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นโยบายภาพรวม
กลุม่ บริ ษัท โมโน เป็ นผู้นำในกำรสร้ ำงสรรค์สื่อและข้ อมูลควำมบันเทิง “Media and Content Conglomerate”
ชัน้ นำของเมืองไทย โดยให้ บริ กำรผ่ำนสื่อในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ MThai.com , Seeme.me ทีวีดิจิตอลช่อง
MONO29 (โมโน ทเวนตี ้ไนน์) ทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวีช่อง MONO PLUS (โมโน พลัส) แอปพลิเคชัน MonoMax , Seeme
ฯลฯ ปั จจุบนั บริ ษัทพัฒนำคอนเทนต์ที่หลำกหลำย ทังภำพยนตร์
้
ซีรีส์ กีฬำ เพลง ฯลฯ และพัฒนำช่องทำงกำรเผยแพร่
ดิจิตอลคอนเทนต์ ทังในรู
้ ปแบบแอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย ต่ำงๆ และพัฒนำธุรกิจด้ ำนคอมเมิร์ซ รู ปแบบ Home
Shopping ภำยใต้ ชื่อ 29Shopping รวมทังได้
้ พฒ
ั นำธุรกิจสปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ด้ วยกำรจัดลีกบำสเกตบอลทัง้
ระดับเยำวชน ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ รวมถึงกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีกบั พันธมิตรทำงธุรกิจ ทังสปอนเซอร์
้
และ
ผู้สนับสนุน และพันธมิตรด้ ำนกำรผลิตคอนเทนต์ตำ่ งๆ ฯลฯ
แม้ ว่ ำ บริ ษั ท จะมุ่ ง มั่ น พั ฒ นำ
ด้ ำนธุรกิจ แต่ก็คำนึงถึงควำมรับผิดชอบ
ต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ กั น มำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยดำเนินกำรทังในฐำนะ
้
ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนสื่อ คือกำรเผยแพร่ ข้อมูล
ข่ ำ วสำรและสร้ ำงสรรค์ ค อนเทนต์ ที่ มี
ประโยชน์ มี สำระ เนื อ้ หำครบครั น กำร
ดูแลพนักงำน และโครงกำรเพื่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อมต่ ำ งๆ ทั ง้ นี เ้ พื่ อ ให้ องค์ ก ร
เติบโตไปพร้ อมกับสังคมอย่ำงแข็งแกร่ ง
และมัน่ คง
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วิสัยทัศน์
กลุ่มบริ ษัท โมโน มุ่งมัน่ เป็ นผู้นำในกำรสร้ ำงสรรค์ ส่ ือและข้ อมูลควำมบันเทิงชัน้ นำของเมืองไทย ผ่ำน
เทคโนโลยี และสือ่ ที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ
กลุ่มบริ ษัท โมโน บริ หำรงำนภำยใต้ ค่ำนิยมหลักขององค์กร ประกอบด้ วย กำรทำงำนเป็ นทีม ควำมคิดริ เริ่ ม
สร้ ำงสรรค์ กำรเรี ยนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจที่บริ ษัทมุง่ เน้ น
สร้ ำงสรรค์

สำระควำมบันเทิงที่สร้ ำงคุณค่ำและควำมสุขในทุกรูปแบบ

เสริมสร้ ำง

เครื อข่ำยโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้ ำวทันกำรเปลีย่ นแปลงของโลก

แสวงหำ

โอกำสและช่องทำงธุรกิจใหม่ๆ ทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศ

สนับสนุน

บุคลำกรให้ มีควำมเชี่ยวชำญ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ส่ งเสริม

รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อกำรเติบโตที่ยงั่ ยืน
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ภาพรวมการดาเนินธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัทแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 สำยธุรกิจหลัก ประกอบด้ วย

1. ธุรกิจสื่อ (Media Business)
ธุรกิจสื่อทีวี นำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ที่เน้ นคุณภำพ และสำระบันเทิง
ได้ แก่ ช่องทีวีดิจิตอล MONO29 (โมโน ทเวนตี ้ไนน์) ภำยใต้ สโลแกน ฟรี ทีวีที่มี
หนังดี ซีรีส์ดัง มำกที่สดุ และช่องทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวี MONO PLUS (โมโน
พลัส) ภำยใต้ สโลแกน กีฬำดี ซีรีส์โดน

ธุรกิจสื่อออนไลน์ ให้ บริ กำรคอนเทนต์ผ่ำนสื่อออนไลน์ ทังเว็
้ บไซต์
และแอปพลิเคชัน ได้ แก่ MThai.com เว็บไซต์คอมมูนิตี ้ขนำดใหญ่ ครบครันทุก
ไลฟ์ สไตล์ และ Seeme.me ให้ บริ กำรวิดีโอออนไลน์คณ
ุ ภำพ

ธุ ร กิ จ สมั ค รรั บ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรและบั น เทิ ง ผ่ ำ น

Multiscreen

ให้ บริ กำรดิจิตอลคอนเทนต์ผำ่ นอินเทอร์ เน็ตและแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์สมำร์ ทดีไวซ์ตำ่ งๆ อำทิ MonoMax บริ กำรดูหนัง ซีรีส์ ฯลฯ ออนไลน์
แบบไม่จำกัด, Tutor me โดย Mono Mobile คลังควำมรู้ สำหรับ เยำวชน,
Horolive บริ กำรดูดวงออนไลน์ ด้ วยนักพยำกรณ์ที่มีคณ
ุ ภำพและชื่อเสียง

ธุ รกิจสื่อวิทยุ คลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็ นรู ปแบบ
Music Station ภำยใต้ คอนเซ็ปต์ “เพรำะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน ” อีกทังยั
้ งมี
ช่อ งทำงโซเชี ยลมี เ ดี ย ให้ ร่ ว มพูด คุย และร่ ว มสนุก กับ กิ จ กรรมของคลื่น และ
ร่วมมือกับพันธมิตรในกำรจัดงำนแสดงคอนเสิร์ต
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2. ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)
ธุ รกิจภำพยนตร์ ให้ บริ กำรด้ ำนภำพยนตร์ ครบวงจร ตังแต่
้ กำรผลิต
ภำพยนตร์ คุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ โดยมีบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จำกัด เป็ นผู้
จัดซื ้อลิขสิทธิ์ ภำพยนตร์ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อ นำออกฉำยในโรง
ภำพยนตร์ สถำนีโทรทัศน์ตำ่ งๆ และสือ่ ออนไลน์ของบริ ษัท
ธุรกิจกีฬำ เป็ นผู้สนับสนุน ส่งเสริ มวงกำรกีฬำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกีฬำ
บำสเกตบอล จัดกำรแข่งขันกีฬำในประเทศและระหว่ำงประเทศ ส่งเสริ มนักกีฬำ
ทั ้งเยำวชนและอำชีพให้ ก้ำวสูร่ ะดับสำกล รวมถึงจัดตั ้งและสนับสนุนสโมสร
โมโน แวมไพร์ ที ม โมโน สกอร์ เ ปี ย้ นส์ และที ม โมโน วอริ เ ออร์ ส อี ก ทัง้ เป็ น
ผู้สนับสนุนกำรถ่ำยทอดกีฬำตะกร้ ออีกด้ วย

ธุรกิจเพลง เป็ นผู้ผลิตและสร้ ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและ
เพลงในนำมค่ำยโมโน มิวสิค เน้ นกำรให้ บริ กำรในรูปแบบดิจิตอล ผ่ำนคลังเพลง
ออนไลน์ (Music Streaming) ที่เป็ นที่นิยม อำทิ JOOX, iTunes, Apple Music,
Spotify และดูแลบริ หำรจัดกำรนักแสดง ศิลปิ น โดย โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ

ธุรกิจบันเทิง เป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยคอนเทนต์ในรู ปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ทังหนั
้ งสือ นิตยสำร และพ็อคเก็ตบุ๊ค ที่นำเสนอ สำระควำมบันเทิงครอบคลุม ทุก
ไลฟ์ สไตล์ และได้ พฒ
ั นำเป็ นรูปแบบ E-Book ภำยใต้ ชื่อ Mbookstore

ธุรกิจคอมเมิร์ซ เป็ นผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำร ในรูปแบบออนไลน์
และทีวีโฮม ช้ อปปิ ง้ ผ่ำนช่อง MONO29 ภำยใต้ ชื่อ 29Shopping นำเสนอสินค้ ำ
คุณภำพ พร้ อมบริ กำรจัดส่งสินค้ ำทัว่ ประเทศ
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เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั ช่อง MONO29 อยูใ่ นอันดับที่ 3 ของช่องฟรี ทีวีทงหมด
ั้
และถือเป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัท โมโน โดยมี
ทิศทำงในกำรเป็ นช่อง “ฟรี ทีวีท่ ีมี หนั งดี ซีรีส์ดัง มำกที่สุด ” นำเสนอคอนเทนต์คณ
ุ ภำพจำกทัว่ ทุกมุมโลก ซึ่ง บริ ษัท
มุ่งมัน่ พัฒนำคุณภำพกำรนำเสนอคอนเทนต์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรเติบโตตำมเป้ำหมำยคืออันดับที่ 2 ของช่องที่มีผ้ ชู ม
นิยมมำกที่สดุ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จัดผัง Mega Movies Pack ฉำยภำพยนตร์ ต่อเนื่องทุกวัน หรื อในช่วงวันหยุด กำรจัด
โปรแกรม Premium Blockbuster Thailand Premiere ภำพยนตร์ ดงั ที่ช่อง MONO29 นำมำฉำยบนฟรี ทีวีเป็ นครัง้ แรก,
แคมเปญ “MONO29 จัดให้ ” เปิ ดให้ ผ้ ชู มร่ วมโหวตภำพยนตร์ ที่ต้องกำรชม ผ่ำน 3 ช่องทำง Facebook, Twitter และ
Instagram เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ รับชมภำพยนตร์ ที่ตรงใจ

ทังนี
้ ้ ภำพรวมทำงธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท โมโน มุง่ สู่ทิศทำงในกำรเป็ นผู้นำตลำดในธุรกิจสือ่ และกำรให้ บริ กำรคอน
เทนต์ ภำยใต้ แนวคิด “Universe of Entertainment” ให้ ควำมสำคัญในเนื ้อหำประเภทริ ช คอนเทนต์ (Rich Content) ที่มี
คุณภำพ ทัง้ ภำพ เสียง ภำพเคลื่อนไหว ผ่ำนสื่อบันเทิงรู ปแบบต่ำงๆ โดยสรรหำหนังดี ซีรีส์ดงั จำกในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ เพิ่มกำรผลิตคอนเทนต์ไทยที่มีคณ
ุ ภำพ ด้ วยกลยุทธ์ กำรบริ หำรคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบ
วงจร ทังด้
้ ำนกำรจัดซื ้อ กำรผลิต กำรตลำด และกำรบริ หำรต้ นทุน ทำให้ คอนเทนต์สำมำรถใช้ ประโยชน์และสร้ ำงรำยได้
จำกหลำยช่องทำง ทังกำรฉำยในโรงภำพยนตร์
้
ฉำยผ่ำนช่อง MONO29 ผ่ำนแอปพลิเคชัน MonoMax หรื อขำยลิขสิทธิ์ไป
ยังต่ำงประเทศ ดังนี ้
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 กำรผลิตภำพยนตร์ ไทย โดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ (Mono Pictures)
 การผลิตละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์ ไทย โดย ทีมโมโน
ออริ จินอล (Mono Originals) ของช่อง MONO29 โดยมีการ
ร่วมผลิตกับ GMM Grammy และ SBS Content Hub
(ประเทศเกาหลี) เพื่อความร่วมมือในกระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพ ดาราที่มีชื่อเสียง และ เนื ้อเรื่ องที่เข้ มขึ ้น
 การสรรหาภาพยนตร์ และซีรีส์ จากต่างประเทศ โดยบริ ษัท
โมโน ฟิ ล์ม จากัด
 การผลิตรายการกีฬาบาสเก็ตบอลต่างๆ ซึง่ จัดโดย บริษัท
โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
 การเผยแพร่ผา่ นรายการโทรทัศน์ โดย บริ ษัท โมโน
บรอดคาซท์ จากัด (MONO29) และแบบสตรี มมิ่ง โดยบริษัท
โมโน ฟิ ล์ม จากัด (MonoMax)
 การทากิจกรรมการตลาดร่ วมกับภาพยนตร์ หรื อ ซีรีส์ดงั กล่าว พร้ อมกับ สินค้ า หรื อ ผู้สนับสนุนต่างๆ โดยบริ ษัท โมโน
เจนเนอเรชั่น จากัด พร้ อมด้ วยเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ ที่มีแฟนเพจผู้ติดตำมในทุกหน่วยธุรกิจรวมกว่ำ 15 ล้ ำน
แฟนเพจ ซึง่ จะเป็ นส่วนที่สนับสนุนกำรเชื่อมโยงกำรทำกำรตลำดร่วมกันได้ เป็ นอย่ำงดี
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การดาเนินงาน
และการจัดทารายงาน
กลุม่ บริ ษัทโมโน โดยคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร ได้ วำงนโยบำยกำรบริ หำรกิจกำรภำยใต้ บรรษัทภิบำลที่ดี ยึด
มัน่ คุณธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ คำนึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย และดำเนินงำนโดยตังอยู
้ ่บนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทสนับสนุนให้ กลุ่มธุรกิจต่ำงๆของบริ ษัท นำศักยภำพ บุคลำกร ทรั พยำกร เข้ ำมำมีส่วนร่ วมใน
โครงกำรหรื อกิจกรรมต่ำงๆ พร้ อมทังร่
้ วมมือกับเครื อข่ำยทังภำครั
้
ฐบำล ภำคเอกชน และประชำสังคม ดำเนินงำนเพื่อ
ประโยชน์อย่ำงสูงสุด ซึง่ เป็ นกำรสร้ ำงรำกฐำนองค์กรเติบโตไปพร้ อมกับสังคมอย่ำงมัง่ คง
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ วำงแนวกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมหลักกำร 8 ข้ อ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยละเอียดดังนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุม่ บริ ษัทโมโน มุง่ มัน่ ในกำรพัฒนำธุรกิจให้ เจริ ญเติบโต ควบคูก่ บั กำรดำเนินธุรกิจ ภำยใต้ หลักจริ ยธรรม ควำม
เป็ นธรรม เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิทงั ้ นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจภำยใต้ กำร
เคำรพต่อกฎหมำย เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่ำงซื่อสัตย์ สจุ ริ ต ไม่มีสว่ นได้ ส่วนเสียหรื อควำม
ขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ รวมถึ ง มี ก ำรตรวจสอบ
และติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำย ผลกำร
ดำเนินงำนทำงธุรกิ จ ผ่ำนกำรทำงำนอย่ำงมุ่งมั่น
ของคณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำงๆ เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำม
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และสร้ ำงผลตอบแทนที่ ดี
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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คุณซัง โด ลี ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รับมอบประกาศนียบัตร การต่ออายุการเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริ ษัทเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ตังแต่
้ ไตรมำสที่ 3/2559 และใน
ไตรมำสที่ 2/2562 ได้ ผ่ ำนกำรต่ ออำยุ และรับรองกำรเป็ นสมำชิกสมัยที่ 2 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัท
มุง่ มัน่ ที่จะบริ หำรงำนอย่ำงโปร่งใส และต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรูปแบบมำโดยตลอด โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ
ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ซึง่ สือ่ สำรข้ อมูลให้ กบั ผู้บริ หำรและพนักงำน ผ่ำนเว็บไซต์ อินทรำเน็ตภำยใน จัดฝึ กอบรมให้ ควำมรู้
กับพนักงำน และกำรปฐมนิเทศให้ กบั พนักงำนใหม่ ตลอดจนกำรสือ่ สำรนโยบำยสูภ่ ำยนอก กำรสนับสนุนให้ คคู่ ้ ำทำงธุรกิจ
ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตกับทำงบริ ษัท กำรสื่อสำรนโยบำยให้ และรับของขวัญไปยังคู่ค้ำ และทำงเว็บไซต์
ของบริ ษัท ภำยใต้ หวั ข้ อ “กำรกำกับดูแลกิจกำร”
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ ควำมสำคัญในกำรจัดทำประเมินควำมเสีย่ งด้ ำน
ต่ำงๆ กำรควบคุมภำยในและบริ หำรควำมเสี่ยงอยู่เสมอ กำร
ติด ตำมกำรปฏิ บัติข องส่วนงำนต่ำงๆ ทัง้ ส่ว นงำนขำยและ
กำรตลำด ส่ว นงำนจัด ซื อ้ และท ำสัญ ญำ และกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรบันทึกกำรเก็บรักษำข้ อมูล โดย
มีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบโดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
อีกทังกำรที
้
่บริ ษัททำธุรกิจด้ ำนสือ่ จึงมีสว่ นช่วยสนับสนุนภำครัฐในกำรให้ ขำ่ วสำรข้ อมูล และกิจกรรมด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ต ไม่วำ่ จะเป็ นองค์กรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ และหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ เพื่อช่วยสร้ ำงจิตสำนึกที่ดีในเรื่ องดังกล่ำว
สำหรับช่องทำงรั บเรื่ องร้ องเรี ยน บริ ษัทมีช่องทำงรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ และกำรแจ้ ง
เบำะแสในพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ต ทังจำกพนั
้
กงำนเอง และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น โดยในปี 2562 ไม่พบรำยงำน หรื อ
กำรกระทำผิดเกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัท
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษั ท ให้ ค วำมส ำคัญ ต่อ กำรเคำรพในหลัก สิท ธิ
มนุษยชนและยึดหลักควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ซึ่ง
ถือเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน โดยส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และ
พนักงำนมีควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิงำนโดยคำนึงถึงกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง
บุ ค คลอื่ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ ำย นอกจำกนั น้ ยั ง
เสริ มสร้ ำงควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ด้ วยกำรไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อผู้หนึ่งผู้ใด ทังเรื
้ ่ องของเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ สีผิว เพศ ฯลฯ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทำกำร
ละเมิดข้ อมูลควำมเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบจำกข้ อมูลส่วนบุคคล พร้ อมทังวำงแนวทำงกำรติ
้
ดตำม
กำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน มิให้ เข้ ำข่ำยกำรกระทำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และหลักควำมเสมอภำคดังกล่ำว

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

บริ ษั ท ปฏิ บัติ ต่อ แรงงำนด้ ว ยควำมเป็ น ธรรม ภำยใต้ ก ฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยให้
ควำมสำคัญ ทัง้ กำรบริ ห ำรค่ำ จ้ ำ ง ควำมเป็ น อยู่ สภำพแวดล้ อ มกำรท ำงำน สวัสดิ ก ำร กำรพัฒ นำฝึ ก อบรม กำร
ประเมินผลงำน และให้ โอกำสกำรเติบโตไปพร้ อมองค์กร โดยมีนโยบำยในกำรปฏิบตั ิด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้
นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ด้ ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร บริ ษัทปฏิบตั ิภำยใต้ ข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงำน ในส่วนของกำรจ้ ำงงำน
มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน ซึ่งสะท้ อน
เป้ ำ หมำยธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในรอบปี รวมถึ ง พิ จ ำรณำ
ควำมสำเร็ จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวัดผลงำนของแต่
ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ในส่วนของสวัสดิกำร บริ ษัทจัดหำ
สวัสดิกำรที่สนับสนุนทังด้
้ ำนควำมมัน่ คง สุขภำพ และสร้ ำง
ควำมสุขให้ กบั พนักงำน อำทิ กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ประกัน
ชีวิต สุขภำพและอุบตั ิเหตุ สปอร์ ตคลับ สวัสดิกำรเงินกู้ยืม
งำนเลี ้ยงสังสรรค์ ในโอกำสต่ำงๆ กิ จกรรมที่สร้ ำงคุณธรรม
จริ ยธรรม อำทิ งำนทำบุญประจำเดือนเกิ ด งำนช่วยเหลือ
สังคมต่ำงๆ 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
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บริ ษัทพร้ อมสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม พัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้และสร้ ำงจิตสำนึกด้ ำน
ควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และสภำพแวดล้ อ มในกำร
ทำงำน ทังนี
้ ้ ในปี 2562 ไม่ปรำกฎว่ำมีอตั รำกำรเกิดอุบตั เิ หตุ
หรื ออัตรำกำรเจ็บป่ วยเนื่องจำกกำรทำงำน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีช่องทำงให้ พนักงำนสำมำรถ
แจ้ งปั ญหำและข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆที่ดแู ล
เรื่ องนันๆ
้ รวมถึงกำรแจ้ งกำรกระทำควำมผิดที่เกิดในองค์กร
สำมำรถแจ้ งผ่ำนผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ หรื อผ่ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ วยวำจำ หรื อเป็ นลำยลักษณ์ ฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคลและคณะกรรมกำรบริ ษัท จะดำเนินกำรหำข้ อเท็จจริ งเพื่อหำทำงแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทำผิด และบริ ษัทจะให้ ควำม
คุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้แจ้ ง และมิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรทำงำน
นโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำพนักงำน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนเป็ นอย่ำงยิ่ง ดังจะเห็นได้ จำกค่ำนิยมหลักขององค์กร คือ กำร
ทำงำนเป็ นทีม กำรมีควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ กำรเรี ยนรู้ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจที่บริ ษัทมุ่งเน้ น ซึ่ง
พันธกิจที่สำคัญอย่ำงหนึง่ คือ กำรสนับสนุนบุคลำกรให้ มีควำมเชี่ยวชำญ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ด้ วยบริ ษัทตระหนักดี
ว่ำบุคลำกรเป็ นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็ นรำกฐำนของควำมสำเร็ จ บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ พัฒนำให้ เป็ น “องค์ กรแห่ งกำร
พัฒนำและเรี ยนรู้ ” พร้ อมทังปลู
้ กฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป โดยในปี 2562 บริ ษัทได้ จัดสรร
งบประมำณด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 0.9 ล้ ำนบำทและมีพนักงำนเข้ ำร่ วมกำรฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นประมำณ
ร้ อยละ 74.67% ของจำนวนพนักงำนทังหมด
้
นอกจำกนี ้ ยังสนับสนุนให้ พนักงำนเข้ ำร่วมกิจกรรม
กำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร เช่น กำร
แข่งขันแบดมินตัน “ทีวีสำมัคคีคพั ครัง้ ที่ 4” , กำรแข่งขัน
แบดมินตันภำยใน “Mono Badminton Championship ครัง้
ที่ 2" และกำรแข่งขันบำสเกตบอลภำยใน “Mono StreetBasketball 3x3” เป็ นต้ น ซึ่งรำยละเอียดสำมำรถติดตำมได้
ในหัวข้ อกำรพัฒนำบุคลำกร

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุม่ บริ ษัทโมโน ตระหนักดีว่ำในกำรสร้ ำงสรรค์สื่อและข้ อมูลควำมบันเทิง นัน้ ต้ องควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบ
ต่อผู้บริ โภค บริ ษัทจึงมุง่ มัน่ นำเสนอทังสำระ
้
ควำมรู้ และควำมบันเทิง ให้ สนองตอบตำมควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคให้ มำก
ที่สดุ รวมทังให้
้ ควำมสำคัญกับข้ อมูลที่ถกู ต้ องเหมำะสม และพร้ อมรับเรื่ องร้ องเรี ยน ช่วยเหลือ แนะนำกำรใช้ งำนบริ กำร
และแก้ ปัญหำที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษัทอย่ำงดีที่สดุ โดยบริ ษัทมีหน่วยงำนหรื อผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้ ำ
และผู้บริ โภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call Center, เว็บมำสเตอร์ , เจ้ ำหน้ ำที่ดูแลเพจ
โซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค เป็ นต้ น
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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ในฐำนะผู้ให้ บริ กำรสือ่ ต่ำงๆ บริ ษัทยังเป็ นสื่อกลำงในกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำร โครงกำรเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ สงั คมได้ รับทรำบและช่วยเหลือ รวมถึงช่วยสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรทำควำมดีต่ำงๆ เช่น ช่วง “Big
Hero พลังคนดี” ในรำยกำร “ทันข่ำวเช้ ำ” ซึง่ นำเสนอเรื่ องรำวของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม

ทัง้ นี ใ้ นปี 2562 บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ได้ รั บ รำงวัล กิ ต ติ ก รรมประกำศ (Sustainability
Disclosure Acknowledgement) ในพิธีมอบรำงวัลกำรเปิ ดเผยข้ อมูลควำมยัง่ ยืน (Sustainability Disclosure Award)
ประจำปี 2562 จัดโดยสถำบันไทยพัฒน์

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้ อมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรนำระบบเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ ำมำใช้
ในกำรทำงำนเพื่อลดต้ นทุนและลดกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรสนับสนุนให้ พนักงำนใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม อำทิ กำรใช้ กระดำษสองหน้ ำ รวมทังกำร
้
สนั บ สนุ น โครงกำรค่ ำ ยเยำวชนอนุ รั ก ษ์ ธรรมชำติ แ ละ
สิ่ง แวดล้ อ ม ครั ง้ ที่ 40 จัด โดยชมรมอนุรัก ษ์ ธรรมชำติแ ละ
สิ่งแวดล้ อม ฝ่ ำยพัฒนำสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสร
นิสิตคณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย วันที่
8-16 มิ ถุนำยน 2562 ณ ศูนย์ ศึก ษำธรรมชำติ และสัต ว์ ป่ ำ
ห้ วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทังนี
้ ้ในปี ที่ผ่ำน
มำ ไม่มี ธุ ร กิ จ ใดในกลุ่ม บริ ษั ท ที่ ท ำให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ ำ น
สิง่ แวดล้ อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กำรร่ วมพัฒนำชุมชนหรื อสังคมควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจ ยังคงเป็ นพันธกิจสำคัญข้ อหนึ่งของบริ ษัท ในปี
2562 บริ ษัทได้ ดำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำชุมชนหรื อสังคม โดยเน้ นส่งเสริ มด้ ำนกีฬำบำสเกตบอล และกำรศึกษำ อำทิ
- โครงกำรสร้ ำงอำคำรเรี ยนโมโน กรุ๊ ป 10 ศูนย์กำรเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำนดงตำหวำน อำเภอกุด
ข้ ำวปุน้ จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึง่ บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนอำคำรเรี ยนแก่โรงเรี ยนต่ำงๆ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 10
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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- โครงกำร ซ่อม - สร้ ำงสนำมบำสเกตบอล ครัง้ ที่ 5 ณ โรงเรี ยนบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี สะเกษ เพื่อ
ส่งเสริ มสุขภำวะชุมชน และพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล
- โครงกำร “มอบหน้ ำแป้นบำสเกตบอลทัว่ ประเทศ” โดยในปี 2562 ได้ มอบหน้ ำแป้นบำสเกตบอล รวม 75 คู่
- โครงกำรกำรแข่งขันบำสเกตบอล PBF Basketball Dream 3x3 ประจำปี 2562
- กิ จกรรมบริ จำคโลหิตกับ ซีรีส์ “รสริ น ล่ำแวมไพร์ (Bangkok Vampire)” ณ ศูนย์ บริ ก ำรโลหิตแห่งชำติ
สภำกำชำดไทย ถนนอังรี ดนู งั ต์

บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงมูลนิธิ
ชมรม สมำคม และองค์กรต่ำงๆ อำทิ
- โครงกำร Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง จัดโดย มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก
- โครงกำร "ค่ำยอำสำพัฒนำชนบท ปี ที่ 29" จัดโดย ชุมนุมวิศวฯอำสำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระ
นครเหนือ
- โครงกำรค่ำยรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนขั บ้ ำ จัดโดย ชมรมต่อต้ ำนโรคพิษสุนขั บ้ ำ ฝ่ ำยวิชำกำร สโมสรนิสิตคณะ
สัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- โครงกำรค่ำยผู้นำเยำวชนต้ นแบบ “เก่ง ดี มีจิตอำสำ” ประจำปี 2562 จัดโดย เครื อข่ำยเยำวชนพัฒนำ
ศักยภำพ Youth for Next Step (องค์กรสำธำรณประโยชน์)
- โครงกำรแข่งขันว่ำควำมในศำลจำลอง ประจำปี
2562 จัดโดย ศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำและกำรค้ ำระหว่ำง
ประเทศกลำง และองค์กรเครื อข่ำย
- โครงกำรแข่งขันเดิน-วิ่งหุบป่ ำตำดมำรำธอน ครัง้
ที่ 2 เทิดไท้ สมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัวและสมเด็จพระรำชิ นี ใน
รัชกำลที่ ๑๐ รำยได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำย ช่วยเหลือโรงเรี ยนใน
จังหวัดอุทยั ธำนี, โรงพยำบำล และผู้พิกำร

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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ปี 2562 บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนงำนเดิน-วิ่ง ต่ำงๆทัว่ ประเทศ รวมทังสนั
้ บสนุนชมรมวิ่งโมโน (Mono Runner)
ให้ เข้ ำร่วมงำน เพื่อสร้ ำงเสริ มสุขภำพ สร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงพนักงำน อำทิ
- AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2019

- งำน CHONGKHO RUN 2019
- งำน เดิน-วิ่งหุบป่ ำตำดมำรำธอน ครัง้ ที่ 2
- งำน 12 สิงหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2019
- งำน Bangsaen21 Half Marathon
- งำน Bangsaen42 Chonburi Marathon 2019
- งำน Aloha Run Pak Nam Pran 2019
- งำน Khaoyai Half Marathon 2019
ซึ่งรำยละเอี ยดกำรด ำเนิน งำนด้ ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม สำมำรถติด ตำมได้ ใ นหัวข้ อกำรดำเนิ นงำนเพื่ อ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุม่ บริ ษัทโมโน ได้ พฒ
ั นำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลประเทศไทย โดย บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
จำกัด ได้ จัดตังสโมสรบำสเกตบอล
้
และส่งทีม โมโน แวมไพร์ ได้ เป็ นตัวแทนประเทศไทย เข้ ำร่ วมแข่งขันบำสเกตบอล
“ASEAN Basketball League 2019-2020” (ABL 2019-2020) และจัดลีกกำรแข่งขันในประเทศ ร่ วมกับเครื อข่ำย
พันธมิตรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำผู้เล่นระดับเยำวชน ณ สนำม GSB Stadium 29 และปี 2562 บริ ษัทได้ จดั ทำแอปพลิเคชัน
“MONO VAMPIRE” และ TPBL เพื่อเป็ นอีกหนึ่ง ช่องทำง
เผยแพร่ขำ่ วสำรควำมเคลือ่ นไหวของทีมบำสเกตบอล
นอกจำกนี ้ ยัง เปิ ด โครงกำรคลิ นิ ก บำสเกตบอล
MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝันยัดห่วงเยำวชนไทย
เพื่อส่งรุ่ นพี่ นักกีฬำทีมชำติ สอนกำรเล่นบำสเกตบอลตังแต่
้
ระดับ พื น้ ฐำน ไปจนถึ ง เทคนิ ค พิ เ ศษต่ ำ งๆ ให้ กั บ น้ องๆ
นักเรี ยนทัว่ ประเทศ ปี 2562 ที่ผำ่ นมำ ได้ จดั โครงกำรทังหมด
้
16 ครัง้ รวมมีนกั เรี ยนเข้ ำร่ วมโครงกำรกว่ำ 2,500 คน จำก
หลำกหลำยโรงเรี ยน
สำหรั บสื่อออนไลน์เว็บไซต์ MThai.com จัดกิจกรรมร่ วมกับ กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริ มงำน
วัฒนธรรม มูลนิธิฮวั่ เคี ้ยวป่ อเต๊ กเซี่ยงตึ๊ง มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกวดหนังสัน้ "ไทยดี มีมำรยำท" เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ เยำวชน ประพฤติตนตำมหลักมำรยำท และกำรใช้ ภำษำไทยอย่ำงถูกต้ อง และจัดกิจกรรม
ประกวดหนังสันร่
้ วมกับ สำนักงำน กสทช. ในโครงกำร "อัปคลิปพิชิตแสน ซีซนั่ 5 - สร้ ำงสรรค์หรื อทำลำยอยู่ที่ปลำยนิ ้ว"
เพื่อสนับสนุนให้ เยำวชน สร้ ำงสรรค์หนังสันที
้ ่มีเนื ้อหำในกำรรณรงค์ หรื อเตือนสติผ้ ใู ช้ สอื่ ออนไลน์ในปั จจุบนั
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การพัฒนาบุคลากร
กลุม่ บริ ษัทโมโน ตระหนักดีวำ่ บุคลำกรขององค์กรเป็ นทรัพยำกรที่มีคณ
ุ ค่ำ และเป็ นรำกฐำนของควำมสำเร็ จตำม
วิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั ้ จึงได้ ให้ ควำมสำคัญและดูแลอย่ำงรอบด้ ำนภำยใต้ กฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ทังกำร
้
บริ หำรค่ำจ้ ำง ควำมเป็ นอยู่ สภำพแวดล้ อมกำรทำงำน สวัสดิกำร กำรพัฒนำฝึ กอบรม เพื่อให้ พนักงำนเติบโตไปพร้ อม
องค์กร และเป็ นประชำกรที่มีคณ
ุ ภำพในสังคม โดยมีโครงกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรต่ำงๆ ดังนี ้

โครงการ The Score Project

โครงกำร The Score Project เกิดขึ ้นเพื่อสร้ ำงแรงจูงใจ
และขวัญกำลังใจให้ พนักงำนขององค์กรในกำรเข้ ำร่ วมโครงกำร
และกิจกรรมต่ำงๆ โดยพนักงำนจะได้ รับ Points หรื อคะแนนสะสม
ในทุกๆ กำรเข้ ำร่ วมโครงกำร กิ จกรรม หรื อกำรอบรม เพื่อนำไป
แลกรับของที่ระลึก หรื อสำมำรถบริ จำคเพื่อกำรกุศลได้

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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โครงการ Knowledge Management

โครงกำร Knowledge Management เป็ นโครงกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ และควำมสำมำรถของบุคลำกร
เพื่อให้ เป็ น “องค์กรแห่งกำรพัฒนำและเรี ยนรู้ ” ตำมนโยบำยของบริ ษัท โดยจัดกิจกรรมผ่ำนรูปแบบกำรเรี ยนรู้ดงั นี ้

กำรเรี ย นรู้ ผ่ำ นประสบกำรณ์ แ ละลงมื อ ท ำงำนจริ ง (Experience) เป็ น กำรสอนงำนและถ่ ำ ยทอดควำมรู้
ประสบกำรณ์ในงำนผ่ำนหัวหน้ 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 ำ นต่ำงๆ ได้ ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ย น โดยผ่ำ นกระบวนกำร 3 แบบ ได้ แก่ Tutor (แบบ
ห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภำกำแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึง่ จะพิจำรณำตำมเนื ้อหำควำมรู้ ที่นำเสนอ และควำมเชี่ยวชำญ
นันๆ
้ ของผู้ถ่ำยทอด
กำรแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น (Evaluation) เปิ ด โอกำสให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชำ และเพื่ อ นร่ ว มงำน ได้ แ นะน ำ
(Coaching) และให้ คำปรึ กษำ (Consulting) เพื่อให้ เกิ ดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรติชม และคำแนะนำในกำร
ทำงำนร่วมกัน ผ่ำนกำรประชุมและช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
กำรศึก ษำหำควำมรู้ และอบรมเพิ่ มเติ ม (Education) จัด
หลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมำะสม ตำมควำมต้ องกำรของแต่ละหน่วยงำน
และเปิ ดโอกำสให้ แต่ละระดับตำแหน่งเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรที่
จำเป็ นและเหมำะสมต่อกำรท ำงำน และพร้ อมสนับสนุน กำรจัด ส่ง
อบรมหลัก สูต รที่ พ นัก งำนสนใจ รวมถึ ง กำรสร้ ำงเครื่ อ งมื อ บริ ห ำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุน
และพัฒนำกำรเรี ยนรู้เพื่อนำไปต่อยอดกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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โครงการ MONO DNA

โครงกำร MONO DNA คือคุณลักษณะเฉพำะ 9 ด้ ำนของพนักงำนกลุ่มบริ ษัทโมโน เพื่อให้ เกิด “วัฒนธรรม
องค์กร” ซึง่ จะนำสูค่ วำมสำเร็ จขององค์กรตำมวิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั ้ ดังนี ้
Mono DNA
1.Creativity (Practical /Positive)

Definition
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ : กำรแสดงควำมคิดในเชิงสร้ ำงสรรค์ที่ทนั สมัย สำมำรถให้ ข้อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ วิธีกำรใหม่ๆ ที่เป็ นผลดีต่องำนและองค์กร รวมทังสำมำรถน
้
ำมำปรับใช้ ให้
งำนมีคณ
ุ ค่ำสูงสุด สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ตำ่ งๆ ได้ อย่ำงต่อเนื่อง

2.Learning (Knowledge Sharing / กำรเรียนรู้ : กำรแสดงออกถึงควำมมุ่งมัน่ และกระตือรื อร้ นในกำรเปิ ดรับสิ่งใหม่ๆ รวมถึง
Build Internal Trainer)
กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกำหนดเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำตนเอง อีกทังน
้ ำควำมรู้ที่ได้ มำประยุกต์ใช้ และแบ่งปั นให้ กบั ผู้อื่น / องค์กร
3.Teamwork (Drive to Integrate / กำรทำงำนเป็ นทีม : กำรทำงำนร่ วมกับผู้อื่น มีน ้ำใจที่จะให้ ควำมร่ วมมือ ช่วยเหลือ และ
Synergy Product / Cross function เป็ นหนึง่ เดียวกันทังสำยงำนเดี
้
ยวกันและข้ ำมสำยงำน รวมถึงกำรรวมพลังเพื่อให้ งำนสำเร็ จ
/ MONO unity)
ตำมเป้ำหมำย มุง่ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวมและองค์กร
4.Trend & Tech (Trendy /
กำรใช้ เทคโนโลยีและมีไลฟ์ สไตล์ ท่ ที ันสมัย : กำรทันต่อเหตุกำรณ์ ติดตำมเทรนด์ และ
Fashion / Application /
แฟชั่นต่ำงๆ ใช้ เทคโนโลยี แอปพลิเ คชั น หรื อโซเชี ย ลมี เดีย ในกำรสื่อสำร และติด ตำม
Networking / Social-Like & Share) ข่ำวสำร รวมทังใช้
้ เทคโนโลยีเพื่อให้ กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
5. Fast (Think / Do / React)

ควำมคล่ องแคล่ วรวดเร็ ว : กำรแสดงออกถึงควำมคล่องแคล่ว มีวิธีคิด กำรทำงำน และ
กำรสนองตอบต่ อ สถำนกำรณ์ ต่ำ งๆ ได้ อ ย่ำ งรวดเร็ ว รวมทัง้ สำมำรถท ำงำนได้ อ ย่ำ ง
หลำกหลำยในเวลำที่จำกัดและมีประสิทธิภำพ

6. Flexibility (Time / Place /
Scenario Planning)

ควำมยืดหยุ่น ต่ อสถำนกำรณ์ : กำรยอมรั บและสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อองค์ กร สำมำรถปรั บตัว และวิธีกำรทำงำนให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ ที่
เปลีย่ นไป ทังเวลำ
้
สถำนที่ บทบำทหน้ ำที่ในกำรทำงำน โดยยังรักษำประสิทธิภำพของงำน

7. Funny Heart (Positive thinking
/ like activities / Young Heart
/Gamer)

ควำมมีชีวิตชีวำ : กำรมองโลกในแง่บวก มีทศั นคติที่ดีต่อสิ่งต่ำงๆ รอบตัว และสนองตอบ
ต่อบุคคลรอบข้ ำงในเชิงบวก รวมทังแสดงออกถึ
้
งควำมสนใจในกำรเข้ ำร่วมหรื อทำกิจกรรม
ต่ำงๆ อยูเ่ สมอ

8. Energetic (Passion / Energize
others)

ควำมกระตือรือร้ นและมีพลัง: กำรมีควำมรักในงำน และแสดงออกถึงควำมทุม่ เท ควำม
พยำยำมอย่ำงไม่ยอ่ ท้ อเพื่อให้ สำมำรถทำงำนให้ สำเร็ จลุลว่ งตำมเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั ้ รวมทัง้
ผลักดัน กระตุ้นส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื่นมีพลังใจในกำรทำงำนได้ สำเร็ จตำมเป้ำหมำย

9. Service Mind

กำรมีจิตสำนึ ก ในกำรให้ บริ กำร : กำรตระหนักว่ำผู้มำติดต่อทุกคนคือลูกค้ ำ โดย
แสดงออกถึงควำมเต็มใจในกำรรับฟั ง เข้ ำใจ และตอบสนองต่อควำมต้ องกำร / ควำม
คำดหวังของลูกค้ ำทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร เพื่อให้ เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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บริ ษัทผลักดันให้ พนักงำนทุกคนเข้ ำใจและร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของ MONO DNA โดยพนักงำนแต่ละคนสำมำรถมี
DNA ได้ ตงแต่
ั ้ 1 ด้ ำน จนครบทุกด้ ำน อีกทังยั
้ งมี กิจกรรม MONO DNA SAY THANKS ให้ พนักงำนส่งข้ อควำมดีๆ ถึงกัน
และกัน ทังให้
้ กำลังใจ ชื่นชม ขอบคุณ ฯลฯ พร้ อมเหตุผลว่ำเพื่อนพนักงำนเป็ น DNA ด้ ำนใด เพื่อสร้ ำงพลังบวก มิตรภำพ
และช่วยให้ พนักงำนตระหนักว่ำตนเองและเพื่อนร่ วมงำนอยู่ใน DNA ซึ่งก็คือคุณลักษณะด้ ำนใดบ้ ำง นำสู่กำรพัฒนำ
ตนเอง กำรเข้ ำอกเข้ ำใจกัน และกำรปฏิบตั ิตนเพื่อให้ กำรทำงำนเป็ นทีมประสบควำมสำเร็ จที่ดียิ่งขึ ้น
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โครงการ FAT-FIGHTING Challenge

บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับสุขภำพของพนักงำน จึงได้ จัดโครงกำร FAT-FIGHTING Challenge เพื่อกระตุ้นให้
พนักงำนรักษำสุขภำพ โดยเน้ นกำรลดควำมอ้ วน ซึง่ เป็ นต้ นเหตุของโรคต่ำงๆ โดยมีกิจกรรมหลำกหลำย เช่น เต้ นแอโรบิก
โยคะ วิ่งเก็บคะแนนสะสมเพื่อชิงรำงวัล ผลิตคลิปให้ ควำมรู้ เรื่ องอำหำรที่เป็ นประโยชน์ เป็ นต้ น ซึ่งมีพนักงำนให้ ควำม
สนใจเข้ ำร่วมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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โครงการกิจกรรมสัมพันธ์

ปี 2562 บริ ษัทสำนต่อกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิด เพื่อสนับสนุนให้ พนักงำนได้ ร่วมทำบุญกับนักพยำกรณ์
ของธุรกิจ Horo Live ซึ่งเป็ นกำรสร้ ำงขวัญกำลังใจ สร้ ำงสัมพันธภำพอันดี ช่วยให้ พนักงำนได้ ร้ ู จกั กันมำกยิ่งขึ ้น และยัง
เป็ นกำรนำธุรกิจของบริ ษัทเข้ ำมำมีสว่ นร่วมในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสำนสัมพันธ์พนักงำนด้ วย
บริ ษัทยังได้ จดั กิจกรรรมตำมโอกำสพิเศษต่ำงๆ ผ่ำนเฟซบุ๊ กกลุม่ ภำยใน เพื่อให้ พนักงำนได้ มีสว่ นร่ วมและสร้ ำง
สัมพันธภำพอันดี
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โครงการแข่งขันกีฬาภายใน

ในฐำนะองค์กรที่ให้ ควำมสำคัญด้ ำนกีฬำ บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงำนเข้ ำร่ วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น กำรแข่งขันแบดมินตัน “ทีวีสำมัคคีคพั ครัง้ ที่ 4” , กำรแข่งขันแบดมินตันภำยใน “Mono
Badminton Championship ครัง้ ที่ 2" และกำรแข่งขันบำสเกตบอลภำยใน “Mono Street-Basketball 3x3” เป็ นต้ น
รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ชมรมวิ่งโมโน (MONO Runner) เข้ ำร่ วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมำรำธอนต่ำงๆตลอดทังปี
้ เพื่อส่งเสริ มให้
พนักงำนเล่นกีฬำเพื่อสุขภำพ และช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงพนักงำน

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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การดาเนินงาน
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
กำรดำเนินงำนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมของกลุม่ บริ ษัทโมโน มิได้ ม่งุ หวังเพียงกำรช่วยเหลือสังคมและส่งเสริ ม
ภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่องค์กรเท่ำนัน้ แต่ยงั สนับสนุนให้ ธุรกิจในเครื อ นำศักยภำพ ควำมเชี่ยวชำญ และทรัพยำกรต่ำงๆ เข้ ำ
มำมีสว่ นร่วมในกำรสร้ ำงประโยชน์ ทังกำรสร้
้
ำงสรรค์สอื่ และข้ อมูลควำมบันเทิง และกำรริ เริ่ ม-สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ เพื่อ
ตอบสนองนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจควบคู่กบั กำรพัฒนำสังคม เยำวชน และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะทำให้ เกิดคุณค่ำร่ วม นำสู่
กำรเติบโตของทังองค์
้ กรและสังคมไปพร้ อมกันได้ อย่ำงแข็งแกร่งและยัง่ ยืน
ในปี 2562 บริ ษัทยังคงสำนต่อกำรดำเนินงำนเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม ทังกำรด
้
ำเนินงำนในฐำนะ
สือ่ และผู้ให้ บริ กำรคอนเทนต์ กำรจัดโครงกำรและกำรสนับสนุนเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และกำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำ
วงกำรกีฬำบำสเกตบอล ดังนี ้

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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การดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะสื่อและผูใ้ ห้บริการคอนเทนต์
ในฐำนะที่ กลุ่ม บริ ษั ท โมโน เป็ นผู้ผลิตสื่อและสร้ ำงสรรค์ ข้อมูลควำมบันเทิ ง บริ ษัท ได้ น ำเสนอคอนเทนต์ ที่
หลำกหลำย มุ่งเน้ นสำระควำมบันเทิงที่สร้ ำงคุณค่ำและควำมสุขในทุกรู ปแบบ อีกทังยั
้ งใช้ สื่อที่มี ช่วยประชำสัมพันธ์
โครงกำร กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ เพื่อให้ เกิดกำรรับรู้และนำสูก่ ำรช่วยเหลือต่อไป

สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตี้ไนน์)

“พบเอก พรพงเมตตา” จาก “รายการทันข่าวเช้า” และ “นนทกฤช กลมกล่อม” จาก “รายการเจาะข่าวเด็ด” ผู้
ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตีไ้ นน์) ได้รบั เกี ยรติ เข้ารับ “รางวัลพระราชทานเทพทอง ครั้งที ่
19” ประเภทบุคคลดี เด่นด้านโทรทัศน์ ในฐานะที ่มีผลงานดี เด่นเป็ นที ่ยอมรับ , ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็ น
บุคคลทีท่ าคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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“อภัสนันท์ วรภิ รมย์รกั ษ์ ” และ “วรวิ ตา จันทร์ ห่นุ ” สองผูป้ ระกาศจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29 ได้รับ
เกี ยรติ เข้ารับรางวัลในสาขา ศิ ลปิ น ดารา นักแสดง ตัวอย่างดีเด่น จากโครงการกิ จกรรมรณรงค์การทาความดี ต้นแบบคน
ดี คนทาดี ต้นแบบสังคมแห่งปี 2562 ในงานประกาศรางวัลเกี ยรติ คณ
ุ “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที ่ 6 จัดโดย สมัชชานักจัด
รายการข่าววิ ทยุโทรทัศน์หนังสือพิ มพ์แห่งประเทศไทย

สถำนีโทรทัศน์ ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตีไ้ นน์ ) นำเสนอและสร้ ำงสรรค์คอนเทนต์หลำกหลำย ครอบคลุม
ทุก ควำมต้ อ งกำรของผู้ชมทุก เพศทุกวัย ทัง้ รำยกำรข่ำว ภำพยนตร์ แ ละซีรี ส์ชื่อ ดังทัง้ ไทยและต่ำงประเทศ รำยกำร
ถ่ำยทอดสดและเทปบันทึกภำพกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ เป็ นต้ น รวมทังสื
้ อ่ โซเชียลต่ำงๆของช่อง MONO29 ร่วมเป็ นสือ่ กลำง
ในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสังคมด้ วย โดยช่อง MONO29 ได้ ผลิตรำยกำรต่ำงๆเพื่อสร้ ำงสรรค์สงั คม ดังนี ้
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ข่าวเช้า Good Morning Thailand

ข่ ำวเช้ ำ Good Morning Thailand นำเสนอข่ำวอย่ำงรอบด้ ำน ครบครันทุกแง่มมุ น่ำเชื่อถือ มีสำรประโยชน์
ทังข่
้ ำวในประเทศและต่ำงประเทศ ด้ วยพิธีกรที่มำกควำมสำมำรถ ออกอำกำศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 6.00 – 7.55 น.
โดยมีช่วง “Big Hero พลังคนดี” ถ่ำยทอดเรื่ องรำวของบุคคล กลุม่ บุคคล หรื อโครงกำรต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพื่อยกย่อง ส่งต่อเรื่ องรำวดีๆ และสร้ ำงแรงบันดำลใจให้ กบั สังคม

“บิ๊กฮีโร่ พลังคนดี” ร่ วมเชิดชูครูจิตอาสา “ป้ ามณี บุญวิรัตน์ ” เปิ ดโรงเรียนหนึ่งบาท พัฒนาสังคม

“บิ๊กฮีโร่ พลังคนดี” แชร์ ต่อโครงการ “ตู้ให้ หายหิว”
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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เปิดโลกวันใหม่ Welcome World
เปิ ดโลกวันใหม่ Welcome World รำยกำรเล่ำข่ำวแบบกันเองภำยใต้ คอนเซปต์ “เปิ ดควำมคิด เกำะติด
ทันสมัย” ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลำ 03.00 – 05.00 น. โดยแบ่งเนื ้อหำในกำรนำเสนอออกเป็ น 6 ช่วง ได้ แก่
เกำะติดกระแสดัง Trend Update : เปิ ดโลกข้ อมูล
ข่ ำ วสำรจำกเว็ บ ไซต์ ชั น้ น ำทั่ว โลก และสรุ ป ประเด็ น ที่
น่ำสนใจจำก Social Media
Start Up Showcase : นำเสนอไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์
ชี วิ ต ในปั จจุ บั น เพื่ อ สร้ ำง แรงบั น ดำลใจ บอกต่ อ
ควำมสำเร็ จของกลุม่ ธุรกิจรุ่นใหม่
ข่ ำวร้ อนรอบวัน Hot News : สรุ ปข่ำวร้ อนที่สำคัญๆ ใน
รอบวันที่ผำ่ นมำ
Big Story : เจำะลึกข้ อมูลควำมเคลื่อนไหวของโลกธุรกิจ
และเทคโนโลยีในแบบละเอียดยิบ
Global Update : สถำนกำรณ์ ข่ำวรอบโลก
Sport Variety News : สีสนั กีฬำทังในประเทศและ
้
ต่ำงประเทศ เจำะลึกเรื่ องรำววงกำรกีฬำชันน
้ ำรอบโลก

“กระแสโลก” (Worlds News) และ “ซีนเด็ด..ภาษาหนัง (Movie Language)”
รำยกำรสำระบันเทิง สอนภำษำอังกฤษทังค
้ ำศัพท์และสำนวนที่เข้ ำใจง่ำย สำมำรถนำไปใช้ ได้ ในชีวิตประจำวัน
โดยสองพิธีกร “คริ สโตเฟอร์ ไรท์” และ “เต้ -สุผจญ กลิน่ สุวรรณ”

ร ำ ย ก ำ ร “ก ร ะ แ ส โ ล ก ”
(Worlds News) นำเสนอข่ำวประเด็น
เ ด่ น ดั ง พ ร้ อ ม ศั พ ท์ แ ล ะ ส ำ น ว น
ภำษำอังกฤษ
รำยกำร “ซีนเด็ด..ภำษำหนัง”
(Movie Language) สอนภำษำอังกฤษ
จำกภำพยนตร์ ชื่อดัง เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ รับทัง้
ควำมบันเทิงควบคูไ่ ปกับควำมรู้
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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เว็บไซต์ MThai และ seeme.me

MThai คว้ารางวัล Best Brand Performance for influencer : ผูท้ รงอิ ทธิ พลบน Twitter
ในงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Awards 2019 ครัง้ ที ่ 7
เว็บไซต์คอมมูนิตี ้ขนำดใหญ่ อย่ำง MThai.com ยังคงสำนต่อกำรเป็ นเว็บไซต์สงั คมคุณภำพ โดยให้ บริ กำร
คอนเทนต์ครบครันทุกไลฟ์ สไตล์ ทังสำระ
้
ควำมรู้ ข่ำวสำร และบันเทิง อย่ำงถูกต้ อง รวดเร็ ว สมกับสโลแกน “อัปเดตทุก
เรื่ องฮิต เกำะติดทุกกระแส” โดยเป็ นสือ่ กลำงประชำสัมพันธ์ขำ่ วสำรต่ำงๆ และร่วมกับองค์กรอื่นๆจัดโครงกำรเพื่อสังคม
ทวิตเตอร์ MThai (https://twitter.com/mthai) ได้ รับ
ควำมนิยมจนมีผ้ ตู ิดตำมกว่ำ 1.4 ล้ ำนแอคเคำท์ และได้ รับกำร
ชื่นชมและควำมเชื่อมัน่ ในฐำนะสื่อที่นำเสนอประเด็นสำคัญได้
อย่ำงรวดเร็ ว กระชับ ถูกต้ อง จนได้ รับรำงวัล Best Brand
Performance for influencer : ผู้ทรงอิทธิพลบน Twitter ในงำน
ประกำศรำงวัล Thailand Zocial Awards 2019 ครัง้ ที่ 7
เว็บไซต์ seeme.me ให้ บริ กำรวิดีโอออนไลน์คณ
ุ ภำพ ครบทุกไลฟ์ สไตล์ ได้ นำเสนอและสร้ ำงสรรค์คอนเทนต์
อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกแนว เพื่อสนองตอบควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บริ กำรอย่ำงทัว่ ถึง

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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MThai กับโครงการสร้างสรรค์สังคม
ในปี 2562 เว็บไซต์ MThai.com ได้ จดั และร่วมจัดโครงกำรเพื่อสังคมต่ำงๆ ดังนี ้

งำน “MThai Top Talk-About 2019” จัดขึ ้นโดยเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เป็ นปี ที่ 9 มอบรำงวัลให้ กบั บุคคลที่
ถูกกล่ำวถึงบนโลกออนไลน์มำกที่สดุ จำกสำขำวงกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงขวัญกำลังใจ

จัดกิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กองทุน
ส่ ง เสริ มงำนวั ฒ นธรรม มู ล นิ ธิ ฮั่ ว เคี ย้ วป่ อเต๊ กเซี่ ย งตึ๊ ง
มหำวิ ท ยำลัย หัว เฉี ย วเฉลิม พระเกี ย รติ ประกวดหนัง สัน้
"ไทยดี มีมำรยำท" ในโครงกำรส่งเสริ มและเผยแพร่ ค่ำนิยม
และควำมเป็ นไทย และร่วมมอบสื่อกำรเรี ยนรู้ ให้ สถำนศึกษำ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ เยำวชน ประพฤติตนตำมหลัก
มำรยำท และกำรใช้ ภำษำไทยอย่ำงถูกต้ อง
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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จัดกิจกรรมประกวดหนังสันร่
้ วมกับ สำนักงำน กสทช. ในโครงกำร "อัปคลิปพิชิตแสน ซีซนั่ 5 - สร้ ำงสรรค์หรื อ
ทำลำยอยูท่ ี่ปลำยนิ ้ว" เพื่อสนับสนุนให้ เยำวชน สร้ ำงสรรค์หนังสันที
้ ่มีเนื ้อหำในกำรรณรงค์ หรื อเตือนสติผ้ ใู ช้ สอื่ ออนไลน์ใน
ปั จจุบนั

เว็บไซต์และเฟซบุ๊กคลิกดีทาดี
บริ ษัทมุง่ มัน่ ในกำรใช้ สื่อสร้ ำงสรรค์สงั คม จึงได้ สำนต่องำนเว็บไซต์คลิกดีทำดี (clickdeetumdee.mthai.com/)
และเฟซบุ๊กคลิกดีทำดี (www.facebook.com/clickdeetumdee) เพื่อเป็ นช่องทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร
โครงกำรเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมต่ำงๆ

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ MonoMax , Tutor me , Horolive
และคลื่นวิทยุ Mono Fresh 91.5 FM
MonoMax ให้ บริ กำรภำพยนตร์ ภำพยนตร์ ชุด (ซีรีส์) ถ่ำยทอดสด
และเทปบันทึกภำพกำรแข่งขันกีฬำรำยกำรต่ำงๆ จำกทัว่ ทุกมุมโลก
ระดับภำพคมชัดแบบ HD และ Full HD ระบบเสียง Soundtrack
และพำกย์ ไ ทย ครอบคลุม ทุ ก ควำมต้ องกำรของทุ ก คน โดยมี
ค่ำบริ กำรเพียง 250 บำท ต่อเดือน

TUTOR ME เรี ยนออนไลน์ได้ ทุกที่ ให้ บริ กำรคอร์ สเรี ยนออนไลน์คุณภำพ สำระควำมรู้ ครบครัน สอนโดย
ผู้เชี่ยวชำญ โดยมีค่ำบริ กำรเพียง 250 บำท ต่อเดือน สำมำรถเรี ยนได้ ทุกคอร์ สในหมวดบุฟเฟ่ ต์ ไม่จำกัดจำนวน สำระ
ควำมรู้หลำกหลำย ครอบคลุมทุกหมวดวิชำ ตังแต่
้ ภำษำ กำรลงทุน กำรทำธุรกิจ ดนตรี กีฬำ อำหำร และเพิ่มทักษะในกำร
ทำงำน

คลื่นวิทยุ Mono Fresh 91.5 FM เพรำะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน เต็มอิ่มกับเพลงหลำกหลำยแนว สำระควำมรู้
บันเทิงจำกดีเจ รวมถึงเป็ นช่องทำงประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ดำเนินงำนธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ ทังหนั
้ งสือและนิตยสำร โดยมีทงแบบจั
ั้
ดพิมพ์เป็ นเล่มและแบบ
e-book ใน Mbookstore (https://www.mbookstore.com/) ซึ่งบริ ษัทได้ คดั สรรหนังสือดี มีคณ
ุ ภำพ ทังไทยและแปลจำก
้
ต่ำงประเทศ เพื่อให้ ครอบคลุมทุก ไลฟ์ สไตล์ของผู้อ่ำน และบริ ษัทยังได้ จัดโครงกำร และ /หรื อ บริ จำครำยได้ จำกกำร
จำหน่ำยหนังสือให้ กบั องค์กรกำรกุศลต่ำงๆ อำทิ

มอบเงินจำนวน 100,000 บำท หลังหักค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรจำหน่ำยหนังสือ “ถ ้ำหลวง ตำมติด ภำรกิจ ช่วยชีวิตทีม
หมูป่ำ” สำนักพิมพ์ Geekbook ในเครื อกลุม่ บริ ษัท โมโน ให้ แก่มลู นิธิคนตำบอดไทย

มอบเงินจำนวน 40,000 บำท จำกกำรจำหน่ำยหนังสือ “แรงบันไดจำรย์” สำนักพิมพ์ HER Publishing ในเครื อ
กลุม่ บริ ษัท โมโน สมทบทุนสนับสนุนคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ในกำรสร้ ำงอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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การสนับสนุนกีฬาต่างๆในฐานะสื่อและผู้ให้บริการคอนเทนต์
ในฐำนะผู้ให้ บริ กำรสื่อ เช่น ช่อง MONO29, MONO PLUS , เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ MonoMax , เว็บไซต์
MThai.com , เว็บไซต์ seeme.me บริ ษัทผลักดันให้ สื่อทุกช่องทำงเข้ ำมำมีสว่ นร่ วมในกำรสนับสนุนวงกำรกีฬำ โดยกำร
ถ่ำยทอดสดและฉำยเทปบันทึกภำพ กำรสร้ ำงสรรค์คลิป -สกู๊ป-รำยกำรต่ำงๆ และกำรเผยแพร่ ข่ำวสำรวงกำรกีฬำอย่ำง
ถูกต้ อง รวดเร็ ว ต่อเนื่อง และครอบคลุม เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรเข้ ำถึงกีฬำต่ำงๆมำกยิ่งขึ ้น

ถ่ายทอดสดและฉายเทปบันทึกภาพการแข่งขันกีฬาต่างๆ
กำรแข่งขันตะกร้ อชิ งถ้ วยพระรำชทำน “คิงส์คัพ”
ครั ง้ ที่ 34 (KING’S CUP SEPAKTAKRAW WORLD
CHAMPIONSHIP 2019) ถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันจำนวน 3
แมตช์ ทำงช่อง MONO 29, ช่อง MONO PLUS, MonoMax
และชมย้ อนหลังได้ ทกุ คู่ที่ MonoMax

กำรแข่งขัน “ตะกร้ อไทยแลนด์ลีก 2019” (Takraw
Thailand League 2019) ถ่ำยทอดสดทำง ช่อง MONO
PLUS (โมโน พลัส) และ MonoMax และชมย้ อนหลังที่
MonoMax โดยบริ ษัทมุง่ หวังเพื่อพัฒนำวงกำรกีฬำตะกร้ อให้
เข้ ำถึงผู้ชมได้ มำกขึ ้นในทุกพื ้นที่

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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ศึกมวยไทยระดับโลก Mono29 Topking World
Series 2019 ถ่ำยทอดสดทำงช่อง MONO29

ศึกบำสเกตบอล NBA ถ่ำยทอดสดและรับชม
เทปบันทึกภำพทำงช่อง MONO PLUS

ถ่ำยทอดสดและเทปบันทึกภำพกำรแข่งขันบำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ อำทิ Asean Basketball League 20192020 (ABL), Thailand Professional Basketball League 2019 (TPBL), FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 2019
(FACC2019), Thailand Amateur Basketball League 2019 (TABL)

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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การสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อสนับสนุนวงการกีฬา

เว็บไซต์ MThai มีหมวดข่ำวกีฬำ
ทังไทยและต่
้
ำงประเทศนำเสนอข่ำว
ไฮไลท์ และวิ เ ครำะห์ ก ำรแข่ ง ขัน
กีฬำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงครบถ้ วน

เว็บไซต์ seeme.me มีช่องรำยกำรต่ำงๆ ในหมวดกีฬำ นำเสนอทังสำระ
้
ควำมรู้ เทคนิค ข่ำวสำร รวมถึง
ไลฟ์ สไตล์อื่นๆ ในวงกำรกีฬำ และบริ ษัทได้ ผลิตรำยกำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกีฬำบำสเกตบอล อำทิ

Basketball
Academy เรี ย นรู้ เทคนิ ค กำรเล่ น
บำสเกตบอล และประสบกำรณ์ ดี ๆ จำก รั ช เดช
เครื อทิวำ (J.O.) นักบำสเกตบอลทีมชำติไทย และ
สังกัดสโมสร โมโน เเวมไพร์

BASTHAI Society เสนอทุกซอกทุกมุมของวงกำร
บำสเกตบอลไทย ทัง้ Life Style , ทัวร์ นำเมนต์กำร
แข่งขันที่เกิดขึ ้น , สโมสรบำสเกตบอลในไทย รวมถึง
บุกบ้ ำนนักบำสเกตบอลไทย
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การจัดโครงการ
และการสนับสนุน
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2562 กลุม่ บริษัท โมโน ยังคงสำนต่อนโยบำยกำรผลักดันให้ ธุรกิจในเครื อเข้ ำมำมีส่วนร่วมใน
โครงกำรเพื่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี แ นวทำงกำรด ำเนิ น งำนหลัก คื อ กำรสนับ สนุน ด้ ำ นกี ฬ ำ
โดยเฉพำะกีฬำบำสเกตบอล , โครงกำรเพื่อพัฒนำสังคม (เยำวชนและชุมชน) และกำรสนับสนุนเพื่อสังคมกำรสนับสนุนเพื่ออนุรักษ์ ฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อม

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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โครงการเพื่อพัฒนากีฬาบาสเกตบอล
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ให้ ก ำรสนับ สนุน กี ฬ ำบำสเกตบอลมำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ กำรเป็ น ผู้สนับ สนุน กำรแข่ ง ขัน
บำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ และกำรจัดโครงกำรเพื่อสนับสนุนกีฬำบำสเกตอล

สโมสรโมโนแวมไพร์ บาสเกตบอล คลับ

อีกหนึ่งกำรดำเนินงำนสำคัญในกำรพัฒนำวงกำรกี ฬำบำสเกตบอล คือกำรส่งทีมบำสเกตบอลเข้ ำร่ วมกำร
แข่งขันบำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ ทังระดั
้ บเยำวชน ลีกอำชีพ รวมถึงทีมชำติไทย โดยที่ผ่ำนมำ สโมสรโมโน แวมไพร์
บำสเกตบอล คลับ มีผลงำนโดดเด่น เป็ นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน ลีกบำสเกตบอลระดับอำเซียน "ASEAN Basketball
League 2019-2020" ประจำฤดูกำล 2019-2020
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ประจาปี 2562
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การร่วมจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

บริ ษัทได้ ร่วมสนับสนุนกำรแข่งขันบำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ อำทิ Thailand Amateur Basketball League By
GSB, สพฐ.-โมโน แชมเปี ย้ นคัพ 2019,Thailand Professional Basketball League, PBF Basketball Dream 3x3
เป็ นต้ น และสนับสนุน กำรแข่งขันบำสเกตบอล ณ สนำม GSB Stadium 29 มำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ นัก
บำสเกตบอลชำวไทยพัฒนำตัวเอง และพร้ อมที่จะก้ ำวไปสูร่ ะดับสำกล

แอปพลิเคชัน “MONO VAMPIRE”
บริ ษัทจัดทำแอปพลิเคชัน “MONO VAMPIRE” เพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทำงกำรเผยแพร่ ข่ำวสำร ข้ อมูลต่ำงๆ และ
ควำมเคลือ่ นไหวของทีมบำสเกตบอลโมโน แวมไพร์ อย่ำงสะดวก รวดเร็ ว และใกล้ ชิด

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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สิ่งที่จะทาให้ กีฬายั่งยืนแบบมีคุณภาพ
จะต้ องไม่ ลืมเด็กและเยาวชนที่เป็ นรากฐานสาคัญ
เพราะเด็กๆ เหล่านี จ้ ะเริ่ มต้นรู้จกั กี ฬาจากโรงเรี ยน
และชุมชนของเขาเอง”

BASKETBALL PROJECTS by CSR MONO
บริ ษัทยังคงสำนต่อโครงกำร BASKETBALL PROJECTS by CSR MONO โดยมีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริ มและ
พัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลให้ เป็ นที่นิยมแพร่ หลำย เนื่องจำกบริ ษัทเชื่อว่ำกีฬำบำสเกตบอล เป็ นกีฬำที่ส่งเสริ มด้ ำน
สุขภำพและสำมำรถพัฒนำเป็ นกีฬำอำชีพสู่ระดับเอเชี ย สร้ ำงรำยได้ และชื่ อเสียงให้ แก่ประเทศได้ โดยโครงกำรนีม้ ี 3
โครงกำรย่อย ได้ แก่ โครงกำรโมโน บำสเกตบอล ดรี ม ปลุกฝันยัดห่วงเยำวชนไทย, โครงกำรสร้ ำง/ซ่อมสนำมบำสเกตบอล
และโครงกำรมอบหน้ ำแป้นบำสเกตบอล

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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Mono Basketball Dream : ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย
โครงกำร “โมโน บำสเกตบอล ดรี ม ปลุกฝันยัดห่วงเยำวชนไทย” เป็ นกำรพำนักบำสฯ สังกัดสโมสรบำสเกตบอล
ของกลุม่ บริ ษัทโมโน ไปเปิ ดคลินิกฝึ กสอนทักษะ-เทคนิคกำรเล่นบำสเกตบอล และบอกเล่ำประสบกำรณ์ดีๆ เพื่อสร้ ำงแรง
บันดำลใจและส่งเสริ มให้ น้องๆเยำวชนสนใจกีฬำบำสเกตบอลมำกยิ่งขึ ้น โดยในปี 2562 ได้ จัดทังหมด
้
17 ครัง้ และมี
นักเรี ยนเข้ ำร่วมโครงกำรกว่ำ 1,400 คน จำกทัว่ ทุกภำคของประเทศไทย
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันที่
24 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62
11 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62
30 ส.ค. 62
14 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
12 ธ.ค. 62

16
17

19 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62

รำยชื่อโรงเรียน
โรงเรี ยนธรรมมิสลำม มูลนิธิ
โรงเรี ยนกระทุม่ แบน "วิเศษสมุทคุณ”
โรงเรี ยนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3
โรงเรี ยนทุง่ ทรำยวิทยำ
โรงเรี ยนบ้ ำนห้ วยไร่ สำมัคคี
โรงเรี ยนฟำกกว๊ ำนวิทยำคม
โรงเรี ยนสูงเม่นชนูปถัมภ์
โรงเรี ยนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ์
โรงเรี ยนยุวฑูตศึกษำพัฒนำ
โรงเรี ยนส้ มป่ อยพิทยำคม
โรงเรี ยนบึงบูรพ์
โรงเรี ยนวัดป่ ำสะแก
โรงเรี ยนสมุทรสำครวิทยำลัย
โรงเรี ยนคุรุรำษฎร์ รังสฤษฏ์
โรงเรี ย นเทศบำล 4 ระบบสำธิ ตเทศบำลเมื อ งลพบุรี
และโรงเรี ยนพิบลู วิทยำลัย
โรงเรี ยนภำชี "สุนทรวิทยำนุกลู "
โรงเรี ยนมวกเหล็กวิทยำ, โรงเรี ยนสุธีวทิ ยำ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี
โรงเรี ยนหนองแค "สรกิจพิทยำ"
โรงเรี ยนหนองโดนวิทยำ, โรงเรี ยนสองคอนวิทยำ
โรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม, โรงเรี ยนแก่งคอย
โรงเรี ยนบ้ ำนหมอ "พัฒนำนุกลู "
โรงเรี ยนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี
โรงเรี ยนบ้ ำนท่ำมะปรำงวิทยำ, โรงเรี ยนหนองแซงวิทยำ
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ พุแค, โรงเรี ยนสระบุรีวทิ ยำคม
โรงเรี ยน เสำไห้ ”วิมลวิทยำนุกลู ”
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

รวมนักเรียนเข้ ำร่ วมโครงกำร

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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นนทบุรี
สมุทรสำคร
สุพรรณบุรี
กำแพงเพชร
เชียงรำย
พะยำ
แพร่
แพร่
เชียงใหม่
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
สุพรรณบุรี
สมุทรสำคร
รำชบุรี
ลพบุรี

จำนวนนักเรียน
60
100
70
70
40
40
50
30
100
100
100
80
80
100
120

อยุธยำ
สระบุรี

150
200

1,490 คน
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ประมวลภาพกิจกรรม
MONO Basketball Dream
ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย
ประจาปี 2562
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โครงการมอบหน้าแป้นบาสเกตบอล
โครงกำรมอบหน้ ำแป้นบำสเกตบอล เริ่ มในปี 2561 ได้ มอบหน้ ำแป้นบำสเกตบอลพร้ อมลูกบำสเกตบอลให้ แก่
พื น้ ที่ ต่ำ งๆไปแล้ ว 103 แห่ง รวม 206 แป้น เพื่ อ สนับ สนุน ให้ โรงเรี ย นและชุม ชนทั่ว ประเทศได้ มี โอกำสใช้ ห น้ ำ แป้ น
บำสเกตบอลที่มีคณ
ุ ภำพ ซึง่ ถือเป็ นกำรร่วมพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลระดับท้ องถิ่น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สถำนที่
โรงเรี ยนมัธยมวัดดุสิตำรำม
โรงเรี ยนชุมชนสำมัคคีรำษฎร์ บำรุ ง
โรงเรี ยนสหัสขันธ์ศกึ ษำ
โรงเรี ยนทุง่ ทรำยวิทยำ
ชุมชนบ้ ำนแฮด
โรงเรี ยนบ้ ำนทับช้ ำง
โรงเรี ยนบ้ ำนทับสงฆ์
โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชมุ พล
โรงเรี ยนบ้ ำนห้ วยไร่ สำมัคคี
โรงเรี ยนนำเดื่อพิทยำคม
ชมรมคนรักบำสฯธำตุพนม
โรงเรี ยนบ้ ำนนำหว้ ำ
โรงเรี ยนนครพนมวิทยำคม
ชมรมบำสเกตบอลจังหวัดนครพนม
โรงเรี ยนพระซองสำมัคคีวิทยำ
โรงเรี ยนบ้ ำนวังโรงใหญ่สำมัคคี
โรงเรี ยนบ้ ำนวังโรงน้ อย
โรงเรี ยนบ้ ำนหนองกระทุม่
โรงเรี ยนสูงเนิน
โรงเรี ยนเก้ งเต็ก

จังหวัด
กรุ งเทพฯ
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
ชัยภูมิ
เชียงรำย
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ

ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สถำนที่
โรงเรี ยนวัดโชติกำรำม
ชมรมบำสเกตบอลโชคชัย
ชมรมบำสเกตบอลสูงเนิน
ชมรมบำสเกตบอลขำมสะแกแสง
ชมรมบำสเกตบอลปักธงชัย
ชมรมบำสเกตบอลเทศบำลเมืองบัวใหญ่

แผนกสื่อสำรกองบิน 4
โรงเรี ยนพยุหะพิทยำคม
โรงเรี ยนธรรมิสลำมมูลนิธิ ท่ำอิฐ
โรงเรี ยนสำรสำสน์วเิ ทศรำชพฤกษ์
โรงเรี ยนบึงโขงหลงวิทยำคม
โรงเรี ยนบ้ ำนกรวดวิทยำคำร
โรงเรี ยนประโคนชัยพิทยำคม
โรงเรี ยนนำงรอง
โรงเรี ยนคูเมืองวิทยำคม
โรงเรี ยนรำชประชำนุเครำะห์ 51
โรงเรี ยนละหำนทรำยรัชดำภิเษก
โรงเรี ยนตลำดโพธิ์พิทยำคม
โรงเรี ยน ฟำกกว๊ ำนวิทยำคม
โรงเรี ยนกะปงพิทยำคม
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จังหวัด
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นนทบุรี
นนทบุรี
บึงกำฬ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
พะเยำ
พังงำ

ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

สถำนที่
โรงเรี ยนสูงเม่นชนูปถัมภ์
โรงเรี ยนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ์
ชมรมบำสเกตบอลอำเภอพยักคฆภูมิพิสยั

ชมรมบำสเกตบอลอำเภอยำงสีสรุ ำช
โรงเรี ยนเหล่ำยำววิทยำคำร
โรงเรี ยนดอนตำลวิทยำ
โรงเรี ยนเมยวดีพิทยำคม
โรงเรี ยนพิชยั รัตนำคำร
ชมรมหนุมำนบำสเกตบอล
โรงเรี ยนวัดในไร่
โรงเรี ยนคุรุรำษฎร์ รังสฤษฏ์
โรงเรียนบ้ ำนพุแค *แป้นบำสครบชุด*

โรงเรี ยนวัดหนองตำมิ่ง
โรงเรี ยนเทศบำล 4 ระบบสำธิตเทศบำลเมืองลพบุรี

เขื่อนยำงบำสเก็ตบอลคลับไทยแลนด์

จังหวัด
แพร่
แพร่
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มุกดำหำร
ร้ อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ระยอง
รำชบุรี
รำชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลำปำง

ที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

สถำนที่
โรงเรี ยนอุโมงค์วทิ ยำคม
โรงเรี ยนบ้ ำนปวงคำ (ประชำอุทิศ)
สนำมบำสสถำนีรถไฟป่ ำเส้ ำ
โรงเรี ยนภูเรื อวิทยำ
โรงเรี ยนบ้ ำนส้ มป่ อย (ส้ มป่ อยวิทยำเสริ ม)
โรงเรี ยนบ้ ำนหนองหมีหวั ดง (ประชำวิทยำคำร)

โรงเรี ยนไผ่งำมพิทยำคม
โรงเรี ยนส้ มป่ อยพิทยำคม
โรงเรี ยนกุสมุ ำลย์วทิ ยำคม
โรงเรี ยนบำงพลีรำษฎร์ บำรุ ง
โรงเรี ยนสมุทรสำครวิทยำลัย
โรงเรี ยนกระทุม่ แบน "วิเศษสมุทคุณ"
โรงเรี ยนบ้ ำนโคกสะแบง
โรงเรี ยนสระแก้ ว
โรงเรี ยนมวกเหล็กวิทยำ
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จังหวัด
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
เลย
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
สกลนคร
สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สระแก้ ว
สระแก้ ว
สระบุรี

ที่
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

สถำนที่
โรงเรี ยนสุธีวทิ ยำ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี

โรงเรี ยนหนองแค "สรกิจพิทยำ"
โรงเรี ยนหนองโดนวิทยำ
โรงเรี ยนสองคอนวิทยำ
โรงเรี ยนวังม่วงวิทยำคม
โรงเรี ยนแก่งคอย
โรงเรี ยนบ้ ำนหมอ"พัฒนำนุกลู "
โรงเรี ยนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี
โรงเรี ยนบ้ ำนท่ำมะปรำงวิทยำ
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ พุแค
โรงเรี ยน เสำไห้ ”วิมลวิทยำนุกลู ”
โรงเรี ยนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3
โรงเรี ยนวัดน ้ำพุ
โรงเรี ยนสงวนหญิง
โรงเรี ยนวัดป่ ำสะแก

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

ที่
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

สถำนที่
โรงเรี ยนภำชี "สุนทรวิทยำนุกลู "
โรงเรี ยนอนุบำลวัดนำงใน
โรงเรี ยนสตรี อ่ำงทอง
โรงเรี ยนหัวตะพำนวิทยำคม
โรงเรี ยนอำนำจเจริ ญ
โรงเรี ยนน ้ำปลีกศึกษำ
โรงเรี ยนอำนำจเจริ ญพิทยำคม
โรงเรี ยนศรี เจริ ญศึกษำ
โรงเรี ยนยูงทองพิทยำคม
โรงเรี ยนฟำกท่ำวิทยำ
โรงเรี ยนบ้ ำนห้ วยลึก
โรงเรี ยนบ้ ำนไร่ วทิ ยำ
โรงเรี ยนห้ วยคตพิทยำคม
โรงเรี ยนศรี เมืองวิทยำคำร
โรงเรี ยนอนุบำลศรี เมืองใหม่
โรงเรี ยนเดชอุดม
โรงเรี ยนสิรินธรวิทยำนุสรณ์
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จังหวัด
อยุธยำ
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อำนำจเจริ ญ
อำนำจเจริ ญ
อำนำจเจริ ญ
อำนำจเจริ ญ
อำนำจเจริ ญ
อุดรธำนี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทยั ธำนี
อุทยั ธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี

โครงการสร้าง/ซ่อม สนามบาสเกตบอล
บริ ษัทได้ สำนต่อโครงกำรสร้ ำง/ซ่อม สนำมบำสเกตบอล เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซมสนำมบำสเกตบอล ให้ พร้ อม
สำหรับเยำวชน-ชุมชน ใช้ ซ้อมหรื อแข่งขันบำสเกตบอล เพื่อร่ วมพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลตังแต่
้ ระดับเยำวชนชุมชน โดยในปี 2562 บริ ษัทได้ ดำเนินโครงกำรสร้ ำง/ซ่อม สนำมบำสเกตบอล จำนวน 1 สนำม ให้ แก่ โรงเรี ยนบึงบูรพ์
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี สะเกษ พร้ อมจัดโครงกำร “โมโน บำสเกตบอล ดรี ม ปลุกฝั นยัดห่วงเยำวชนไทย” โดยมีครู อำจำรย์-นักเรี ยน และศิษย์เก่ำเข้ ำร่วมด้ วย
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การสนับสนุนกีฬาอื่นๆ
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ร่วมสนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมด้ ำนกีฬำต่ำงๆ ได้ แก่

สนับสนุนกิจกรรมวิง่ เพื่อครู “CHONGKHO RUN 2019” ครัง้ ที่ 3 จำนวน 150,000 บำท เพื่อหำรำยได้ สบทบ
"กองทุนป๋ ำอำรี ย์ เพื่อครู BCC" ในกำรรักษำพยำบำลครูอำวุโส ของโรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียนวิทยำลัย

สนับสนุนทีมบำสเกตบอล โรงเรี ยนยุวฑูตศึกษำพัฒนำ เชียงใหม่ จำนวน 30,000 บำท ในกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรม
และกำรแข่งขันบำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ

รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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สนั บ สนุ น ที ม กอล์ ฟ กำรกุ ศ ล จ ำนวน
50,000 บำท ในกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล ชิงถ้ วย
พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั จัดโดย
สมำคมนั ก เรี ย นเก่ ำ เยอรมั น ฯ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ
วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน เ พื่ อ ห ำ ร ำ ย ไ ด้
ทูลเกล้ ำฯ ถวำยสมทบทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล และ
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของสมำคมฯ

สนับสนุนกำรแข่งขันเดิน -วิ่งหุบป่ ำตำดมำรำธอน ครัง้ ที่ 2 จำนวน 20,000 บำท โดยรำยได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำย
ช่วยเหลือโรงเรี ยนในจังหวัดอุทยั ธำนี , โรงพยำบำล และผู้พิกำร

สนับสนุนทีมจักรยำน ศูนย์ฝึกกีฬำวำรี ภิรมย์ (หนองจอก) จำนวน 10,000 บำท ในกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมและกำร
แข่งขันรำยกำรต่ำงๆ
รายงานการดาเนินงานเพือ่ สังคม
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การสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งต่างๆ
ปี 2562 บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนงำนเดิน-วิ่ง ต่ำงๆทัว่ ประเทศ รวมทังสนั
้ บสนุนชมรมวิ่งโมโน (Mono Runner) ให้
เข้ ำร่วมงำน เพื่อสร้ ำงเสริ มสุขภำพ สร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงพนักงำน อำทิ
- AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2019

-

งำน CHONGKHO RUN 2019
งำน เดิน-วิ่งหุบป่ ำตำดมำรำธอน ครัง้ ที่ 2
งำน 12 สิงหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2019
งำน Bangsaen21 Half Marathon
งำน Bangsaen42 Chonburi Marathon 2019
งำน Aloha Run Pak Nam Pran 2019
งำน Khaoyai Half Marathon 2019
งำน สุโขทัยมำรำธอน 2019
งำน อยุธยำมำรำธอน 2019
งำน Cold Night Run 2 (2019)
งำน Batman Pattaya Night Run
งำน Give and Run "Fun 2 Share 2019"
งำน Singha Series 4 RUN
งำน Run For Heroes
งำน KILO RUN
งำน Generali Selfie Run 2019
งำน Pakchong Cowboy Run at Thongsomboon Club 2019
งำน Active Run @ป้อมพระจุลจอมเกล้ ำ 2019 "วิ่งตำมรอยประวัติศำสตร์ ร.ศ.112 ปี ท1ี่ "
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โครงการเพื่อพัฒนาสังคม
กำรร่วมพัฒนำสังคม โดยเฉพำะเยำวชนและชุมชน ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจ ยังคงเป็ นพันธกิจสำคัญข้ อหนึ่ง
ของบริ ษัท ในปี 2562 บริ ษัทได้ ดำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำสังคมอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกกำรส่งเสริ มด้ ำนกีฬำบำสเกตบอล
ดังนี ้

โครงกำรสร้ ำงอำคำรเรี ยนโมโน กรุ๊ป 10 ณ ศูนย์กำรเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำนดงตำหวำน อำเภอกุดข้ ำวปุน้
จังหวัดอุบลรำชธำนี โดย บริ ษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด ในเครื อกลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ สนับสนุนกำรก่อสร้ ำงจำนวน
2,000,000 บำท ซึง่ กลุม่ บริ ษัท โมโน ได้ ให้ กำรสนับสนุนกำรก่อสร้ ำงอำคำรเรี ยนแก่โรงเรี ยนต่ำงๆ มำแล้ ว 10 แห่ง ดังนี ้
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
อำคำรโมโน กรุ๊ป 9 ศูนย์กำรเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำนดงตำหวำน
อำเภอกุดข้ ำวปุน้
จังหวัดอุบลรำชธำนี
อำคำรโมโน กรุ๊ป 10 ศูนย์กำรเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำนดงตำหวำน
อำเภอกุดข้ ำวปุน้
จังหวัดอุบลรำชธำนี
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กิจกรรม “Big Cleaning Day คืนพื ้นที่สชู่ ุมชน” ภำยใต้ โครงกำร “คูโบต้ ำ พลังใจสู้ภยั น ้ำท่วม” โดยควำมร่ วมมือ
ระหว่ำง บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และ สยำมคูโบต้ ำ คอร์ ปปเรชัน่ จำกัด เพื่อร่ วมฟื น้ ฟู เยียวยำผู้ประสบ
อุทกภัย วันที่ 17 ตุลำคม 2562 ณ พื ้นที่อำเภอวำริ นชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี

กิจกรรมบริ จำคโลหิตกับ ซีรีส์ “รสริ น ล่ำแวมไพร์ (Bangkok Vampire)” ผลงำนจำก “โมโน ออริ จินอลส์ (MONO
ORIGINALS)” ในเครื อกลุม่ บริ ษัท โมโน เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ชู มมีสว่ นร่วมในกำรทำดีเพื่อสังคมโดยกำรบริ จำคโลหิต ร่วมกับ
ดำรำนักแสดงนำจำกซีรีส์ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ บริ จำคเงิน 100,000 บำท ให้ แก่ศนู ย์บริ กำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทยด้ วย
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กิจกรรม CSR เพื่อน้ องๆผู้ด้อยโอกำส โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดำร โดยร่วมกับรำยกำร “จำนยักษ์ ” ทำงเว็บไซต์ซีมีดอท
มี (seeme.me) ในเครื อกลุม่ บริ ษัท โมโน จัดกิจกรรมสันทนำกำร แจกของรำงวัล บริ จำคเสื ้อผ้ ำ ของเล่น ของใช้ และมอบ
ทุน สนับ สนุน กำรศึ ก ษำ วัน ที่ 30-31 กรกฎำคม 2562 ณ โรงเรี ย นวัด ฉัต รทอง อ ำเภอลำดบัว หลวง จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยำ และ โรงเรี ยนบ้ ำนกล้ วย ห้ องเรี ยนสำขำตะเพินคี่ อำเภอด่ำนช้ ำง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงำนร่วมทำบุญ อำทิ งำนทอดผ้ ำป่ ำสำมัคคีเพื่อพัฒนำวัดทรำยงำม และเพื่อกำรศึกษำรักษำนักบวชอำพำธ ณ วัดทรำยงำม จังหวัดจันทบุรี , ร่ วมทำบุญหล่อพระประธำนวัดพุทธพรหมยำน สมเด็จองค์ปฐม
ปำงพระวิสุทธิ เทพ ณ โรงหล่อปฏิมำกรรม พุทธปฏิมำพรเลิศ จังหวัดนครปฐม และทำบุญทอดกฐิ นสำมัคคีเพื่อสร้ ำง
อุโบสถ เสนำสนะ และซื ้อที่ดินเข้ ำออกวัด ณ วัดพุทธพรหมยำน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ
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การสนับสนุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงมูลนิธิ
ชมรม สมำคม และองค์กรต่ำงๆ อำทิ
ที่
1

2

3

4

5

รำยกำร
จำนวนเงิน
วัตถุประสงค์
โครงกำรแข่งขันว่ำควำมในศำลจำลอง ประจำปี
100,000 สร้ ำ งค วำม ตระหนั ก ใ ห้ เ ยำว ชนเห็ น
2562 จัดโดย ศำลทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรค้ ำ
ควำมสำคัญของควำมรู้ ด้ ำนทรัพย์สินทำง
ระหว่ำงประเทศกลำง และองค์กรเครื อข่ำย
ปั ญญำและกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ
โครงกำร Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง
35,000 เพื่อหำรำยได้ สนับสนุนกำรเปลี่ยนลิ ้นหัวใจ
จัดโดย มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก กองทุนอำคำรเฉลิม
ทำงสำยสวนในผู้ป่ วยโรคหัว ใจพิ ก ำรแต่
พระเกียรติฯ
กำเนิดที่มีควำมจำเป็ นต้ องได้ รับกำรผ่ำตัด
หัวใจซ ้ำ
โครงกำรเสริ ม สร้ ำงทั ก ษะกำรประกอบอำชี พ
10,000 เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้ แก่
ครอบครัวเด็กกำพร้ ำ จัดโดย มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน
เด็กและครอบครัวผู้สญ
ู เสียจำกเหตุกำรณ์
เพื่อเด็กกำพร้ ำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ร่ วมกั บ
ควำมไม่สงบ ให้ มีอำชีพมัน่ คงยิ่งขึ ้น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
วำรสำรเสนำรักษ์ เหล่ำแพทย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ
15,000 เพื่ อ น้ อมร ำลึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ
1 0 9 ปี 2 3 ตุ ล ำ ค ม 2 5 6 2 วั น สว ร รค ต ใ น
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ ำเจ้ ำอยูห่ วั
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ ำเจ้ ำอยูห่ วั
โครงกำรค่ำยผู้น ำเยำวชนต้ น แบบ “เก่ ง ดี มี จิ ต
10,000 เพื่ อ พัฒ นำและเสริ ม สร้ ำงศัก ยภำพของ
อำสำ” ประจำปี 2562 จัดโดย เครื อข่ำยเยำวชน
เยำวชน และสร้ ำงเครื อข่ำยเยำวชนต้ นแบบ
พัฒนำศักยภำพ Youth for Next Step (องค์กร
คนเก่ง ดี มีจิตอำสำ นำสูก่ ำรพัฒนำสังคม
สำธำรณประโยชน์)
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ที่
6

7

8

รำยกำร
จำนวนเงิน
วัตถุประสงค์
โครงกำรค่ ำ ยรณรงค์ ป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุนัข บ้ ำ ปี
10,000 เพื่อฉี ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ ำให้ กับ
กำรศึกษำ 2561 ครัง้ ที่ 2 จัดโดย ชมรมต่อต้ ำนโรค
สุนัข และแมว ณ วั ด ชุ ม แสงศรี ว นำรำม
พิ ษ สุนัข บ้ ำ ฝ่ ำยวิ ช ำกำร สโมสรนิ สิต คณะสัต ว
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และเพื่อให้
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
นักศึกษำร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม
โครงกำร "ค่ำยอำสำพัฒนำชนบท ปี ที่ 29" จัดโดย
10,000 เพื่ อ สร้ ำงอำคำรอเนกประสงค์ และ
ชุม นุม วิ ศ วฯอำสำ มหำวิ ท ยำลัย เทคโนโลยี พ ระ
ซ่อมแซมโรงเรี ยน ศูนย์กำรเรี ยนชุมชนชำว
จอมเกล้ ำพระนครเหนือ
ไทยภู เ ขำ "แม่ ฟ้ ำ หลวง" อ ำเภอแม่ แ จ่ ม
จังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนโครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ ธรรมชำติ
10,000 ส่ ง เสริ มให้ เยำวชนมี จิ ต ส ำนึ ก อนุ รั ก ษ์
และสิ่งแวดล้ อม ครัง้ ที่ 40 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ณ ศูนย์ ศึกษำ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ฝ่ ำยพัฒนำสังคมและ
ธรรมชำติและสัตว์ป่ำห้ วยกุ่ม อำเภอเกษตร
บ ำ เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ส โ ม ส ร นิ สิ ต ค ณ ะ สั ต ว
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ในปี 2563
กลุ่มบริษัท โมโน ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผ่านสื่อและโครงการที่สร้างคุณค่าต่างๆ
เพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 16
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2502 0700 อีเมล : csr@mono.co.th

