวิ่งที่บริ ษัทให้ กำรสนับสนุน และ/หรื อ สนับสนุนชมรมวิ่งให้
เข้ ำร่วมกว่ำ 20 งำน อำทิ
งำน 12 สิงหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2018 งำน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018
งำน ขอนแก่น มำรำธอน นำนำชำติ 2018
งำน EGAT Charity Green Run 2018
งำน พัทยำมำรำธอน 2018
งำน BDMS Bangkok Marathon Bangkok 2018
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8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กลุม่ บริ ษัทโมโน ให้ ควำมสำคัญกับนวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม ด้ วยกำรใช้ ประโยชน์จำกธุรกิจสือ่ ที่มีอยู่
ในกำรขับเคลือ่ นกำรพัฒนำสังคมในด้ ำนต่ำงๆ ดังนี ้
กำรพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล บริ ษัทเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กีฬำ
บำสเกตบอล ให้ เป็ นที่ร้ ู จัก และเข้ ำถึงได้ ง่ำยมำกยิ่งขึน้ ผ่ำนช่อง MONO29 ,
MONO PLUS ทัง้ แบบถ่ ำ ยทอดสดและบัน ทึ ก เทป กำรเผยแพร่ ก ำรแข่ ง ขัน
บำสเกตบอล NBA ข่ำวสำรวงกำรบำสเกตบอลที่สด ใหม่ ทันเหตุกำรณ์ ผ่ำน
basketball.mthai.com เป็ นต้ น อี ก ทั ง้ บริ ษั ท สนั บ สนุ น กำรจั ด กำรแข่ ง ขั น
บำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ ณ สนำม Stadium29 ของบริ ษัท ซึ่งถือเป็ นสนำมที่ได้
มำตรฐำน และทันสมัยที่สุดในประเทศ อำทิ สพฐ.-โมโน แชมเปี ้ยนคัพ 2018,
GSB Thailand Basketball Super League 2018, ASEAN Basketball League
(ABL) 2017-2018, FIBA ASIA Champions Cup 2018 ฯลฯ
ในปี 2561 บริ ษัทสำนต่อโครงกำร MONO Basketball Dream ปลุกฝั น
ยัดห่วงเยำวชนไทย โดยพำนักบำสเกตบอลอำชีพสังกัดสโมสรโมโน แวมไพร์ สอน
เทคนิคกำรเล่นบำสเกตบอลและสร้ ำงแรงบันดำลใจให้ แก่เยำวชนทัว่ ประเทศ ซึ่ง
ในปี นี ้จัดขึ ้นทังหมด
้
19 ครัง้ 19 สถำบัน รวมจำนวนเยำวชนที่เข้ ำร่ วมโครงกำร
กว่ำ 1,200 คน จำกหลำยโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ
สำหรับสื่อออนไลน์ ภำยใต้ เว็บไซต์ Seeme.me ได้ จดั โครงกำร Seeme คลิปเอทีฟ 2018 “ถ่ำยคลิปได้ บญ
ุ ” โดย
เปิ ดให้ ประชำชนได้ มีสว่ นร่วมในกำรทำประโยชน์แก่สงั คม ในกำรประกวดผลงำนคลิปวิดีโอที่สร้ ำงสรรค์ด้วยตนเอง สำหรับ
ประชำสัมพันธ์ หรื อช่วยเหลือองค์กรกำรกุศล หรื อบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่ำงๆ ชิงเงินรำงวัล และเงินบริ จำคในองค์กรกำร
กุศลที่ต้องกำรช่วยเหลือ นอกจำกนี ้ จำกกำรตอบรับที่ดีของผู้ที่ชื่นชมกำรทำงำนของทีม MThai ต่อกำรนำเสนอข่ำวภำรกิจ
ถำ้ หลวง ทำงบริ ษัทได้ จัดทำ หนังสือบันทึกเหตุกำรณ์ ในชื่อ “#ถำ้ หลวง ตำมติดภำรกิจช่วยชีวิตหมูป่ำ” จำหน่ำย โดย
รำยได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำย มอบแก่มลู นิธิตำบอดไทย
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กำรพัฒนำบุคลำกร
กลุม่ บริ ษัทโมโน ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงมำก โดยเป็ นหนึง่ ในพันธกิจสำคัญขององค์กร ด้ วย
เชื่อมัน่ ว่ำบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพและกำรทำงำนเป็ นทีมที่เข้ มแข็ง จะนำมำซึง่ ผลสำเร็ จรอบด้ ำน รวมถึงกำรเติบโตขององค์กร
ไปพร้ อมกับสังคมอย่ำงยัง่ ยืน บริ ษัทฯ จึง ดูแลบุคลำกรทัง้ กำรบริ หำรค่ำจ้ ำง ควำมเป็ นอยู่ สภำพแวดล้ อมกำรทำงำน
สวัสดิกำร กำรพัฒนำฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน และกำรให้ โอกำสกำรเติบโตไปพร้ อมองค์กร และปฏิบตั ิด้วยควำม
เป็ นธรรม ภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ พฒ
ั นำบุคลำกรใน 3 ด้ ำนเป็ นสำคัญ ได้ แก่ ด้ ำน
สุขภำพอนำมัย ด้ ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และด้ ำนสัมพันธภำพ-กำรทำงำนเป็ นทีม ดังนี ้
➢

กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพอนำมัย

บริ ษัทเล็งเห็นว่ำสุขภำพที่ดีเป็ นพื ้นฐำนสำคัญในกำรเรี ยนรู้ และพัฒนำด้ ำนอื่นๆต่อไป ดังนัน้ นอกจำกสวัสดิกำร
เช่น ฟิ ตเนส , กำรตรวจสุขภำพประจำปี , นวดผ่อนคลำย ฯลฯ บริ ษัทยัง ได้ จัดโครงกำรเพื่อส่งเสริ มสุขภำพที่ดี อำทิ
โครงกำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ และโครงกำร "Mono Fat-Fighting Challenge 2018" ซึ่งสนับสนุนให้ บุคลำกรลด
น ้ำหนักเพื่อสุขภำพที่ดี กิจกรรมในโครงกำร มีทงกำรเต้
ั้
นแอโรบิกเพื่อสุขภำพ กำรเรี ยนโยคะ กำรเดิน-วิ่งชิงรำงวัล และมี
กำรนำเสนอข้ อมูลต่ำงๆผ่ำน infographic และคลิปวิดีโอ เช่น ข้ อมูลกำรลดน ้ำหนักที่ถกู ต้ อง กำรเลือกรับประทำนอำหำร
โดยคำแนะนำจำกนักโภชนำกรของบริ ษัท เป็ นต้ น

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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Mono Fat-Fighting
Challenge 2018

โครงกำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
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➢

กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ

กลุม่ บริ ษัทโมโนมุ่งมัน่ พัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งมัน่ สูก่ ำรเป็ น
“องค์ กรแห่ งการพัฒนาและเรี ยนรู้ ” บริ ษัทจึงมีโครงกำรต่ำงๆ เพื่อ พัฒนำบุคลำกร พร้ อมทังปลู
้ กฝั งวัฒนธรรมและ
จริ ยธรรมขององค์กรควบคูก่ นั ไป โดยบริ ษัทได้ จดั รูปแบบกำรพัฒนำเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม ดังนี ้
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และลงมือทางานจริง (Experience) เป็ นกำรสอน
งำนและถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ในงำนผ่ำนหัวหน้ ำงำน และสนับสนุนให้ พนักงำนกล้ ำ
คิดและทำสิ่งใหม่ๆในงำน หรื อเรี ยกว่ำ On the job training ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงแท้ จริ ง

การถ่ ายทอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิ ด
โอกำสให้ พ นัก งำนทุก ระดับ ที่ มี ค วำมรู้ ควำมเชี่ ย วชำญในด้ ำ นต่ ำ งๆ ได้ ถ่ ำ ยทอดและ
แลกเปลี่ยน โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้ แก่ Tutor (แบบห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภำ
กำแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึง่ จะพิจำรณำตำมเนื ้อหำควำมรู้ที่นำเสนอ และควำมเชี่ยวชำญ
นันๆ
้ ของผู้ถ่ำยทอด

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิ ดโอกำสให้ ผ้ บู งั คับบัญชำ และ
เพื่ อ นร่ ว มงำน ได้ แ นะน ำ (Coaching) และให้ ค ำปรึ ก ษำ (Consulting) เพื่ อ ให้ เ กิ ดกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรติชม และคำแนะนำในกำรทำงำนร่ วมกัน ผ่ำนกำรประชุมและ
ช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน

การศึ ก ษาหาความรู้ และอบรมเพิ่ มเติ ม
(Education) จัดหลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมำะสม ตำมควำม
ต้ องกำรของแต่ละหน่วยงำน และเปิ ดโอกำสให้ แต่ละระดับ
ต ำแหน่ ง เข้ ำรั บ กำรฝึ กอบรมในหลัก สู ต รที่ จ ำเป็ นและ
เหมำะสมต่อกำรทำงำน และพร้ อมสนับสนุนกำรจัดส่งอบรม
หลักสูตรที่พนักงำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ ำงเครื่ องมือบริ หำร
จั ด กำรองค์ ค วำมรู้ Knowledge Management (KM)
หลักสูตรออนไลน์ ระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนำกำรเรี ยนรู้เพื่อนำไปต่อยอดกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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ทัง้ นี ้ ในปี 2561 บริ ษั ท ได้ จัด สรรงบประมำณด้ ำ นกำรพัฒ นำบุคลำกรเป็ นจ ำนวนทัง้ สิน้ 3 ล้ ำ นบำทและมี
พนักงำนเข้ ำร่วมกำรฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นประมำณร้ อยละ 86.01 ของจำนวนพนักงำนทังหมด
้
นอกจำกนี ้บริ ษัทยังได้ จดั โครงกำร "Knowledge Contest Award 2018" สนับสนุนให้ พนักงำนส่งผลงำนไม่จำกัด
รู ปแบบเข้ ำประกวด เนื ้อหำเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลำกร เช่น กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรทำงำน, ควำมรู้ที่
เรำเชี่ยวชำญ, แนะนำกำรประยุกต์ใช้ ด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ ซึง่ มีพนักงำนสนใจเข้ ำร่วมโครงกำรเป็ นจำนวนมำก

นอกจำกนี ้ สนับสนุนให้ พนักงำนเข้ ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขันแบดมินตัน ทีวีสำมัคคีคพั
ครั ง้ ที่ 3 โดยทีม MONO29 คว้ ำแชมป์ประเภทดิวิชั่น 1 และ
กำรแข่งกีฬำเชื่อมสำมัคคีแจ้ งวัฒนะสัมพันธ์ 2561

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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➢ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสัมพันธภำพ

– กำรทำงำนเป็นทีม

กำรทำงำนเป็ นทีม ถือเป็ นค่ำนิยมหลักของกลุม่ บริ ษัทโมโน เพื่อนำสู่
ควำมสำเร็ จ ของเป้ ำหมำยในทุก ด้ ำน บริ ษั ท จึ ง ด ำเนิ น โครงกำรต่ำงๆเพื่อ
เสริ มสร้ ำงสัมพันธภำพ มิตรภำพ และสร้ ำงควำมสำมัคคีแก่บคุ ลำกร ควบคู่ไป
กับพัฒนำด้ ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้ องค์กรเติบโตอย่ำงเข้ มแข็ง
งำนสังสรรค์ปีใหม่และงำนตำมโอกำสพิเศษต่ำงๆ ช่วยให้ พนักงำน
ฝ่ ำยต่ำงๆได้ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กีฬำฮำเฮในงำนปี ใหม่ กำรร่วมทำกระทง
ในวันลอยกระทง กำรรดน ้ำผู้บริ หำรและปะแป้งเพื่อนพนักงำนในวันสงกรำนต์
เป็ นต้ น
โครงกำรทำบุญประจำเดือนเกิด เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนทุกคนที่เกิด
ในเดือนนันๆ
้ ร่ วมทำบุญประจำเดือนเกิด เพื่อสร้ ำงบุญ และได้ ร้ ู จกั เพื่อนใหม่
ผ่ำนกิจกรรมดีๆ นำมำซึง่ มิตรภำพและควำมสำมัคคี
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กำรดำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

กลุม่ บริ ษัทโมโน มุ่งเน้ นควำมสำเร็ จด้ ำนธุรกิจควบคู่กับกำรดำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
เพื่อกำรเติบโตขององค์ กรอย่ำงเข้ มแข็งและยัง่ ยืน โดยได้ ดำเนินงำนใน 2 มิติ ได้ แก่ กำรดำเนินงำนในฐำนะสื่อและผู้
ให้ บริ กำรคอนเทนต์ และกำรจัดโครงกำรและกำรสนับสนุนเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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กำรดำเนินงำนในฐำนะสื่อและผู้ให้บริกำรคอนเทนต์
กลุ่ ม บริ ษั ท โมโน มุ่ ง มั่ น เป็ นผู้ น ำในกำรสร้ ำงสรรค์ สื่ อ และข้ อมู ล ควำมบั น เทิ ง “Media and Content
Conglomerate” โดยกำรน ำเสนอและพัฒ นำคอนเทนต์ ที่ ห ลำกหลำย ตอบสนองทุก ไลฟ์ สไตล์ ควบคู่ไ ปกับ ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
ในฐำนะสื่อ บริ ษัทได้ วำงแผนกำรนำเสนอข้ อมูลให้ ครอบคลุมทุกควำมต้ องกำร ทังบั
้ นเทิง สำระ ควำมรู้ รวมถึง
เป็ นสือ่ กลำงในกำรประชำสัมพันธ์ ถ่ำยทอดข่ำวสำรอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมอยูเ่ สมอ อำทิ ช่วงเหตุกำรณ์ทีมหมูป่ำติดถ ้ำ
หลวง จังหวัดเชียงรำย ทวิตเตอร์ MThai ได้ รับกำรยอมรับว่ำ
เป็ นสื่อที่ข้อมูลรวดเร็ ว ถูกต้ อง ชัดเจน ตรงประเด็นมำกที่สดุ
และช่อง MONO29 ที่ได้ มีช่วงรำยกำร และนำเสนอข่ำวต่ำงๆ
เพื่อสำธำรณประโยชน์ อำทิ รำยกำรทันข่ำวเช้ ำ ช่วงคนดีเปลีย่ น
โลก นำเสนอเรื่ องรำวของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อยกย่อง และสร้ ำงแรงบันดำลใจแก่คนทัว่ ไป
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังเป็ นสือ่ กลำงในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
จิ ตอำสำต่ำงๆ ทัง้ ของบริ ษัทเองและของหน่วยงำนภำยนอก
เพื่อเผยแพร่ให้ ประชำชนทัว่ ไปรับทรำบและมีสว่ นในกำรช่วยเหลือสังคมแบบขยำยวงกว้ ำง ซึง่ บริ ษัทได้ รับรำงวัลต่ำงๆ เป็ น
เครื่ องกำรันตีควำมรับผิดชอบต่อสังคมในฐำนะสือ่ ดังนี ้

รำยกำรทันข่ำวเช้ ำ ช่อง MONO29 ได้ รับรำงวัลเกียรติยศ ตำชัง่ ทองในฐำนะ บุคคลสงเครำะห์ดีเด่นแห่งปี 2560
สำขำผู้ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจต่อประชำชน โดย สหพันธ์ กรรมกำรสงเครำะห์เด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย และสมำคม
สถำบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผ้ บู ริ โภค
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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ช่อง MONO29 ได้ รับโล่รำงวัล สื่อสนับสนุนดีเด่น 250 ปี ตำมรอยกองเรื อยกพลขึ ้นบกสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิน
มหำรำช จำกจันทบุรีสอู่ ยุธยำ โดยกองทัพเรื อ

ช่อง MONO29 รับประกำศเกียรติคณ
ุ ในฐำนะองค์กรต้ นแบบสนับสนุนสื่อสร้ ำงสรรค์จำกองค์กำรส่งเสริ มกำรโค
นมแห่งประเทศไทย รั ฐวิสำหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกับองค์กรภำครัฐและเอกชน และคณะผู้ดำเนิน
โครงกำร “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สำนต่องำนพ่อสร้ ำง”
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เว็บไซต์ MThai รับรำงวัล “เณศไอยรำ” ในสำขำ “เว็บไซต์ยอดเยี่ยม” จำกงำน “PRESS AWARDS 2018” (เพรส
อวอร์ ด 2018) จัดโดย ชมรมสมำพันธ์สอื่ สำรมวลชนแห่งประเทศไทย

กิ๊ก-กรกมล เจริ ญชัย นักแสดงสังกัด “โมโนทำเลนท์สตูดิโอ” ในเครื อ โมโน ได้ รับรำงวัลเกียรติคณ
ุ “พระกินรี ” (คน
ดีของแผ่นดิน) ครัง้ ที่ 8 ประจำปี 2561 จัดโดย สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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➢

กำรดำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐำนะสื่อต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทโมโน

ช่อง MONO29
นำเสนอและสร้ ำงสรรค์ คอนเทนต์ หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทุกควำมต้ องกำรของผู้ชมทุกเพศทุกวัย มีทงั ้
รำยกำรกำร์ ตนู สำหรับเด็ก ภำพยนตร์ สำหรับครอบครัว ภำพยนตร์ และภำพยนตร์ ชดุ ชื่อดัง และรำยกำรข่ำวต่ำงๆ อำทิ

Universe of Entertainment สุดขีดควำมสนุกระดับโลก ภำพยนตร์ ชื่อดัง และกำรถ่ำยทอดสด-เทปบันทึกภำพกีฬำต่ำงๆ
เพื่อสนับสนุนวงกำรกีฬำ และตอบโจทย์ผ้ ชู มทุกเพศทุกวัย

รำยกำรทันข่ำวเช้ ำ ช่วงมหัศจรรย์พนั ล้ ำน (Big Billionaire) ถ่ำยทอดเส้ นทำงสูค่ วำมสำเร็ จ
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ วิสยั ทัศน์ และมุมมองในด้ ำนต่ำงๆ จำกผู้บริ หำรและนักธุรกิจแถวหน้ ำของประเทศไทย

รำยกำรทันข่ำวเช้ ำ ช่วงคนดีเปลีย่ นโลก นำเสนอเรื่ องรำวของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม
เพื่อยกย่อง และสร้ ำงแรงบันดำลใจแก่คนทัว่ ไป

รำยกำรซีนเด็ด..ภำษำหนัง (Movie Language) รำยกำรบันเทิง
สอดแทรกสำระควำมรู้ แนว “เอ็ดดูเทนเมนต์ ” (Edutainment)
สอนคำศัพท์ และประโยคภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์ ดังทำง
ช่อง MONO29
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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เว็บไซต์ MThai.com และ seeme.me
เว็บไซต์ MThai กรุ๊ ป ซึ่งเป็ นเว็บไซต์อนั ดับ 1 ด้ ำนบุคคลและสังคม และเว็บวิดีโออันดับหนึ่งของประเทศ ยังคง
สำนต่อปณิธำนในกำรเป็ นเว็ปไซต์สงั คมคุณภำพ ครอบคลุมข้ อมูลข่ำวสำรทุกประเภท ทุกวงกำร รวดเร็ ว ถูกต้ อง ครบทัง้
สำระบันเทิง ให้ สมกับสโลแกน "อัปเดตทุกลมหำยใจ" โดยได้ เป็ นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำ รต่ำงๆ
รวมทังจั
้ ดโครงกำรเพื่อสังคมต่ำงๆด้ วย

งำนประกำศรำงวัล MThai Top Talk-About 2018 จัดโดย เว็บไซต์ MThai.com ร่วมกับ “Gossip Star”
เพื่อมอบรำงวัลให้ แก่บคุ คลหรื อผลงำนที่โดดเด่นที่สดุ บนโลกออนไลน์ในวงกำรต่ำงๆ เพื่อเป็ นขวัญกำลังใจ

โครงกำร “อัป คลิป พิ ชิ ตแสน ซี ซัน 4” หัว ข้ อ “ของดี บ้ ำ นฉัน ” จัด โดยเว็บ ไซต์ MThai.com และกรมส่งเสริ ม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ เยำวชนและบุคคลทัว่ ไป ได้ แสดงควำมรู้ ควำมคิดสร้ ำงสรรค์
และควำมสำมำรถในกำรผลิตคลิป/หนังสัน้ ในเชิงส่งเสริ มวัฒนธรรม และเพื่อให้ บคุ คลทัว่ ไปได้ ร้ ู ได้ เข้ ำใจถึงวัฒนธรรมที่ดี
งำม ทรงคุณค่ำ อันเป็ นเอกลักษณ์ ของไทย พร้ อมช่วยกันอนุรักษ์ ละสืบสำน พร้ อมนำมำปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แ ละ
คุณค่ำแก่ตนเอง และสังคม
ในส่วนของเว็บไซต์ seeme.me ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรวิดีโอออนไลน์ คุณภำพ ครบทุก ไลฟ์ สไตล์ ได้ นำเสนอและ
สร้ ำงสรรค์คอนเทนต์อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกแนว เพื่อสนองตอบควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บริ กำรอย่ำงทัว่ ถึง
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ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์
ในปี 2561 ธุ ร กิ จ สื่อ สิ่ง พิ ม พ์ ได้ คัด สรรหนัง สือ ดี มี คุณ ภำพครอบคลุม ทุก แนวเนื อ้ หำ และได้ จัด โครงกำรที่
เกี่ยวเนื่องกับหนังสือ เพื่อคืนกำไรให้ แก่สงั คม อำทิ

มอบรำยได้ จำกกำรเข้ ำชมคลิปเบื ้องหลังกำรถ่ำยภำพชุด Organic Smile ในเว็บไซต์ Seeme.me รวมทังรำยได้
้
หลังหักค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรจำหน่ำยหนังสือ “Organic Smile เพียงแค่ยิ ้มแล้ วส่งต่อไป” ให้ กบั “มูลนิธิสร้ ำงรอยยิ ้ม”

หนังสือกำร์ ตนู ควำมรู้ “#ถา้ หลวง ตามติดภารกิจช่ วยชีวิตทีมหมูป่า” บันทึกภำรกิจประวัติศำสตร์ ช่วย
13 ชีวิต ทีมหมูป่ำ ที่หำยไปในวนอุทยำนถ ้ำหลวง-ขุนน ้ำนำงนอน จังหวัดเชียงรำย ซึ่งรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยหนังสือหลัง
หักค่ำใช้ จ่ำยจะมอบให้ มลู นิธิคนตำบอดไทย
นอกจำกนี ้ ยังมีหนังสือหลำกหลำยสไตล์ ซึ่งล้ วนแล้ วแต่อดั แน่นทังคุ
้ ณภำพ สำระ ควำมบันเทิง และสร้ ำงแรง
บันดำลใจ เช่น
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ทังนี
้ ้ ธุรกิจอื่นๆ ยังได้ ร่วมแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยถือเป็ นหนึ่งในหลักปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำน อำทิ
คลืน่ วิทยุ เฟรช 91.5 มีทงเพลง
ั้
และข่ำวสำรสำระควำมรู้อนั เป็ นประโยชน์ เว็บไซต์ติวเตอร์ มี (Tutorme.in.th) เรี ยนออนไลน์
ได้ ทุกที่ ที่บรรจุคอร์ สควำมรู้ ต่ำงๆทุกวงกำร เว็บไซต์ Monomax (monomax.me) ที่คดั สรรในกำรนำเสนอทังภำพยนตร์
้
ภำพยนตร์ ชดุ รำยกำรบันเทิง และถ่ำยทอดสดกีฬำ เป็ นต้ น
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กำรจัดโครงกำรและกำรสนับสนุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล “ผู้อุทิศตนให้วศิ วกรรมสถำนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์” (ประเภท นิติบุคคล) ในงำน “วิศวกรรมแห่งชำติ 2561”
กำรรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริ ษัท มำโดยตลอด ทังนี
้ ้เพื่อให้ องค์กร
เติบโตอย่ำงเข้ มแข็งและยัง่ ยืน

กำรดูเเลรักษำสิ่งเเวดล้อม
บริ ษั ท สนับ สนุ น ให้ พนัก งำนใช้ ทรั พ ยำกรอย่ ำ ง
คุ้มค่ำและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม อำทิ กำรใช้ กระดำษสอง
หน้ ำ กำรนำระบบเทคโนโลยีตำ่ งๆ เข้ ำมำใช้ ในกำรทำงำนเพื่อ
ลดต้ นทุนและลดกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ และได้ สนับสนุน
โครงกำรเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนำสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
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มอบเงินสนับสนุนจำนวน 132,300 บำท ให้ แก่ ค่ำย
เยำวชนเรี ยนรู้ธรรมชำติ (Summer Nature Camp II 2018)จัด
โดย กลุม่ ใบไม้ เพื่อให้ เยำวชนเข้ ำร่วมเรี ยนรู้ธรรมชำติ สัตว์ป่ำ
และกำรทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ระหว่ำงวันที่ 6 - 8 เมษำยน
2561 ณ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่
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มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บำท ให้ แก่ ค่ำย
เผื่อฝั นวันอนุรักษ์ ครั ง้ ที่ 19 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ ธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้ อม มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อสนับสนุน
กำรอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม และเข้ ำใจควำมสำคัญ
ของทรัพยำกรธรรมชำติที่มีตอ่ มนุษย์ วันที่ 22 พฤษภำคม - 3
มิถนุ ำยน 2561 ณ หน่วยพิทกั ษ์ อทุ ยำนแห่งชำติทบั ลำนที่ 13
สวนห้ อม จังหวัดนครรำชสีมำ
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กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
กำรพัฒนำชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจ เป็ นพันธกิจที่สำคัญอีกข้ อหนึ่งของบริ ษัท ในปี 2561
บริ ษัทจึงได้ สำนต่อโครงกำรเพื่อพัฒนำด้ ำนกำรศึกษำและส่งเสริ มสุขภำวะแก่เยำวชนและสังคม โดยมีโครงกำรต่ำงๆ ดังนี ้
โครงกำรสร้ ำงอำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป 9
ศูนย์กำรเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำนดงตำหวำน อำเภอกุดข้ ำวปุ้น จังหวัดอุบลรำชธำนี

โครงกำรสร้ ำงอำคำรเรี ยนโมโน กรุ๊ป เป็ นโครงกำรที่บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ดำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ ร่วมบริ จำคเงิน 1,000,000 บำท เพื่อสร้ ำง
อำคำรเรี ยนโมโน กรุ๊ ป 9 ณ ศูนย์กำรเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำนดงตำหวำน อำเภอกุดข้ ำวปุ้น จังหวัดอุบลรำชธำนี
ซึ่งในพิธีสง่ มอบอำคำรเรี ยน บริ ษัท ได้ จดั กิจกรรมสันทนำกำร เลี ้ยงอำหำรกลำงวัน และมอบอุปกรณ์กีฬำให้ กบั ศูนย์กำร
เรี ยนฯ ด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ สร้ ำงอำคำรโมโน กรุ๊ป มำแล้ ว 8 แห่ง ได้ แก่
อำคำรโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ 33
อำเภอเชียงดำว
จังหวัดเชียงใหม่
อำคำรโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนรำงวัลอินทิรำ คำนธี บ้ ำนพะกะเช อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
อำคำรโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรียนวัดบำงชัน
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
อำคำรโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
อำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
อำคำรโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนศำสตรำจำรย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลรำชธำนี
อำคำรโมโน กรุ๊ป 6 โรงเรียนบ้ ำนช่องกะพัด
อำเภอแก่งหำงแมว จังหวัดจันทบุรี
อำคำรโมโน กรุ๊ป 7 โรงเรียนวัดขุนซ่อง
อำเภอแก่งหำงแมว จังหวัดจันทบุรี
อำคำรโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำนน ้ำแดง
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
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โครงกำร ซ่อม - สร้ำงสนำมบำสเกตบอล ครั้งที่ 4
ณ โรงเรียนถลำงพระนำงสร้ำง อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

โครงกำรซ่อม – สร้ ำงสนำมบำสเกตบอล เป็ นอีกหนึ่งโครงกำรหลักของกลุ่มบริ ษัทโมโน เพื่อส่งเสริ มสุขภำวะ
ชุมชน และพัฒนำวงกำรกีฬำ โดยในปี 2561 ได้ สนับสนุนเงินจำนวน 250,000 บำท เพื่อซ่อมแซมสนำมบำสเกตบอล
โรงเรี ย นถลำงพระนำงสร้ ำง อ ำเภอถลำง จัง หวัด ภูเ ก็ ต ทัง้ นี ใ้ นวัน ส่ง มอบสนำมฯ บริ ษั ท ได้ จัด คลิ นิ ก บำสฯ โมโน
บำสเกตบอล ดรี ม : ปลุกฝั นยัดห่วงเยำวชนไทย และกิจกรรมสันทนำกำรด้ วย
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โครงกำร “คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์”

กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ร่ ว มกับ บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) จัด โครงกำร “คิ ด ก่ อ นแช็ ต ชัว ร์ ก่ อ นแชร์ ” เพื่ อ
สนับสนุนให้ เยำวชนเปิ ดรับสื่อโซเชียลอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยมีกำรรับสมัครเยำวชนระดับมัธยมปลำยหรื อเทียบเท่ำเข้ ำ
ร่วมเวิร์คช็อป และสร้ ำงสรรค์ผลงำน Infographics Slides ชิงทุนกำรศึกษำและของที่ระลึก
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กิจกรรม “เปลี่ยนควำมมืดให้เป็นรอยยิ้ม กับ ซีรีส์ ตี๋ใหญ่ 2”

กลุม่ บริ ษัทโมโน มีแนวคิดในกำรจัดโครงกำรเพื่อสังคมโดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
หรื อธุรกิ จ จึงได้ จัด กิ จกรรม “เปลี่ยนควำมมืดให้ เป็ นรอยยิม้ กับ ซีรีส์ ตี๋ใหญ่ 2” เพื่อให้
นักแสดง ทีมงำน และผู้ชม ได้ ร่วมทำกิจกรรมดีๆ โดยกำรมอบเงินบริ จำคจำนวน 100,000
บำท พร้ อมจัดกิจกรรมร้ องเพลงและแจกของที่ระลึก ณ ศูนย์พฒ
ั นำอำชีพคนตำบอด จังหวัด
นนทบุรี
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โครงกำร คลิปเอทีฟ 2018 : ถ่ำยคลิปได้บุญ

กลุม่ บริ ษัทโมโน มุ่งหมำยในกำรเชื่อมโยงธุรกิจสื่อ (เว็บไซต์ seeme.me) กับควำมรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ จดั
โครงกำร คลิปเอทีฟ 2018 : ถ่ำยคลิปได้ บญ
ุ โดยเปิ ดให้ เยำวชน นักเรี ยนนักศึกษำ และประชำชนทัว่ ไป ส่งผลงำนคลิป
วิดีโอสร้ ำงสรรค์เข้ ำประกวดชิงเงินรำงวัล ซึ่งคลิปวิ ดีโอนันต้
้ องมีเนื ้อหำเพื่อเผยแพร่ เรื่ องรำว หรื อประชำสัมพันธ์ องค์กร
หน่ ว ยงำน บุ ค คลที่ ท ำประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม โดยคลิ ป วิ ดี โ อจะได้ รั บ กำรเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
seeme.me/ch/csrmono ซึ่งโครงกำรนี ้ นอกจำกจะสนับสนุนให้ เกิดกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนคลิปวิดีโอ ยังเป็ นสื่ อกลำงใน
กำรประชำสัมพันธ์ องค์กร หน่วยงำน และ/หรื อบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดกำรช่วยเหลือ
ต่อไป ทังนี
้ ้ โครงกำรได้ มอบเงินรำงวัลสำหรับผู้จดั ทำคลิป และเงินสนับสนุนองค์กร หน่วยงำน และ/หรื อบุคคล

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
31
กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี 2561

โครงกำรเพื่อพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล
กลุม่ บริ ษัทโมโน ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลเป็ นอย่ำงมำก โดยได้ ดำเนินกำรต่อเนื่อง
ใน 4 ด้ ำน คือ 1.กำรร่วมประชำสัมพันธ์ -ถ่ำยทอดสดผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 2.สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันบำสเกตบอลรำยกำร
ต่ำงๆ 3.กำรจัดตังสโมสรบำสเกตบอลโมโนแวมไพร์
้
เข้ ำแข่งขันในระดับอำชีพ และ 4.กำรจัดโครงกำร-สนับสนุนโครงกำร
เพื่อพัฒนำกีฬำบำสเกตบอล ดังนี ้

1. กำรร่วมประชำสัมพันธ์-ถ่ำยทอดสด-ผลิตรำยกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ในฐำนะสือ่ และผู้ให้ บริ กำรคอนเทนต์ กลุม่ บริ ษัทโมโน ได้ สนับสนุนกีฬำบำสเกตบอล ดังนี ้
- ทำข่ำวประชำสัมพันธ์ผำ่ นสือ่ ต่ำงๆในเครื อ ทังโทรทั
้
ศน์ เว็บไซต์ วิทยุ และสือ่ โซเชียลต่ำงๆ
- ถ่ำยทอดสด ฉำยเทปบันทึกภำพ และไฮไลท์กำรแข่งขันบำสเกตบอลทังในและต่
้
ำงประเทศ
- สร้ ำงสรรค์คอนเทนต์ เช่น ช่องรำยกำรสอนบำสเกตบอล ในเว็บไซต์ seeme
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2. สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันบำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ

ในปี 2561 บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด ในเครื อกลุม่ บริ ษัทโมโน ร่วมกับ กำรกีฬำแห่งประเทศ
ไทย “กกท”,TBA สมำคมบำสเกตบอลอำชีพไทย, สมำคมบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน หรื อ “สพฐ” จัดกำรแข่งขันบำสเกตบอลอำชีพ 5 ลีก เพื่อยกระดับกำรแข่งขันกีฬำบำสเกตบอลใน
ประเทศไทยให้ เป็ นที่ยอมรับอย่ำงยัง่ ยืน และเพื่อเป็ นกำรผลักดันและพัฒนำศักยภำพนักกีฬำบำสเกตบอลให้ พฒ
ั นำจำก
ระดับสมัครเล่น มำเป็ นนักกีฬำระดับอำชีพ และพัฒนำสูก่ ำรเป็ นนักกีฬำทีมชำติ เพื่อไปร่วมแข่งขันในลีกระดับสำกลต่อไป
ดังนี ้
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 แชมเปี ย้ นคัพ 2018
นอกจำกนี ้ ยังได้ ร่วมจัดกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ อำทิ Stadium 29 3X3 Basketball , PBF Basketball Dream
3x3 เป็ นต้ น และได้ สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันบำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ ณ สนำม Stadium 29 ของบริ ษัท ซึ่งถือเป็ น
สนำมที่ได้ มำตรฐำน และทันสมัยที่สดุ ในประเทศ เช่น
GSB Thailand Basketball Super League 2018 ,
ASEAN Basketball League (ABL) 2017-2018 ,
FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 2018 , FIBA ASIA
CUP 2021 รอบคัด เลื อ กโซนอำเซี่ ย น , FIBA U18
Asian Championship 2018 , สพฐ . - โม โน แ ช ม
เปี ย้ นคัพ 2018 เป็ นต้ น
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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3. กำรจัดตั้งสโมสรบำสเกตบอลโมโนแวมไพร์ เข้ำแข่งขันในระดับอำชีพ

ในปี 2561 บริ ษัทยังคงเดินหน้ ำส่งทีมบำสเกตบอลสโมสรโมโน แวมไพร์ ในควำมดูแลของ บริ ษัท โมโน สปอร์ ต
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด เข้ ำร่ วมกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ ทังในและต่
้
ำงประเทศ อำทิ คว้ ำรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขัน
GSB Thailand Basketball Super League 2018 , ตัวแทนประเทศไทย ในกำรแข่งขัน FIBA ASIA CHAMPIONS CUP
2018 , GSB Thailand Basketball League 2018 , ASEAN Basketball League (ABL) 2017-2018 เป็ นต้ น
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4. กำรจัดโครงกำร-สนับสนุนโครงกำรเพื่อพัฒนำกีฬำบำสเกตบอล
กลุ่มบริ ษัทโมโน ยังคงสำนต่อ โครงกำรสำคัญ
เ พื่ อ พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ เ ย ำ ว ช น สู่ ก ำ ร เ ป็ นนั ก กี ฬำ
บำสเกตบอลระดั บ อำชี พ และที ม ชำติ คื อ โครงกำร
“MONO BASKETBALL DREAM” ป ลุ ก ฝั น ยั ด ห่ ว ง
เยำวชนไทย ซึ่งเป็ นกำรเปิ ดคลินิกบำสเกตบอล โดยมีนกั
บำสเกตบอลอำชี พสังกัดโมโนแวมไพร์ ร่ วมสอนทักษะ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ สร้ ำงแรงบันดำลใจให้ แก่น้องๆรัก
เรี ย นทั่ว ประเทศ ซึ่ง ในปี นี จ้ ัด ขึน้ ทัง้ หมด 19 ครั ง้ รวม
จ ำนวนเยำวชนที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรกว่ำ 1,200 คน จำก
หลำยโรงเรี ยน ทัว่ ประเทศ อำทิ

โรงเรี ยนสตรี วิทยำ 2
กรุงเทพมหำนคร
โรงเรี ยนบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร
โรงเรี ยนวิชทู ิศ ดินแดง
กรุงเทพมหำนคร
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหำนคร
โรงเรี ยนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหำนคร
โรงเรี ยนนำนำชำติเด่นหล้ ำ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรี ยนนนทบุรีวิทยำลัย จังหวัดนนทบุรี
โรงเรี ยนอนุรำชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรี ยนแสนสุข
จังหวัดชลบุรี
โรงเรี ยนสตรี อำ่ งทอง
จังหวัดอ่ำงทอง

สนำมกีฬำกลำง
จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
โรงเรี ยนสตรี ทงุ่ สง
จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
วัดเสำธงทอง
จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยำลัย จังหวัดภูเก็ต
โรงเรี ยนสตรี ภเู ก็ต
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรี ยนนำนำชำติบริ ติชภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โรงเรี ยนถลำงพระนำงสร้ ำง จังหวัดภูเก็ต
โรงเรี ยนชุมพลโพนพิสยั จังหวัดหนองคำย
โรงเรี ยนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
โรงเรี ยนสำมัคคีวิทยำคม จังหวัดเชียงรำย

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
35
กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี 2561

ประมวลภำพกิจกรรม
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ในปี 2561 บริ ษัทได้ เริ่ มต้ นโครงกำรมอบแป้นบำสเกตบอล โดยตังเป
้ ้ ำมอบ 1,000 แป้น ทัว่ ประเทศ ภำยในปี
2563 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรส่งมอบแป้นบำสเกตบอลไปแล้ ว 20 แป้น 10 โรงเรี ยน ได้ แก่
1. โรงเรี ยนอนุบำลวัดนำงใน
จังหวัดอ่ำงทอง
2. โรงเรี ยนสตรี อำ่ งทอง
จังหวัดอ่ำงทอง
3. โรงเรี ยนบ้ ำนวังโรงใหญ่สำมัคคี จังหวัดนครรำชสีมำ
4. โรงเรี ยนบ้ ำนวังโรงน้ อย
จังหวัดนครรำชสีมำ
5. โรงเรี ยนบ้ ำนหนองกระทุม่
จังหวัดนครรำชสีมำ
6. โรงเรี ยนสูงเนิน
จังหวัดนครรำชสีมำ
7. โรงเรี ยนบ้ ำนกรวดวิทยำคำร
จังหวัดบุรีรัมย์
8. โรงเรี ยนประโคนชัยพิทยำคม
จังหวัดบุรีรัมย์
9. โรงเรี ยนนำงรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
10. โรงเรี ยนมัธยมวัดดุสติ ำรำม
กรุงเทพมหำนคร
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กำรสนับสนุนต่ำงๆ
บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงมูลนิธิ
ชมรม สมำคม และองค์กรกว่ำ 20 โครงกำร ดังนี ้
ที่
1
2

3
4

โครงกำร
โครงกำรเด็กไทยฉลำดคิด 2018
(School Visit)
กำรสัมมนำวิชำกำรระหว่ำงประเทศเนื่องใน
โอกำสศำลทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำและกำรค้ ำ
ระหว่ำ งประเทศกลำงเปิ ดท ำกำรครบ 21 ปี
เรื่ อ ง "Contemporary and Emerging Issues
on Intellectual Property and Data
Protection Laws in the Disruptive Era:
International and National Perspectives"
เทศกำลละครศิลปะกำรแสดงนิพนธ์
ประจำปี กำรศึกษำ 2560
โครงกำรละครเวทีคณะมนุษยศำสตร์ ครัง้ ที่ 26

5

โครงกำรค่ำยรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ ำ
ปี กำรศึกษำ 2560 ครัง้ ที่ 2

6

โครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำ
ภำคกำรศึกษำปลำย ปี กำรศึกษำ 2560

7

โครงกำรค่ำย Youth Light Camp 2018

8

งำน Hail Night 2018

9
10

ชมรมบำสเกตบอล
ทีมกีฬำกอล์ฟกองทัพภำคที่ 1 ในกำรแข่งขัน
กีฬำกองทัพบก ครัง้ ที่ 68 ประจำปี 2561

ผู้จดั
บริ ษัท เอฟฟ์ จำกัด (กำร์ ตนู คลับ)

จำนวนเงิน
146,000 บำท

ศำลทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรค้ ำระหว่ำง 200,000 บำท
ประเทศกลำง และองค์กรร่วม

มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

10,000 บำท

ภำควิชำนิเทศศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ร่ วมกับสโมสร
นิสติ คณะมนุษยศำสตร์
ชมรมต่อต้ ำนโรคพิษสุนัขบ้ ำ ฝ่ ำยวิชำกำร
สโมสรนิสติ คณะสัตวแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ชมรมสัต วแพทย์ อ ำสำ ฝ่ ำยพัฒ นำสัง คม
และบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสติ คณะ
สัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เครื อ ข่ำ ยเยำวชนพัฒ นำศัก ยภำพ (Youth
for Next Step) โดยนักศึกษำจำก
7 มหำวิทยำลัย
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์ ศิ ริ ร ำ ช พ ย ำ บ ำ ล
มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

15,000 บำท

40,000 บำท

10,000 บำท

10,000 บำท

10,000 บำท
30,000 บำท
100,000 บำท
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ที่
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

โครงกำร
กำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล ชิงถ้ วยพระรำชทำน
สมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั
กิ จกรรมไตรกี ฬำมหำสนุกเจ้ ำหนูผ้ ูพิชิต ว่ำย
ปั่ น วิ่ง Hero Kids TRYathlon 2018 ครัง้ ที่ 3
กิจกรรมว่ำยน ้ำเด็กพิกำรทำงปั ญญำครัง้ ที่ 3
หนังสือ “ศำลจังหวัดอุดรธำนีบนเส้ นทำงแห่ง
พระพุทธศำสนำ”
หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันรพี ฉบับที่ 16

ผู้จดั
สมำคมนั ก เรี ย นเก่ ำ เยอรมั น ฯ ร่ ว มกั บ
มูลนิธิวฒ
ั นธรรมไทย-เยอรมัน

จำนวนเงิน
50,000 บำท
10,000 บำท

ชมรมเด็กพิเศษหัวหมำก
ศำลจังหวัดอุดรธำนี

10,000 บำท
100,000 บำท

อ ง ค์ ก รยุ ว ช นนิ ติ ศ ำ สต ร์ ส ำ นั ก วิ ช ำ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

บั ต รน ำโชคของสภำสัง คมสงเครำะห์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ในงำนกำชำด ปี 2561
คอนเสิร์ตกำรกุศล
สภำวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
กิ จ กรรมกำรกุ ศ ลเพื่ อ ผู้ ป่ วยติ ด เชื อ้ เอดส์ โครงกำรหัวใจสีขำว ร่วมกับ
คนชรำ และเด็ ก ก ำพร้ ำ วั ด พระบำทน ำ้ พุ เครื อข่ำยพันธมิตร
จังหวัดลพบุรี และศูนย์กำรเรี ยนรู้ ประภำคำรปั ญญำ
กำรปรับปรุงมัสยิดเรำะห์มำตุลเลำะห์
จังหวัดปทุมธำนี
รถเข็นและรถโยกสำหรับผู้พิกำร
อำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์

8,000 บำท
10,000 บำท

10,000 บำท
20,000 บำท

10,000 บำท
22,890 บำท

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
39
กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี 2561

ปี 2561 บริ ษัทยังคงให้ กำรสนับสนุนชมรมวิ่ง (MONO Runner) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ พนักงำนวิ่งเพื่อ
สุขภำพ และสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงพนักงำน โดยมีงำนวิ่งที่บริ ษัทให้ กำรสนับสนุน และ/หรื อ สนับสนุนชมรมวิ่งให้
เข้ ำร่วม 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 สิงหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2018
งำน ขอนแก่น มำรำธอน นำนำชำติ 2018
งำน สุโขทัยมำรำธอน 2018
งำน อยุธยำมำรำธอน 2018
งำน พัทยำมำรำธอน
งำน สุพรรณบุรี เมืองเหน่อ มำรำธอน
งำน วิ่งสร้ ำงบุญ รวมใจเป็ นหนึง่
งำน รันปั นรัก
งำน อำสำรัน
งำน วิ่งให้ ทนั
งำน วิ่งเล่นที่บำงกะเจ้ ำ 2018
งำน Bertram Sunrise Run
งำน FRUIT FIT FUN @BANJUMRUNG 3rd
งำน KILORUN KM
งำน KHAOYAI HALF MARATHON

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
40
กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี 2561

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสำรภำยในองค์กร
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 200 หมู่ 4 อำคำรจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 16
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2502 0700
อีเมล : csr@mono.co.th

