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นโยบายภาพรวม  
กลุม่บริษัท โมโน เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงสรรค์สื่อและข้อมลูควำมบนัเทิง “Media and Content Conglomerate” 

ชัน้น ำของเมืองไทย โดยให้บริกำรผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ MThai.com , Seeme.me  ทีวีดิจิตอลช่อง 

MONO29  (โมโน ทเวนตีไ้นน์) ทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวีช่อง MONO PLUS (โมโน พลสั) แอปพลิเคชนั MonoMax , Seeme 

ฯลฯ ปัจจุบนับริษัทพฒันำคอนเทนต์ที่หลำกหลำย ทัง้ภำพยนตร์ ซีรีส์ กีฬำ เพลง ฯลฯ และพฒันำช่องทำงกำรเผยแพร่

ดิจิตอลคอนเทนต์ ทัง้ในรูปแบบแอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่ำงๆ และพัฒนำธุรกิจด้ำนคอมเมิร์ซ รูปแบบ Home 

Shopping ภำยใต้ช่ือ 29Shopping  รวมทัง้ได้พฒันำธุรกิจสปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ด้วยกำรจัดลีกบำสเกตบอลทัง้

ระดบัเยำวชน ระดบัภมูิภำค และระดบัประเทศ รวมถึงกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ ทัง้สปอนเซอร์และ

ผู้สนบัสนนุ และพนัธมิตรด้ำนกำรผลติคอนเทนต์ตำ่งๆ ฯลฯ 

แม้ว่ำบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนำ

ด้ำนธุรกิจ แต่ก็ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันมำ

อย่ำงต่อเนื่อง โดยด ำเนินกำรทัง้ในฐำนะ

ผู้ ให้บริกำรด้ำนสื่อ คือกำรเผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำรและสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ที่มี

ประโยชน์ มีสำระ เนือ้หำครบครัน กำร

ดแูลพนกังำน และโครงกำรเพื่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ทัง้นี เ้พื่อให้องค์กร

เติบโตไปพร้อมกับสงัคมอย่ำงแข็งแกร่ง

และมัน่คง   
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วิสัยทัศน์ 
กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งมัน่เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงสรรค์สื่อและข้อมูลควำมบันเทิงชัน้น ำของเมืองไทย  ผ่ำน

เทคโนโลยี และสือ่ที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทกุไลฟ์สไตลใ์นโลกดิจิตอล 

 

พันธกิจ 
 กลุ่มบริษัท โมโน บริหำรงำนภำยใต้ค่ำนิยมหลกัขององค์กร ประกอบด้วย  กำรท ำงำนเป็นทีม  ควำมคิดริเร่ิม

สร้ำงสรรค์  กำรเรียนรู้และพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้บรรลพุนัธกิจที่บริษัทมุง่เน้น 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

สร้ำงสรรค์ สำระควำมบนัเทงิที่สร้ำงคณุคำ่และควำมสขุในทกุรูปแบบ 

เสริมสร้ำง เครือขำ่ยโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้ำวทนักำรเปลีย่นแปลงของโลก 

แสวงหำ            โอกำสและช่องทำงธุรกิจใหม่ๆ  ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ 

สนับสนุน บคุลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ และพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง 

ส่งเสริม  รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อกำรเติบโตที่ยัง่ยืน 
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ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ 
กลุม่บริษัทแบง่กำรประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สำยธุรกิจหลกั ประกอบด้วย 

1. ธรุกิจสื่อ (Media Business) 
 

ธุรกิจสื่อทีวี น ำเสนอรำยกำรโทรทศัน์ที่เน้นคณุภำพ และสำระบนัเทิง 

ได้แก่ ช่องทีวีดิจิตอล MONO29 (โมโน ทเวนตีไ้นน์)  ภำยใต้สโลแกน ฟรีทีวีที่มี 

หนังดี ซีรีส์ดัง มำกที่สดุ และช่องทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวี MONO PLUS (โมโน 

พลสั) ภำยใต้สโลแกน กีฬำดี ซีรีส์โดน 

 

 

 

ธุรกิจสื่อออนไลน์ ให้บริกำรคอนเทนต์ผ่ำนสื่อออนไลน์ ทัง้เว็บไซต์ 

และแอปพลิเคชัน ได้แก่ MThai.com เว็บไซต์คอมมูนิตีข้นำดใหญ่ครบครันทุก

ไลฟ์สไตล ์และ Seeme.me ให้บริกำรวิดีโอออนไลน์คณุภำพ 

 

 

 

ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่ำวสำรและบันเทิง ผ่ำน Multiscreen 

ให้บริกำรดิจิตอลคอนเทนต์ผำ่นอินเทอร์เน็ตและแอปพลเิคชนั บนโทรศพัท์มือถือ

และอปุกรณ์สมำร์ทดีไวซ์ตำ่งๆ อำทิ MonoMax บริกำรดหูนงั ซีรีส์ ฯลฯ ออนไลน์

แบบไม่จ ำกัด, Tutor me โดย Mono Mobile คลงัควำมรู้ส ำหรับเยำวชน, 

Horolive บริกำรดดูวงออนไลน์ ด้วยนกัพยำกรณ์ที่มีคณุภำพและช่ือเสยีง 

 

 

 

ธุรกิจสื่อวิทยุ คลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ 

Music Station ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “เพรำะทุกเพลง สดช่ืนทุกวนั” อีกทัง้ยงัมี

ช่องทำงโซเชียลมีเดียให้ร่วมพูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรมของคลื่น และ

ร่วมมือกบัพนัธมิตรในกำรจดังำนแสดงคอนเสร์ิต 
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2. ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business) 
ธุรกิจภำพยนตร์  ให้บริกำรด้ำนภำพยนตร์ครบวงจร ตัง้แต่กำรผลิต

ภำพยนตร์คุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ โดยมีบริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกัด เป็นผู้

จัดซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อน ำออกฉำยในโรง

ภำพยนตร์ สถำนีโทรทศัน์ตำ่งๆ และสือ่ออนไลน์ของบริษัท 

 

 ธุรกิจกีฬำ เป็นผู้สนบัสนนุ สง่เสริมวงกำรกีฬำ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกีฬำ

บำสเกตบอล จดักำรแขง่ขนักีฬำในประเทศและระหว่ำงประเทศ สง่เสริมนกักีฬำ

ทัง้เยำวชนและอำชีพให้ก้ำวสูร่ะดบัสำกล  รวมถึงจดัตัง้และสนบัสนนุสโมสร  

โมโน แวมไพร์ ทีมโมโน สกอร์เปีย้นส์ และทีมโมโน วอริเออร์ส อีกทัง้เป็น

ผู้สนบัสนนุกำรถ่ำยทอดกีฬำตะกร้ออีกด้วย 

 

 ธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลติและสร้ำงสรรค์สำระบนัเทิงที่เก่ียวกบัศิลปินและ

เพลงในนำมคำ่ยโมโน มวิสคิ เน้นกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล ผำ่นคลงัเพลง

ออนไลน์ (Music Streaming) ที่เป็นท่ีนิยม อำทิ JOOX, iTunes, Apple Music, 

Spotify   และดแูลบริหำรจดักำรนกัแสดง ศิลปิน โดย โมโน ทำเลนท์ สตดูิโอ 
 

 

 ธุรกิจบันเทิง เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

ทัง้หนงัสอื นิตยสำร และพ็อคเก็ตบุ๊ค ที่น ำเสนอ สำระควำมบนัเทิงครอบคลมุทกุ

ไลฟ์สไตล์ และได้พฒันำเป็นรูปแบบ E-Book ภำยใต้ช่ือ  Mbookstore   

 

ธุรกิจคอมเมิร์ซ เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยสนิค้ำและบริกำร ในรูปแบบออนไลน์ 

และทีวีโฮม ช้อปปิง้ ผำ่นช่อง MONO29 ภำยใต้ช่ือ 29Shopping น ำเสนอสนิค้ำ

คณุภำพ พร้อมบริกำรจดัสง่สนิค้ำทัว่ประเทศ  
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
ปัจจบุนั ช่อง MONO29 อยูใ่นอนัดบัท่ี 3 ของช่องฟรีทีวีทัง้หมด และถือเป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัท โมโน โดยมี

ทิศทำงในกำรเป็นช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มำกที่ สุด”  น ำเสนอคอนเทนต์คณุภำพจำกทัว่ทกุมุมโลก ซึ่งบริษัท

มุ่งมัน่พฒันำคุณภำพกำรน ำเสนอคอนเทนต์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรเติบโตตำมเป้ำหมำยคืออนัดบัที่ 2 ของช่องที่มีผู้ชม

นิยมมำกที่สดุ ทัง้นี ้บริษัทได้จัดผัง Mega Movies Pack ฉำยภำพยนตร์ต่อเนื่องทุกวนั หรือในช่วงวนัหยุด กำรจัด

โปรแกรม Premium Blockbuster Thailand Premiere ภำพยนตร์ดงัที่ช่อง MONO29 น ำมำฉำยบนฟรีทีวีเป็นครัง้แรก, 

แคมเปญ “MONO29 จัดให้” เปิดให้ผู้ชมร่วมโหวตภำพยนตร์ที่ต้องกำรชม ผ่ำน 3 ช่องทำง Facebook, Twitter และ 

Instagram เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมภำพยนตร์ที่ตรงใจ 

 

ทัง้นี ้ภำพรวมทำงธุรกิจของกลุม่บริษัท โมโน มุง่สู่ทิศทำงในกำรเป็นผู้น ำตลำดในธุรกิจสือ่และกำรให้บริกำรคอน

เทนต์ ภำยใต้แนวคิด “Universe of Entertainment” ให้ควำมส ำคญัในเนือ้หำประเภทริช คอนเทนต์  (Rich Content) ที่มี

คุณภำพ ทัง้ ภำพ เสียง ภำพเคลื่อนไหว  ผ่ำนสื่อบนัเทิงรูปแบบต่ำงๆ โดยสรรหำหนงัดี ซีรีส์ดงัจำกในประเทศ และ

ต่ำงประเทศ เพิ่มกำรผลิตคอนเทนต์ไทยที่มีคณุภำพ ด้วยกลยทุธ์กำรบริหำรคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบ

วงจร ทัง้ด้ำนกำรจดัซือ้ กำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรต้นทนุ  ท ำให้คอนเทนต์สำมำรถใช้ประโยชน์และสร้ำงรำยได้

จำกหลำยช่องทำง ทัง้กำรฉำยในโรงภำพยนตร์ ฉำยผำ่นช่อง MONO29 ผำ่นแอปพลเิคชนั MonoMax หรือขำยลิขสิทธ์ิไป

ยงัตำ่งประเทศ ดงันี ้
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 กำรผลติภำพยนตร์ไทย โดยคำ่ยโมโน พิคเจอร์ (Mono Pictures)  

 การผลติละคร   ซีรีส์   และภาพยนตร์ไทย    โดย  ทีมโมโน 
ออริจินอล (Mono Originals) ของช่อง MONO29 โดยมีการ
ร่วมผลติกบั GMM Grammy และ SBS Content Hub 
(ประเทศเกาหล)ี เพื่อความร่วมมือในกระบวนการผลติที่มี
คณุภาพ ดาราที่มีช่ือเสยีง และ เนือ้เร่ืองที่เข้มขึน้ 

 การสรรหาภาพยนตร์ และซีรีส์จากต่างประเทศ โดยบริษัท 
โมโน ฟิล์ม จ ากดั 

 การผลติรายการกีฬาบาสเก็ตบอลตา่งๆ ซึง่จดัโดย บริษัท  
โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 

 การเผยแพร่ผา่นรายการโทรทศัน์  โดย  บริษัท โมโน     
บรอดคาซท์ จ ากดั (MONO29) และแบบสตรีมมิ่ง โดยบริษัท  
โมโน ฟิล์ม จ ากดั (MonoMax) 

 การท ากิจกรรมการตลาดร่วมกบัภาพยนตร์ หรือ ซีรีส์ดงักล่าว พร้อมกับ สินค้า หรือ ผู้สนบัสนุนต่างๆ โดยบริษัท โมโน 
เจนเนอเรชั่น จ ากัด พร้อมด้วยเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ที่มีแฟนเพจผู้ติดตำมในทุกหน่วยธุรกิจรวมกว่ำ 15 ล้ำน     
แฟนเพจ ซึง่จะเป็นสว่นท่ีสนบัสนนุกำรเช่ือมโยงกำรท ำกำรตลำดร่วมกนัได้เป็นอยำ่งดี 
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กลุม่บริษัทโมโน โดยคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ได้วำงนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรภำยใต้บรรษัทภิบำลที่ดี ยึด
มัน่คณุธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ ค ำนึงถึงผู้มีสว่นได้เสีย และด ำเนินงำนโดยตัง้อยู่บนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม  บริษัทสนบัสนุนให้กลุ่มธุรกิจต่ำงๆของบริษัท น ำศกัยภำพ บุคลำกร ทรัพยำกร เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ พร้อมทัง้ร่วมมือกับเครือข่ำยทัง้ภำครัฐบำล ภำคเอกชน และประชำสงัคม ด ำเนินงำนเพื่อ
ประโยชน์อยำ่งสงูสดุ ซึง่เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนองค์กรเติบโตไปพร้อมกบัสงัคมอยำ่งมัง่คง 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้วำงแนวกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมตำมหลกักำร 8 ข้อ ของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รำยละเอียดดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
กลุม่บริษัทโมโน มุง่มัน่ในกำรพฒันำธุรกิจให้เจริญเติบโต ควบคูก่บักำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรม ควำม

เป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กับนกัลงทุนและผู้ ถือหุ้น โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิทัง้ นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจภำยใต้กำร

เคำรพต่อกฎหมำย เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไป
อย่ำงซื่อสตัย์สจุริต ไม่มีสว่นได้ส่วนเสียหรือควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงมีกำรตรวจสอบ 
และติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ผลกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรท ำงำนอย่ำงมุ่งมั่น
ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยตำ่งๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้ำงผลตอบแทนที่ดี
ให้กบัผู้ ถือหุ้นอยำ่งตอ่เนื่อง 
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และการจัดท ารายงาน 
 

การด าเนินงาน 



 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ตัง้แต่ไตรมำสที่ 3/2559  และใน
ไตรมำสที่ 2/2562 ได้ ผ่ำนกำรต่ออำยุ และรับรองกำรเป็นสมำชิกสมยัที่ 2 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี ทัง้นี ้ บริษัท
มุง่มัน่ที่จะบริหำรงำนอยำ่งโปร่งใส และตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบมำโดยตลอด โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิ
ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต ซึง่สือ่สำรข้อมลูให้กบัผู้บริหำรและพนกังำน ผำ่นเว็บไซต์อินทรำเน็ตภำยใน จดัฝึกอบรมให้ควำมรู้
กบัพนกังำน และกำรปฐมนิเทศให้กบัพนกังำนใหม่ ตลอดจนกำรสือ่สำรนโยบำยสูภ่ำยนอก กำรสนบัสนนุให้คูค้่ำทำงธุรกิจ
ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรตอ่ต้ำนทจุริตกบัทำงบริษัท กำรสื่อสำรนโยบำยให้และรับของขวญัไปยงัคู่ค้ำ และทำงเว็บไซต์
ของบริษัท ภำยใต้หวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร”  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ควำมส ำคญัในกำรจดัท ำประเมินควำมเสีย่งด้ำน
ต่ำงๆ กำรควบคมุภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงอยู่เสมอ กำร
ติดตำมกำรปฏิบัติของส่วนงำนต่ำงๆ ทัง้ส่วนงำนขำยและ
กำรตลำด ส่วนงำนจัดซือ้และท ำสัญญำ และกำรบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล ตลอดจนกำรบนัทกึกำรเก็บรักษำข้อมลู โดย
มีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
อีกทัง้กำรท่ีบริษัทท ำธุรกิจด้ำนสือ่ จึงมีสว่นช่วยสนบัสนนุภำครัฐในกำรให้ขำ่วสำรข้อมลู และกิจกรรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต ไมว่ำ่จะเป็นองค์กรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ และหนว่ยงำนภำครัฐอื่นๆ  เพื่อช่วยสร้ำงจิตส ำนกึที่ดีในเร่ืองดงักลำ่ว   

ส ำหรับช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน บริษัทมีช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และกำรแจ้ง
เบำะแสในพฤติกรรมที่อำจสอ่ถึงกำรทจุริต  ทัง้จำกพนกังำนเอง และผู้มีสว่นได้เสียอื่น โดยในปี 2562 ไม่พบรำยงำน หรือ
กำรกระท ำผิดเก่ียวกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท 

คุณซัง โด ลี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)   

รบัมอบประกาศนียบตัร การต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพในหลักสิทธิ

มนุษยชนและยึดหลกัควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน  ซึ่ง
ถือเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐำน โดยสง่เสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนมีควำมเข้ำใจและปฏิบตัิงำนโดยค ำนงึถึงกำรเคำรพ
สทิธิมนษุยชน สทิธิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง 
บุคคลอื่น  และผู้ มี ส่วนได้ เสียทุกฝ่ำย นอกจำกนัน้ยัง
เสริมสร้ำงควำมเสมอภำคและเทำ่เทียมกนั  ด้วยกำรไม่เลือก

ปฏิบตัิต่อผู้หนึ่งผู้ ใด  ทัง้เร่ืองของเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ สีผิว เพศ  ฯลฯ   ไม่เปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคล  ไม่กระท ำกำร
ละเมิดข้อมลูควำมเป็นสว่นตวั หรือแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบจำกข้อมลูสว่นบคุคล พร้อมทัง้วำงแนวทำงกำรติดตำม
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน มิให้เข้ำข่ำยกำรกระท ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และหลกัควำมเสมอภำคดงักลำ่ว 

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทปฏิบัติต่อแรงงำนด้วยควำมเป็นธรรม ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เ ก่ียวข้อง  โดยให้

ควำมส ำคัญทัง้กำรบริหำรค่ำจ้ำง ควำมเป็นอยู่ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  สวัสดิกำร กำรพัฒนำฝึกอบรม  กำร
ประเมินผลงำน  และให้โอกำสกำรเติบโตไปพร้อมองค์กร โดยมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้ 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำร 
ด้ำนคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำร บริษัทปฏิบตัิภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎกระทรวงแรงงำน ในสว่นของกำรจ้ำงงำน 

มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน ซึ่งสะท้อน
เป้ำหมำยธุ ร กิจของบริษัทในรอบปี รวมถึงพิจำรณำ
ควำมส ำเร็จของเปำ้หมำยระยะยำวที่มีกำรวดัผลงำนของแต่
ละหนว่ยงำนอยำ่งชดัเจน ในสว่นของสวสัดิกำร บริษัทจดัหำ
สวสัดิกำรที่สนบัสนุนทัง้ด้ำนควำมมัน่คง สขุภำพ และสร้ำง
ควำมสขุให้กบัพนกังำน อำทิ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ประกนั
ชีวิต สุขภำพและอุบตัิเหตุ สปอร์ตคลบั สวัสดิกำรเงินกู้ ยืม 
งำนเลีย้งสงัสรรค์ในโอกำสต่ำงๆ กิจกรรมที่สร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม อำทิ งำนท ำบุญประจ ำเดือนเกิด งำนช่วยเหลือ
สงัคมตำ่งๆ เพื่อสร้ำงก ำลงัใจให้กบัพนกังำน 

นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษัทมุ่งพัฒนำกำรจัดกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับ

กฎหมำย มำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่น ำมำประยกุต์เพื่อสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัในที่ท ำงำน โดยบริษัท
สง่เสริมให้เกิดกำรมีสว่นร่วมของพนกังำน และถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของพนกังำนทกุคนที่จะสร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีดีร่วมกนั 
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 บริษัทพร้อมสนบัสนนุทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม พฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน ทัง้นี ้ในปี 2562  ไมป่รำกฎวำ่มีอตัรำกำรเกิดอบุตัเิหต ุ
หรืออตัรำกำรเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 

นอกจำกนี ้ บริษัทมีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถ
แจ้งปัญหำและข้อร้องเรียนต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆที่ดแูล
เร่ืองนัน้ๆ รวมถึงกำรแจ้งกำรกระท ำควำมผิดที่เกิดในองค์กร 

สำมำรถแจ้งผ่ำนผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ หรือผ่ำนทรัพยำกรบุคคล ด้วยวำจำ หรือเป็นลำยลกัษณ์ ฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคลและคณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริงเพื่อหำทำงแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท ำผิด และบริษัทจะให้ควำม
คุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส โดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้ง และมิให้ได้รับผลกระทบตอ่สถำนภำพกำรท ำงำน 

นโยบำยด้ำนกำรพฒันำพนกังำน 
บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรพัฒนำพนกังำนเป็นอย่ำงยิ่ง ดังจะเห็นได้จำกค่ำนิยมหลกัขององค์กร คือ กำร

ท ำงำนเป็นทีม กำรมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้และพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลพุนัธกิจที่บริษัทมุ่งเน้น ซึ่ง
พนัธกิจที่ส ำคญัอยำ่งหนึง่คือ กำรสนบัสนนุบคุลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ และพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนกัดี
ว่ำบุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็นรำกฐำนของควำมส ำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมัน่พฒันำให้เป็น “องค์กรแห่งกำร
พัฒนำและเรียนรู้” พร้อมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดสรร
งบประมำณด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 0.9 ล้ำนบำทและมีพนกังำนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมทัง้สิน้ประมำณ
ร้อยละ 74.67% ของจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 

นอกจำกนี ้ยงัสนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรแขง่ขนักีฬำตำ่งๆทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น กำร
แข่งขันแบดมินตนั “ทีวีสำมคัคีคพั ครัง้ที่ 4” , กำรแข่งขัน
แบดมินตนัภำยใน “Mono Badminton Championship ครัง้
ที่ 2"  และกำรแข่งขนับำสเกตบอลภำยใน “Mono Street-
Basketball 3x3” เป็นต้น ซึ่งรำยละเอียดสำมำรถติดตำมได้
ในหวัข้อกำรพฒันำบคุลำกร 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
กลุม่บริษัทโมโน ตระหนกัดีว่ำในกำรสร้ำงสรรค์สื่อและข้อมลูควำมบนัเทิงนัน้ ต้องควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบ

ตอ่ผู้บริโภค บริษัทจึงมุง่มัน่น ำเสนอทัง้สำระ ควำมรู้ และควำมบนัเทิง ให้สนองตอบตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้มำก
ที่สดุ รวมทัง้ให้ควำมส ำคญักบัข้อมลูที่ถกูต้องเหมำะสม และพร้อมรับเร่ืองร้องเรียน ช่วยเหลือ แนะน ำกำรใช้งำนบริกำร
และแก้ปัญหำที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริกำรของบริษัทอยำ่งดีที่สดุ โดยบริษัทมีหนว่ยงำนหรือผู้ รับผิดชอบดแูลลกูค้ำ
และผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call Center, เว็บมำสเตอร์, เจ้ำหน้ำที่ดูแลเพจ
โซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค เป็นต้น  
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ในฐำนะผู้ให้บริกำรสือ่ตำ่งๆ บริษัทยงัเป็นสื่อกลำงในกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลู ข่ำวสำร โครงกำรเพื่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สงัคมได้รับทรำบและช่วยเหลือ รวมถึงช่วยสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรท ำควำมดีต่ำงๆ เช่น ช่วง “Big 
Hero พลงัคนดี” ในรำยกำร “ทนัขำ่วเช้ำ” ซึง่น ำเสนอเร่ืองรำวของบคุคลที่ท ำคณุประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 
ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ได้ รับรำงวัลกิตติกรรมประกำศ (Sustainability 

Disclosure Acknowledgement) ในพิธีมอบรำงวลักำรเปิดเผยข้อมลูควำมยัง่ยืน (Sustainability Disclosure Award) 
ประจ ำปี 2562 จดัโดยสถำบนัไทยพฒัน์   

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม  
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลรักษำสิง่แวดล้อมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำระบบเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำใช้

ในกำรท ำงำนเพื่อลดต้นทนุและลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรสนบัสนนุให้พนกังำนใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็น
มิตรตอ่สิง่แวดล้อม อำทิ กำรใช้กระดำษสองหน้ำ รวมทัง้กำร
สนับสนุนโครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 40 จัดโดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ฝ่ำยพฒันำสงัคมและบ ำเพ็ญประโยชน์ สโมสร
นิสิตคณะสตัวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั วนัที่ 
8-16 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสตัว์ป่ำ
ห้วยกุ่ม อ ำเภอเกษตรสมบรูณ์ จังหวดัชยัภมูิ ทัง้นีใ้นปีที่ผ่ำน
มำ ไม่มีธุรกิจใดในกลุ่มบริษัทที่ท ำให้เกิดผลกระทบด้ำน
สิง่แวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคมควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจ ยงัคงเป็นพนัธกิจส ำคญัข้อหนึ่งของบริษัท ในปี 

2562 บริษัทได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อพฒันำชมุชนหรือสงัคม โดยเน้นสง่เสริมด้ำนกีฬำบำสเกตบอล และกำรศกึษำ อำทิ 
- โครงกำรสร้ำงอำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป 10 ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน อ ำเภอกุด

ข้ำวปุน้ จงัหวดัอบุลรำชธำนี ซึง่บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุอำคำรเรียนแก่โรงเรียนตำ่งๆ ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 10  
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- โครงกำร ซ่อม - สร้ำงสนำมบำสเกตบอล ครัง้ที่ 5 ณ โรงเรียนบึงบูรพ์ อ ำเภอบึงบูรพ์ จังหวดัศรีสะเกษ เพื่อ
สง่เสริมสขุภำวะชมุชน และพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล 

- โครงกำร “มอบหน้ำแปน้บำสเกตบอลทัว่ประเทศ” โดยในปี 2562 ได้มอบหน้ำแปน้บำสเกตบอล รวม 75 คู ่
- โครงกำรกำรแขง่ขนับำสเกตบอล PBF Basketball Dream 3x3 ประจ ำปี 2562 
- กิจกรรมบริจำคโลหิตกับ ซีรีส์ “รสริน ล่ำแวมไพร์ (Bangkok Vampire)” ณ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

สภำกำชำดไทย ถนนองัรีดนูงัต์ 
 

 
 
 บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุช่วยเหลอืโครงกำรตำ่งๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบนักำรศึกษำ รวมถึงมลูนิธิ 

ชมรม สมำคม และองค์กรตำ่งๆ อำทิ 
- โครงกำร Heart Heroes ฮีโร่คนใหม ่หวัใจแข็งแรง จดัโดย มลูนิธิโรงพยำบำลเด็ก  
- โครงกำร "คำ่ยอำสำพฒันำชนบท ปีที่ 29" จดัโดย ชมุนมุวิศวฯอำสำ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ

นครเหนือ 
- โครงกำรคำ่ยรณรงค์ปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้ำ จดัโดย ชมรมตอ่ต้ำนโรคพิษสนุขับ้ำ ฝ่ำยวิชำกำร สโมสรนิสิตคณะ

สตัวแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
- โครงกำรค่ำยผู้น ำเยำวชนต้นแบบ “เก่ง ดี มีจิตอำสำ” ประจ ำปี 2562  จัดโดย เครือข่ำยเยำวชนพฒันำ

ศกัยภำพ Youth for Next Step (องค์กรสำธำรณประโยชน์)  
- โครงกำรแข่งขนัว่ำควำมในศำลจ ำลอง ประจ ำปี 

2562 จัดโดย ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศกลำง และองค์กรเครือขำ่ย 

- โครงกำรแข่งขนัเดิน-วิ่งหบุป่ำตำดมำรำธอน ครัง้
ที่ 2 เทิดไท้สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระรำชินี ใน
รัชกำลที่ ๑๐ รำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำย ช่วยเหลือโรงเรียนใน
จงัหวดัอทุยัธำนี, โรงพยำบำล และผู้พิกำร 
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 ปี 2562 บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุงำนเดิน-วิ่ง ตำ่งๆทัว่ประเทศ รวมทัง้สนบัสนนุชมรมวิ่งโมโน (Mono Runner) 
ให้เข้ำร่วมงำน เพื่อสร้ำงเสริมสขุภำพ สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำน อำทิ 

- AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2019 

- งำน CHONGKHO RUN 2019  
- งำน เดิน-วิ่งหบุป่ำตำดมำรำธอน ครัง้ที่ 2     
- งำน 12 สงิหำ 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 
 

ซึ่งรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม สำมำรถติดตำมได้ในหัวข้อกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลุม่บริษัทโมโน ได้พฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลประเทศไทย โดย บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จ ำกัด ได้จัดตัง้สโมสรบำสเกตบอล  และสง่ทีม โมโน แวมไพร์ ได้เป็นตวัแทนประเทศไทย เข้ำร่วมแข่งขนับำสเกตบอล 
“ASEAN Basketball League 2019-2020” (ABL 2019-2020) และจัดลีกกำรแข่งขนัในประเทศ ร่วมกับเครือข่ำย
พนัธมิตรต่ำงๆ เพื่อพฒันำผู้ เลน่ระดบัเยำวชน ณ สนำม GSB Stadium 29 และปี 2562 บริษัทได้จดัท ำแอปพลิเคชัน 
“MONO VAMPIRE” และ TPBL เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทำง
เผยแพร่ขำ่วสำรควำมเคลือ่นไหวของทีมบำสเกตบอล 

นอกจำกนี ้ยังเปิดโครงกำรคลินิกบำสเกตบอล 
MONO BASKETBALL DREAM ปลกุฝันยดัหว่งเยำวชนไทย 
เพื่อสง่รุ่นพี่ นกักีฬำทีมชำติ สอนกำรเลน่บำสเกตบอลตัง้แต่
ระดับพืน้ฐำน ไปจนถึงเทคนิคพิเศษต่ำงๆ ให้กับน้องๆ
นกัเรียนทัว่ประเทศ ปี 2562 ที่ผำ่นมำ ได้จดัโครงกำรทัง้หมด 
16 ครัง้ รวมมีนกัเรียนเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 2,500 คน จำก
หลำกหลำยโรงเรียน  

ส ำหรับสื่อออนไลน์เว็บไซต์  MThai.com จัดกิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมวฒันธรรม กองทุนส่งเสริมงำน
วฒันธรรม มลูนิธิฮัว่เคีย้วป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกวดหนงัสัน้ "ไทยดี มีมำรยำท"  เพื่อ
สนบัสนนุและส่งเสริมให้เยำวชน ประพฤติตนตำมหลกัมำรยำท และกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถกูต้อง  และจัดกิจกรรม
ประกวดหนงัสัน้ร่วมกบั ส ำนกังำน กสทช. ในโครงกำร "อปัคลิปพิชิตแสน ซีซัน่ 5 - สร้ำงสรรค์หรือท ำลำยอยู่ที่ปลำยนิว้" 
เพื่อสนบัสนนุให้เยำวชน สร้ำงสรรค์หนงัสัน้ท่ีมีเนือ้หำในกำรรณรงค์ หรือเตือนสติผู้ใช้สือ่ออนไลน์ในปัจจบุนั 
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กลุม่บริษัทโมโน ตระหนกัดีวำ่บคุลำกรขององค์กรเป็นทรัพยำกรที่มีคณุคำ่ และเป็นรำกฐำนของควำมส ำเร็จตำม

วิสยัทศัน์ที่ตัง้ไว้ จึงได้ให้ควำมส ำคญัและดูแลอย่ำงรอบด้ำนภำยใต้กฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้กำร
บริหำรค่ำจ้ำง ควำมเป็นอยู่ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  สวสัดิกำร กำรพฒันำฝึกอบรม  เพื่อให้พนกังำนเติบโตไปพร้อม
องค์กร และเป็นประชำกรที่มีคณุภำพในสงัคม โดยมีโครงกำรเพื่อพฒันำบคุลำกรตำ่งๆ ดงันี ้

 
 
    โครงการ The Score Project 

โครงกำร The Score Project เกิดขึน้เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ
และขวญัก ำลงัใจให้พนกังำนขององค์กรในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
และกิจกรรมตำ่งๆ โดยพนกังำนจะได้รับ Points หรือคะแนนสะสม 
ในทุกๆ กำรเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม หรือกำรอบรม เพื่อน ำไป
แลกรับของที่ระลกึ หรือสำมำรถบริจำคเพื่อกำรกศุลได้ 
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    โครงการ Knowledge Management 
โครงกำร Knowledge Management เป็นโครงกำรเพื่อพฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ และควำมสำมำรถของบคุลำกร 

เพื่อให้เป็น “องค์กรแหง่กำรพฒันำและเรียนรู้” ตำมนโยบำยของบริษัท โดยจดักิจกรรมผำ่นรูปแบบกำรเรียนรู้ดงันี ้
 

 
 

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

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

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

กำรศึกษำหำควำมรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัด
หลกัสตูรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำมควำมต้องกำรของแต่ละหน่วยงำน  
และเปิดโอกำสให้แตล่ะระดบัต ำแหนง่เข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลกัสตูรที่
จ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรท ำงำน และพร้อมสนับสนุนกำรจัดส่ง
อบรมหลักสูตรที่พนักงำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ำงเคร่ืองมือบริหำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนบัสนุน
และพฒันำกำรเรียนรู้เพื่อน ำไปตอ่ยอดกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 
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    โครงการ MONO DNA 
โครงกำร MONO DNA คือคุณลกัษณะเฉพำะ 9 ด้ำนของพนกังำนกลุ่มบริษัทโมโน เพื่อให้เกิด “วัฒนธรรม

องค์กร” ซึง่จะน ำสูค่วำมส ำเร็จขององค์กรตำมวิสยัทศัน์ที่ตัง้ไว้ ดงันี  ้
 

Mono DNA Definition 
1.Creativity (Practical /Positive)  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ : กำรแสดงควำมคิดในเชิงสร้ำงสรรค์ที่ทนัสมยั สำมำรถให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ วิธีกำรใหม่ๆ ที่เป็นผลดีต่องำนและองค์กร รวมทัง้สำมำรถน ำมำปรับใช้ให้
งำนมีคณุคำ่สงูสดุ สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ตำ่งๆ ได้อยำ่งตอ่เนื่อง 

2.Learning (Knowledge Sharing / 
Build Internal Trainer)  

กำรเรียนรู้ : กำรแสดงออกถึงควำมมุ่งมัน่ และกระตือรือร้นในกำรเปิดรับสิ่งใหม่ๆ รวมถึง
กำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
พฒันำตนเอง อีกทัง้น ำควำมรู้ที่ได้ มำประยกุต์ใช้และแบง่ปันให้กบัผู้อื่น / องค์กร 

3.Teamwork (Drive to Integrate / 
Synergy Product / Cross function 
/ MONO unity)  

กำรท ำงำนเป็นทีม : กำรท ำงำนร่วมกบัผู้อื่น มีน ำ้ใจที่จะให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือและ
เป็นหนึง่เดียวกนัทัง้สำยงำนเดียวกนัและข้ำมสำยงำน รวมถึงกำรรวมพลงัเพื่อให้งำนส ำเร็จ
ตำมเปำ้หมำย มุง่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สว่นรวมและองค์กร  

4.Trend & Tech (Trendy / 
Fashion / Application / 
Networking / Social-Like & Share)  

กำรใช้เทคโนโลยแีละมีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย  : กำรทนัตอ่เหตกุำรณ์ ติดตำมเทรนด์และ
แฟชั่นต่ำงๆ ใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน หรือโซเชียลมีเดียในกำรสื่อสำร และติดตำม
ขำ่วสำร รวมทัง้ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้กำรท ำงำนมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

5. Fast (Think / Do / React) ควำมคล่องแคล่วรวดเร็ว : กำรแสดงออกถึงควำมคลอ่งแคลว่ มีวิธีคิด กำรท ำงำน และ
กำรสนองตอบต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว รวมทัง้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำง
หลำกหลำยในเวลำที่จ ำกดัและมีประสทิธิภำพ 

6. Flexibility (Time / Place / 
Scenario Planning)  

ควำมยืดหยุ่นต่อสถำนกำรณ์ : กำรยอมรับและสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สำมำรถปรับตัว และวิธีกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลีย่นไป ทัง้เวลำ สถำนท่ี บทบำทหน้ำที่ในกำรท ำงำน โดยยงัรักษำประสทิธิภำพของงำน 

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

ควำมมีชีวิตชีวำ : กำรมองโลกในแง่บวก มีทศันคติที่ดีต่อสิ่งต่ำงๆ รอบตวั และสนองตอบ
ตอ่บคุคลรอบข้ำงในเชิงบวก รวมทัง้แสดงออกถึงควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมหรือท ำกิจกรรม
ตำ่งๆ อยูเ่สมอ 

8. Energetic (Passion / Energize 
others)  

ควำมกระตือรือร้นและมีพลัง:  กำรมีควำมรักในงำน และแสดงออกถึงควำมทุม่เท ควำม
พยำยำมอยำ่งไมย่อ่ท้อเพื่อให้สำมำรถท ำงำนให้ส ำเร็จลลุว่งตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้  รวมทัง้
ผลกัดนั กระตุ้นสง่เสริมให้ผู้อื่นมีพลงัใจในกำรท ำงำนได้ส ำเร็จตำมเปำ้หมำย 

9. Service Mind  กำรมีจิตส ำนึกในกำรให้บริกำร : กำรตระหนักว่ำผู้มำติดต่อทุกคนคือลูกค้ำ โดย
แสดงออกถึงควำมเต็มใจในกำรรับฟัง เข้ำใจ และตอบสนองต่อควำมต้องกำร / ควำม
คำดหวงัของลกูค้ำทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อให้เกิดควำมพงึพอใจสงูสดุ 
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บริษัทผลกัดนัให้พนกังำนทกุคนเข้ำใจและร่วมเป็นสว่นหนึ่งของ MONO DNA โดยพนกังำนแต่ละคนสำมำรถมี 
DNA ได้ตัง้แต ่1 ด้ำน จนครบทกุด้ำน อีกทัง้ยงัมีกิจกรรม MONO DNA SAY THANKS ให้พนกังำนสง่ข้อควำมดีๆ ถึงกนั
และกนั ทัง้ให้ก ำลงัใจ ช่ืนชม ขอบคณุ ฯลฯ พร้อมเหตผุลว่ำเพื่อนพนกังำนเป็น DNA ด้ำนใด เพื่อสร้ำงพลงับวก มิตรภำพ 
และช่วยให้พนกังำนตระหนกัว่ำตนเองและเพื่อนร่วมงำนอยู่ใน DNA ซึ่งก็คือคุณลกัษณะด้ำนใดบ้ำง น ำสู่กำรพฒันำ
ตนเอง กำรเข้ำอกเข้ำใจกนั และกำรปฏิบตัิตนเพื่อให้กำรท ำงำนเป็นทีมประสบควำมส ำเร็จที่ดียิ่งขึน้ 
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    โครงการ FAT-FIGHTING Challenge 

 
 
บริษัทให้ควำมส ำคญักับสขุภำพของพนกังำน จึงได้จัดโครงกำร FAT-FIGHTING Challenge เพื่อกระตุ้นให้

พนกังำนรักษำสขุภำพ โดยเน้นกำรลดควำมอ้วน ซึง่เป็นต้นเหตขุองโรคตำ่งๆ โดยมีกิจกรรมหลำกหลำย เช่น เต้นแอโรบิก 
โยคะ วิ่งเก็บคะแนนสะสมเพื่อชิงรำงวลั ผลิตคลิปให้ควำมรู้เร่ืองอำหำรที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งมีพนกังำนให้ควำม
สนใจเข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งตอ่เนื่อง  
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    โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ 
ปี 2562 บริษัทสำนต่อกิจกรรมท ำบุญประจ ำเดือนเกิด เพื่อสนบัสนนุให้พนกังำนได้ร่วมท ำบญุกบันกัพยำกรณ์

ของธุรกิจ Horo Live ซึ่งเป็นกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจ สร้ำงสมัพนัธภำพอนัดี ช่วยให้พนกังำนได้รู้จกักนัมำกยิ่งขึน้ และยงั
เป็นกำรน ำธุรกิจของบริษัทเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรจดักิจกรรมเพื่อสำนสมัพนัธ์พนกังำนด้วย 

บริษัทยงัได้จดักิจกรรรมตำมโอกำสพิเศษต่ำงๆ ผ่ำนเฟซบุ๊ กกลุม่ภำยใน เพื่อให้พนกังำนได้มีสว่นร่วมและสร้ำง
สมัพนัธภำพอนัดี  
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    โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
ในฐำนะองค์กรที่ให้ควำมส ำคญัด้ำนกีฬำ บริษัทสนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขนักีฬำต่ำงๆทัง้

ภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น กำรแข่งขนัแบดมินตนั “ทีวีสำมคัคีคพั ครัง้ที่ 4” , กำรแข่งขนัแบดมินตนัภำยใน “Mono 
Badminton Championship ครัง้ที่ 2"  และกำรแข่งขนับำสเกตบอลภำยใน “Mono Street-Basketball 3x3” เป็นต้น 
รวมทัง้สนบัสนนุให้ชมรมวิ่งโมโน (MONO Runner) เข้ำร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมำรำธอนต่ำงๆตลอดทัง้ปี เพื่อส่งเสริมให้
พนกังำนเลน่กีฬำเพื่อสขุภำพ และช่วยกระชบัควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพนกังำน  
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กำรด ำเนินงำนเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของกลุม่บริษัทโมโน มิได้มุ่งหวงัเพียงกำรช่วยเหลือสงัคมและสง่เสริม

ภำพลกัษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเทำ่นัน้ แตย่งัสนบัสนนุให้ธุรกิจในเครือ น ำศกัยภำพ ควำมเช่ียวชำญ และทรัพยำกรต่ำงๆ เข้ำ

มำมีสว่นร่วมในกำรสร้ำงประโยชน์ ทัง้กำรสร้ำงสรรค์สือ่และข้อมลูควำมบนัเทิง และกำรริเร่ิม-สนบัสนนุโครงกำรตำ่งๆ เพื่อ

ตอบสนองนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจควบคู่กบักำรพฒันำสงัคม เยำวชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท ำให้เกิดคณุค่ำร่วม น ำสู่

กำรเติบโตของทัง้องค์กรและสงัคมไปพร้อมกนัได้อยำ่งแข็งแกร่งและยัง่ยืน 

ในปี 2562 บริษัทยงัคงสำนตอ่กำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ทัง้กำรด ำเนินงำนในฐำนะ

สือ่และผู้ให้บริกำรคอนเทนต์ กำรจดัโครงกำรและกำรสนบัสนนุเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และกำรจดัโครงกำรเพื่อพฒันำ

วงกำรกีฬำบำสเกตบอล ดงันี ้

 

รายงานการด าเนินงานเพือ่สงัคม

กลุ่มบริษัท โมโน ประจ าปี 2562 
21 

การด าเนินงาน 
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
 

การด าเนินงาน 
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
 



 

 

 

 
 

ในฐำนะที่กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้ ผลิตสื่อและสร้ำงสรรค์ข้อมูลควำมบันเทิง บริษัทได้น ำเสนอคอนเทนต์ที่
หลำกหลำย มุ่งเน้นสำระควำมบนัเทิงที่สร้ำงคุณค่ำและควำมสขุในทุกรูปแบบ อีกทัง้ยังใช้สื่อที่มี ช่วยประชำสมัพนัธ์
โครงกำร กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ เพื่อให้เกิดกำรรับรู้และน ำสูก่ำรช่วยเหลอืตอ่ไป 

 

    สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตี้ไนน์) 

 

“พบเอก พรพงเมตตา” จาก “รายการทนัข่าวเชา้”  และ “นนทกฤช กลมกล่อม”  จาก “รายการเจาะข่าวเด็ด”  ผู้

ประกาศข่าวของสถานีโทรทศัน์ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตีไ้นน์)  ไดร้บัเกียรติเข้ารบั “รางวลัพระราชทานเทพทอง ครั้งที ่

19” ประเภทบคุคลดีเด่นด้านโทรทศัน์ ในฐานะที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ, ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชดัเจน และเป็น

บคุคลทีท่ าคณุประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม   

การด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในฐานะสื่อและผูใ้ห้บริการคอนเทนต์ 
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การด าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในฐานะสื่อและผูใ้ห้บริการคอนเทนต์ 



 
 

“อภสันนัท์ วรภิรมย์รกัษ์”  และ  “วรวิตา จนัทร์หุ่น”   สองผูป้ระกาศจากสถานีโทรทศัน์  ช่อง  MONO29 ได้รับ

เกียรติเข้ารบัรางวลัในสาขา ศิลปิน ดารา นกัแสดง ตวัอย่างดีเด่น จากโครงการกิจกรรมรณรงค์การท าความดี ตน้แบบคน

ดี คนท าดีต้นแบบสงัคมแห่งปี 2562 ในงานประกาศรางวลัเกียรติคณุ “คนไทยตวัอย่าง” ครั้งที่ 6 จดัโดย สมชัชานกัจดั

รายการข่าววิทยโุทรทศัน์หนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
 

 

 
 

สถำนีโทรทัศน์ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตีไ้นน์) น ำเสนอและสร้ำงสรรค์คอนเทนต์หลำกหลำย ครอบคลมุ
ทุกควำมต้องกำรของผู้ ชมทุกเพศทุกวัย ทัง้รำยกำรข่ำว ภำพยนตร์และซีรีส์ช่ือดังทัง้ไทยและต่ำงประเทศ รำยกำร
ถ่ำยทอดสดและเทปบนัทกึภำพกำรแขง่ขนักีฬำตำ่งๆ เป็นต้น รวมทัง้สือ่โซเชียลตำ่งๆของช่อง MONO29 ร่วมเป็นสือ่กลำง
ในกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูขำ่วสำรเพื่อสงัคมด้วย โดยช่อง MONO29 ได้ผลติรำยกำรตำ่งๆเพื่อสร้ำงสรรค์สงัคม ดงันี ้
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ข่าวเช้า Good Morning Thailand 

 

ข่ำวเช้ำ Good Morning Thailand  น ำเสนอข่ำวอย่ำงรอบด้ำน ครบครันทกุแง่มมุ น่ำเช่ือถือ  มีสำรประโยชน์ 

ทัง้ข่ำวในประเทศและต่ำงประเทศ ด้วยพิธีกรที่มำกควำมสำมำรถ ออกอำกำศทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลำ 6.00 – 7.55 น. 

โดยมีช่วง “Big Hero พลงัคนดี” ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของบคุคล กลุม่บคุคล หรือโครงกำรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 

เพื่อยกยอ่ง สง่ตอ่เร่ืองรำวดีๆ และสร้ำงแรงบนัดำลใจให้กบัสงัคม 

 

 

“บิ๊กฮโีร่ พลังคนด”ี ร่วมเชดิชคูรูจิตอาสา “ป้ามณี บุญวิรัตน์” เปิดโรงเรียนหน่ึงบาท พัฒนาสังคม 

 

 

“บิ๊กฮโีร่ พลังคนด”ี แชร์ต่อโครงการ “ตู้ให้หายหวิ” 
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เปิดโลกวันใหม่ Welcome World 

เปิดโลกวันใหม่ Welcome World รำยกำรเล่ำข่ำวแบบกันเองภำยใต้คอนเซปต์ “เปิดควำมคิด เกำะติด 

ทนัสมยั” ทกุวนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลำ 03.00 – 05.00 น. โดยแบง่เนือ้หำในกำรน ำเสนอออกเป็น 6 ช่วง ได้แก่ 

 

เกำะติดกระแสดัง Trend Update : เปิดโลกข้อมูล

ข่ำวสำรจำกเว็บไซต์ชัน้น ำทั่วโลก และสรุปประเด็นที่

นำ่สนใจจำก Social Media 

Start Up Showcase : น ำเสนอไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์

ชีวิ ต ใน ปัจจุบัน   เพื่ อส ร้ ำง แรงบันดำลใจ  บอกต่อ

ควำมส ำเร็จของกลุม่ธุรกิจรุ่นใหม่ 

ข่ำวร้อนรอบวัน Hot News : สรุปข่ำวร้อนที่ส ำคญัๆ ใน

รอบวนัท่ีผำ่นมำ 

Big Story : เจำะลกึข้อมลูควำมเคลื่อนไหวของโลกธุรกิจ 

และเทคโนโลยีในแบบละเอียดยิบ 

Global Update : สถำนกำรณ์ ขำ่วรอบโลก 

Sport Variety News : สีสนักีฬำทัง้ในประเทศและ

ตำ่งประเทศ เจำะลกึเร่ืองรำววงกำรกีฬำชัน้น ำรอบโลก 

 
“กระแสโลก” (Worlds News) และ “ซีนเด็ด..ภาษาหนัง (Movie Language)” 

รำยกำรสำระบนัเทิง สอนภำษำองักฤษทัง้ค ำศพัท์และส ำนวนที่เข้ำใจง่ำย สำมำรถน ำไปใช้ได้ในชีวิตประจ ำวนั  
โดยสองพิธีกร “คริสโตเฟอร์ ไรท์” และ “เต้-สผุจญ กลิน่สวุรรณ”  
 

 
ร ำ ย ก ำ ร  “ก ร ะ แ ส โ ล ก ” 

(Worlds News) น ำเสนอข่ำวประเด็น
เ ด่ น ดั ง  พ ร้ อ ม ศั พ ท์ แ ล ะ ส ำ น ว น
ภำษำองักฤษ  

 
รำยกำร “ซีนเด็ด..ภำษำหนัง” 

(Movie Language) สอนภำษำองักฤษ
จำกภำพยนตร์ช่ือดงั เพื่อให้ผู้ชมได้รับทัง้
ควำมบนัเทิงควบคูไ่ปกบัควำมรู้ 

รายงานการด าเนินงานเพือ่สงัคม

กลุ่มบริษัท โมโน ประจ าปี 2562 
25 



    เว็บไซต์ MThai และ seeme.me  

 
เว็บไซต์คอมมูนิตีข้นำดใหญ่อย่ำง MThai.com  ยงัคงสำนต่อกำรเป็นเว็บไซต์สงัคมคณุภำพ    โดยให้บริกำร

คอนเทนต์ครบครันทกุไลฟ์สไตล์ ทัง้สำระ ควำมรู้ ข่ำวสำร และบนัเทิง อย่ำงถกูต้อง รวดเร็ว สมกบัสโลแกน “อปัเดตทุก

เร่ืองฮิต เกำะติดทกุกระแส” โดยเป็นสือ่กลำงประชำสมัพนัธ์ขำ่วสำรตำ่งๆ และร่วมกบัองค์กรอื่นๆจดัโครงกำรเพื่อสงัคม 

ทวิตเตอร์ MThai (https://twitter.com/mthai) ได้รับ

ควำมนิยมจนมีผู้ติดตำมกว่ำ 1.4 ล้ำนแอคเคำท์ และได้รับกำร

ช่ืนชมและควำมเช่ือมัน่ในฐำนะสื่อที่น ำเสนอประเด็นส ำคญัได้

อย่ำงรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง จนได้รับรำงวัล Best Brand 

Performance for influencer : ผู้ทรงอิทธิพลบน Twitter ในงำน

ประกำศรำงวลั Thailand Zocial Awards 2019 ครัง้ที่ 7 

เว็บไซต์ seeme.me ให้บริกำรวิดีโอออนไลน์คณุภำพ ครบทกุไลฟ์สไตล์ ได้น ำเสนอและสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ 

อยำ่งหลำกหลำย ครอบคลมุทกุแนว เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอยำ่งทัว่ถึง 

 

MThai ควา้รางวลั Best Brand Performance for influencer : ผูท้รงอิทธิพลบน Twitter 

ในงานประกาศรางวลั Thailand Zocial Awards 2019 ครัง้ที ่7 
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MThai กับโครงการสร้างสรรค์สังคม 

ในปี 2562 เว็บไซต์  MThai.com ได้จดัและร่วมจดัโครงกำรเพื่อสงัคมตำ่งๆ ดงันี ้
 

 
 
งำน “MThai Top Talk-About 2019”  จดัขึน้โดยเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เป็นปีที่ 9 มอบรำงวลัให้กบับคุคลที่

ถกูกลำ่วถึงบนโลกออนไลน์มำกที่สดุจำกสำขำวงกำรตำ่งๆ เพื่อสร้ำงขวญัก ำลงัใจ 

 

 
 

จดักิจกรรมร่วมกบักรมสง่เสริมวฒันธรรม กองทนุ
ส่งเสริมงำนวัฒนธรรม มูลนิ ธิฮั่ว เคี ย้วป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง 
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ประกวดหนังสัน้  
"ไทยดี มีมำรยำท" ในโครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ค่ำนิยม
และควำมเป็นไทย และร่วมมอบสื่อกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำ 
เพื่อสนบัสนุนและสง่เสริมให้เยำวชน ประพฤติตนตำมหลกั
มำรยำท และกำรใช้ภำษำไทยอยำ่งถกูต้อง   
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จดักิจกรรมประกวดหนงัสัน้ร่วมกบั ส ำนกังำน กสทช. ในโครงกำร "อปัคลิปพิชิตแสน ซีซัน่ 5 - สร้ำงสรรค์หรือ
ท ำลำยอยูท่ี่ปลำยนิว้" เพื่อสนบัสนนุให้เยำวชน สร้ำงสรรค์หนงัสัน้ท่ีมีเนือ้หำในกำรรณรงค์ หรือเตือนสติผู้ใช้สือ่ออนไลน์ใน
ปัจจบุนั 
 

    เว็บไซต์และเฟซบุ๊กคลิกดีท าด ี
 บริษัทมุง่มัน่ในกำรใช้สื่อสร้ำงสรรค์สงัคม จึงได้สำนต่องำนเว็บไซต์คลิกดีท ำดี (clickdeetumdee.mthai.com/) 

และเฟซบุ๊กคลิกดีท ำดี (www.facebook.com/clickdeetumdee) เพื่อเป็นช่องทำงสื่อสำรประชำสมัพนัธ์ข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำรเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตำ่งๆ 
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    แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ MonoMax , Tutor me , Horolive  
    และคลื่นวิทย ุMono Fresh 91.5 FM 

MonoMax ให้บริกำรภำพยนตร์ ภำพยนตร์ชุด (ซีรีส์) ถ่ำยทอดสด

และเทปบนัทกึภำพกำรแขง่ขนักีฬำรำยกำรตำ่งๆ จำกทัว่ทกุมมุโลก 

ระดบัภำพคมชดัแบบ HD และ Full HD ระบบเสียง Soundtrack 

และพำกย์ไทย ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรของทุกคน โดยมี

คำ่บริกำรเพียง 250 บำท ตอ่เดือน  

 
 

 

TUTOR ME เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ให้บริกำรคอร์สเรียนออนไลน์คุณภำพ สำระควำมรู้ครบครัน สอนโดย

ผู้ เช่ียวชำญ โดยมีค่ำบริกำรเพียง 250 บำท ต่อเดือน สำมำรถเรียนได้ทุกคอร์สในหมวดบุฟเฟ่ต์ ไม่จ ำกัดจ ำนวน สำระ

ควำมรู้หลำกหลำย ครอบคลมุทกุหมวดวิชำ ตัง้แตภ่ำษำ กำรลงทนุ กำรท ำธุรกิจ ดนตรี กีฬำ อำหำร และเพิ่มทกัษะในกำร

ท ำงำน 

 

คลื่นวิทยุ Mono Fresh 91.5 FM เพรำะทกุเพลง สดช่ืนทกุวนั เต็มอิ่มกบัเพลงหลำกหลำยแนว สำระควำมรู้

บนัเทิงจำกดีเจ รวมถึงเป็นช่องทำงประชำสมัพนัธ์ข้อมลูขำ่วสำรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
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    ธุรกจิสื่อสิ่งพิมพ ์
 ในปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินงำนธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์ ทัง้หนงัสือและนิตยสำร โดยมีทัง้แบบจดัพิมพ์เป็นเลม่และแบบ 

e-book ใน Mbookstore (https://www.mbookstore.com/) ซึ่งบริษัทได้คดัสรรหนงัสือดี มีคณุภำพ ทัง้ไทยและแปลจำก

ต่ำงประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อ่ำน และบริษัทยังได้จัดโครงกำร และ/หรือ บริจำครำยได้จำกกำร

จ ำหนำ่ยหนงัสอืให้กบัองค์กรกำรกศุลตำ่งๆ อำทิ 

 
มอบเงินจ ำนวน 100,000 บำท หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรจ ำหนำ่ยหนงัสอื “ถ ำ้หลวง ตำมติด ภำรกิจ ช่วยชีวิตทีม

หมปู่ำ” ส ำนกัพิมพ์ Geekbook ในเครือกลุม่บริษัท โมโน ให้แก่มลูนิธิคนตำบอดไทย  

 

 

มอบเงินจ ำนวน 40,000 บำท จำกกำรจ ำหน่ำยหนงัสือ “แรงบนัไดจำรย์” ส ำนกัพิมพ์ HER Publishing ในเครือ

กลุม่บริษัท โมโน สมทบทนุสนบัสนนุคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ในกำรสร้ำงอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ  
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การสนับสนุนกีฬาต่างๆในฐานะส่ือและผู้ให้บริการคอนเทนต์ 
ในฐำนะผู้ ให้บริกำรสื่อ เช่น ช่อง MONO29, MONO PLUS , เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ MonoMax , เว็บไซต์ 

MThai.com , เว็บไซต์ seeme.me บริษัทผลกัดนัให้สื่อทกุช่องทำงเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรสนบัสนนุวงกำรกีฬำ โดยกำร

ถ่ำยทอดสดและฉำยเทปบนัทึกภำพ กำรสร้ำงสรรค์คลิป-สกู๊ป-รำยกำรต่ำงๆ และกำรเผยแพร่ข่ำวสำรวงกำรกีฬำอย่ำง

ถกูต้อง รวดเร็ว ตอ่เนื่อง และครอบคลมุ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกีฬำตำ่งๆมำกยิ่งขึน้  

    ถ่ายทอดสดและฉายเทปบันทึกภาพการแข่งขนักีฬาต่างๆ 
 

กำรแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระรำชทำน “คิงส์คัพ” 

ครัง้ที่ 34 (KING’S CUP SEPAKTAKRAW WORLD 

CHAMPIONSHIP 2019) ถ่ำยทอดสดกำรแข่งขนัจ ำนวน 3 

แมตช์ ทำงช่อง MONO 29, ช่อง MONO PLUS, MonoMax 

และชมย้อนหลงัได้ทกุคู่ที่ MonoMax 

 

 

กำรแขง่ขนั “ตะกร้อไทยแลนด์ลีก  2019” (Takraw 

Thailand League 2019) ถ่ำยทอดสดทำง ช่อง MONO 

PLUS (โมโน พลสั) และ MonoMax และชมย้อนหลงัที่ 

MonoMax โดยบริษัทมุง่หวงัเพื่อพฒันำวงกำรกีฬำตะกร้อให้

เข้ำถึงผู้ชมได้มำกขึน้ในทกุพืน้ท่ี 
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ถ่ำยทอดสดและเทปบนัทกึภำพกำรแข่งขนับำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ อำทิ Asean Basketball League 2019-

2020 (ABL), Thailand Professional Basketball League 2019 (TPBL), FIBA ASIA CHAMPIONS CUP 2019 

(FACC2019), Thailand Amateur Basketball League 2019 (TABL)  

     

ศกึมวยไทยระดบัโลก Mono29 Topking World 

Series 2019 ถำ่ยทอดสดทำงช่อง MONO29 

ศกึบำสเกตบอล NBA ถ่ำยทอดสดและรับชม

เทปบนัทกึภำพทำงช่อง MONO PLUS 
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    การสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อสนับสนุนวงการกีฬา 

 

 

เว็บไซต์ seeme.me  มีช่องรำยกำรต่ำงๆ  ในหมวดกีฬำ  น ำเสนอทัง้สำระ  ควำมรู้  เทคนิค ข่ำวสำร  รวมถึง 

ไลฟ์สไตล์อื่นๆ ในวงกำรกีฬำ และบริษัทได้ผลติรำยกำรตำ่งๆ เพื่อสนบัสนนุกีฬำบำสเกตบอล อำทิ 

                  

 

 

เว็บไซต์ MThai มีหมวดข่ำวกีฬำ

ทัง้ไทยและตำ่งประเทศน ำเสนอข่ำว 

ไฮไลท์ และวิเครำะห์กำรแข่งขัน

กีฬำรำยกำรตำ่งๆ อยำ่งครบถ้วน 

Basketball Academy เ รียนรู้เทคนิคกำรเล่น

บำสเกตบอล และประสบกำรณ์ดีๆ  จำก รัชเดช  

เครือทิวำ (J.O.) นกับำสเกตบอลทีมชำติไทย และ

สงักดัสโมสร โมโน เเวมไพร์ 

BASTHAI Society เสนอทุกซอกทกุมุมของวงกำร

บำสเกตบอลไทย ทัง้ Life Style , ทวัร์นำเมนต์กำร

แขง่ขนัที่เกิดขึน้ , สโมสรบำสเกตบอลในไทย รวมถึง

บกุบ้ำนนกับำสเกตบอลไทย 
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ในปี 2562 กลุม่บริษัท โมโน ยงัคงสำนตอ่นโยบำยกำรผลกัดนัให้ธุรกิจในเครือเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

โครงกำรเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนหลักคือ กำรสนับสนุนด้ำนกีฬำ 

โดยเฉพำะกีฬำบำสเกตบอล , โครงกำรเพ่ือพฒันำสงัคม (เยำวชนและชมุชน) และกำรสนบัสนนุเพ่ือสงัคม-

กำรสนบัสนนุเพ่ืออนรัุกษ์ ฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม 
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การจัดโครงการ 
และการสนับสนุน 

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

การจัดโครงการ 
และการสนับสนุน 

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพื่อพัฒนากีฬาบาสเกตบอล 
 กลุ่มบริษัทโมโน ให้กำรสนับสนุนกีฬำบำสเกตบอลมำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้กำรเป็นผู้ สนับสนุนกำรแข่งขัน

บำสเกตบอลรำยกำรตำ่งๆ และกำรจดัโครงกำรเพื่อสนบัสนนุกีฬำบำสเกตอล  

 

    สโมสรโมโนแวมไพร ์บาสเกตบอล คลับ 

 
อีกหนึ่งกำรด ำเนินงำนส ำคญัในกำรพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล คือกำรส่งทีมบำสเกตบอลเข้ำร่วมกำร

แข่งขนับำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ ทัง้ระดบัเยำวชน ลีกอำชีพ รวมถึงทีมชำติไทย โดยที่ผ่ำนมำ สโมสรโมโน แวมไพร์ 

บำสเกตบอล คลบั มีผลงำนโดดเดน่ เป็นตวัแทนประเทศไทยแข่งขนัลีกบำสเกตบอลระดบัอำเซียน "ASEAN Basketball 

League 2019-2020" ประจ ำฤดกูำล 2019-2020  
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    การร่วมจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  

  
บริษัทได้ร่วมสนบัสนนุกำรแข่งขนับำสเกตบอลรำยกำรต่ำงๆ อำทิ Thailand Amateur Basketball League By 

GSB,  สพฐ.-โมโน แชมเปีย้นคพั 2019,Thailand Professional Basketball League, PBF Basketball Dream 3x3    
เป็นต้น และสนับสนุนกำรแข่งขันบำสเกตบอล ณ สนำม GSB Stadium 29 มำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้นัก
บำสเกตบอลชำวไทยพฒันำตวัเอง และพร้อมที่จะก้ำวไปสูร่ะดบัสำกล 

    

 

    แอปพลิเคชัน “MONO VAMPIRE” 
บริษัทจดัท ำแอปพลิเคชนั “MONO VAMPIRE” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำร ข้อมลูต่ำงๆ และ

ควำมเคลือ่นไหวของทีมบำสเกตบอลโมโน แวมไพร์ อยำ่งสะดวก รวดเร็ว และใกล้ชิด 
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     BASKETBALL PROJECTS by CSR MONO 
 

บริษัทยงัคงสำนต่อโครงกำร BASKETBALL PROJECTS by CSR MONO โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสง่เสริมและ

พฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลให้เป็นที่นิยมแพร่หลำย เนื่องจำกบริษัทเช่ือว่ำกีฬำบำสเกตบอล เป็นกีฬำที่ส่งเสริมด้ำน

สขุภำพและสำมำรถพฒันำเป็นกีฬำอำชีพสู่ระดับเอเชีย สร้ำงรำยได้และช่ือเสียงให้แก่ประเทศได้ โดยโครงกำรนีม้ี 3 

โครงกำรยอ่ย ได้แก่ โครงกำรโมโน บำสเกตบอล ดรีม ปลกุฝันยดัหว่งเยำวชนไทย, โครงกำรสร้ำง/ซ่อมสนำมบำสเกตบอล 

และโครงกำรมอบหน้ำแปน้บำสเกตบอล  

ส่ิงท่ีจะท าให้กีฬาย่ังยืนแบบมีคุณภาพ  
จะต้องไม่ลืมเดก็และเยาวชนท่ีเป็นรากฐานส าคัญ 
เพราะเด็กๆ เหล่านีจ้ะเร่ิมตน้รู้จกักีฬาจากโรงเรียน 

และชมุชนของเขาเอง” 
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    Mono Basketball Dream : ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย  
โครงกำร “โมโน บำสเกตบอล ดรีม ปลกุฝันยดัห่วงเยำวชนไทย” เป็นกำรพำนกับำสฯ สงักดัสโมสรบำสเกตบอล

ของกลุม่บริษัทโมโน ไปเปิดคลนิิกฝึกสอนทกัษะ-เทคนิคกำรเลน่บำสเกตบอล และบอกเลำ่ประสบกำรณ์ดีๆ เพื่อสร้ำงแรง
บนัดำลใจและส่งเสริมให้น้องๆเยำวชนสนใจกีฬำบำสเกตบอลมำกยิ่งขึน้ โดยในปี 2562 ได้จัดทัง้หมด 17 ครัง้ และมี
นกัเรียนเข้ำร่วมโครงกำรกวำ่ 1,400 คน จำกทัว่ทกุภำคของประเทศไทย  

ครัง้ที่ วันที่ รำยช่ือโรงเรียน จังหวัด จ ำนวนนักเรียน 
1 24 ม.ค. 62 โรงเรียนธรรมมิสลำม มลูนิธิ  นนทบรีุ 60 

2 24 ม.ค. 62 โรงเรียนกระทุม่แบน "วเิศษสมทุคณุ”  สมทุรสำคร 100 
3 11 ก.พ. 62 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวทิยำ 3  สพุรรณบรีุ 70 

4 12 ก.พ. 62 โรงเรียนทุง่ทรำยวทิยำ  ก ำแพงเพชร 70 
5 17 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมคัคี  เชียงรำย 40 
6 18 ก.พ. 62 โรงเรียนฟำกกว๊ำนวทิยำคม  พะยำ 40 

7 19 ก.พ. 62 โรงเรียนสงูเม่นชนปูถมัภ์ แพร่ 50 
8 19 ก.พ. 62 โรงเรียนวไิลเกียรตอิปุถมัภ์  แพร่ 30 
9 20 ก.พ. 62 โรงเรียนยวุฑตูศกึษำพฒันำ  เชียงใหม่ 100 

10 11 มิ.ย. 62 โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม  ศรีสะเกษ 100 
11 12 มิ.ย. 62 โรงเรียนบงึบรูพ์  ศรีสะเกษ 100 
12 30 ส.ค. 62 โรงเรียนวดัป่ำสะแก  สพุรรณบรีุ 80 

13 14 พ.ย. 62 โรงเรียนสมทุรสำครวทิยำลยั  สมทุรสำคร 80 
14 14 พ.ย. 62 โรงเรียนครุุรำษฎร์รังสฤษฏ์  รำชบรีุ 100 
15 12 ธ.ค. 62 โรงเรียนเทศบำล 4 ระบบสำธิตเทศบำลเมืองลพบุรี 

และโรงเรียนพิบลูวทิยำลยั  
ลพบรีุ 120 

16 19 ธ.ค. 62 โรงเรียนภำชี "สนุทรวทิยำนกุลู"  อยธุยำ 150 
17 19 ธ.ค. 62 โรงเรียนมวกเหล็กวทิยำ, โรงเรียนสธีุวทิยำ 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษำพฒันำกำร สระบรีุ 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยำ"  
โรงเรียนหนองโดนวทิยำ, โรงเรียนสองคอนวทิยำ 
โรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม, โรงเรียนแก่งคอย 
โรงเรียนบ้ำนหมอ "พฒันำนกุลู" 
โรงเรียนสวนกหุลำบวทิยำลยั สระบรีุ 
โรงเรียนบ้ำนทำ่มะปรำงวทิยำ, โรงเรียนหนองแซงวทิยำ 
โรงเรียนเทพศริินทร์ พแุค, โรงเรียนสระบรีุวทิยำคม 
โรงเรียน เสำไห้”วมิลวทิยำนกุลู”  
วทิยำลยัเทคนิคทำ่หลวงซเิมนต์ไทยอนสุรณ์ 

สระบรีุ 200 

  รวมนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร  1,490 คน 
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ประมวลภาพกิจกรรม  

MONO Basketball Dream 
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    โครงการมอบหน้าแป้นบาสเกตบอล 
โครงกำรมอบหน้ำแป้นบำสเกตบอล เร่ิมในปี 2561 ได้มอบหน้ำแป้นบำสเกตบอลพร้อมลกูบำสเกตบอลให้แก่

พืน้ที่ต่ำงๆไปแล้ว 103 แห่ง รวม 206 แป้น เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศได้มีโอกำสใช้หน้ำแป้น
บำสเกตบอลที่มีคณุภำพ ซึง่ถือเป็นกำรร่วมพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลระดบัท้องถ่ิน  

ที่ สถำนที่ จังหวัด  ที่ สถำนที่ จังหวัด 
1 โรงเรียนมธัยมวดัดสุิตำรำม กรุงเทพฯ 21 โรงเรียนวดัโชตกิำรำม นครรำชสีมำ 
2 โรงเรียนชมุชนสำมคัคีรำษฎร์บ ำรุง กำฬสินธุ์ 22 ชมรมบำสเกตบอลโชคชยั นครรำชสีมำ 
3 โรงเรียนสหสัขนัธ์ศกึษำ กำฬสินธุ์ 23 ชมรมบำสเกตบอลสงูเนิน นครรำชสีมำ 

4 โรงเรียนทุง่ทรำยวิทยำ ก ำแพงเพชร 24 ชมรมบำสเกตบอลขำมสะแกแสง นครรำชสีมำ 
5 ชมุชนบ้ำนแฮด ขอนแก่น 25 ชมรมบำสเกตบอลปักธงชยั นครรำชสีมำ 
6 โรงเรียนบ้ำนทบัช้ำง จนัทบรีุ 26 ชมรมบำสเกตบอลเทศบำลเมืองบวัใหญ่ นครรำชสีมำ 

7 โรงเรียนบ้ำนทบัสงฆ์  จนัทบรีุ 27 แผนกส่ือสำรกองบนิ 4  นครสวรรค์ 
8 โรงเรียนชยัภมูิภกัดีชมุพล ชยัภมูิ 28 โรงเรียนพยหุะพิทยำคม นครสวรรค์ 
9 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมคัคี เชียงรำย 29 โรงเรียนธรรมิสลำมมลูนิธิ ทำ่อิฐ  นนทบรีุ 

10 โรงเรียนนำเดื่อพิทยำคม นครพนม 30 โรงเรียนสำรสำสน์วเิทศรำชพฤกษ์ นนทบรีุ 
11 ชมรมคนรักบำสฯธำตพุนม นครพนม 31 โรงเรียนบงึโขงหลงวิทยำคม บงึกำฬ 

12 โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ นครพนม 32 โรงเรียนบ้ำนกรวดวทิยำคำร  บรีุรัมย์ 

13 โรงเรียนนครพนมวทิยำคม นครพนม 33 โรงเรียนประโคนชยัพิทยำคม  บรีุรัมย์ 

14 ชมรมบำสเกตบอลจงัหวดันครพนม นครพนม 34 โรงเรียนนำงรอง  บรีุรัมย์ 

15 โรงเรียนพระซองสำมคัคีวิทยำ นครพนม 35 โรงเรียนคเูมืองวทิยำคม บรีุรัมย์ 

16 โรงเรียนบ้ำนวงัโรงใหญ่สำมคัคี  นครรำชสีมำ 36 โรงเรียนรำชประชำนเุครำะห์ 51 บรีุรัมย์ 

17 โรงเรียนบ้ำนวงัโรงน้อย นครรำชสีมำ 37 โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก บรีุรัมย์ 

18 โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุม่  นครรำชสีมำ 38 โรงเรียนตลำดโพธ์ิพิทยำคม บรีุรัมย์ 

19 โรงเรียนสงูเนิน  นครรำชสีมำ 39 โรงเรียน ฟำกกว๊ำนวิทยำคม  พะเยำ 
20 โรงเรียนเก้งเตก็ นครรำชสีมำ 40 โรงเรียนกะปงพิทยำคม พงังำ 
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ที่ สถำนที่ จังหวัด  ที่ สถำนที่ จังหวัด 
41 โรงเรียนสงูเม่นชนปูถมัภ์  แพร่ 56 โรงเรียนอโุมงค์วทิยำคม  ล ำพนู 

42 โรงเรียนวไิลเกียรตอิปุถมัภ์  แพร่ 57 โรงเรียนบ้ำนปวงค ำ (ประชำอทุิศ)  ล ำพนู 

43 ชมรมบำสเกตบอลอ ำเภอพยกัคฆภมูิพิสยั มหำสำรคำม 58 สนำมบำสสถำนีรถไฟป่ำเส้ำ ล ำพนู 

44 ชมรมบำสเกตบอลอ ำเภอยำงสีสรุำช มหำสำรคำม 59 โรงเรียนภเูรือวทิยำ เลย 

45 โรงเรียนเหล่ำยำววิทยำคำร มหำสำรคำม 60 โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม) ศรีสะเกษ 

46 โรงเรียนดอนตำลวทิยำ มกุดำหำร 61 โรงเรียนบ้ำนหนองหมีหวัดง (ประชำวิทยำคำร) ศรีสะเกษ 

47 โรงเรียนเมยวดีพิทยำคม ร้อยเอ็ด 62 โรงเรียนไผ่งำมพิทยำคม ศรีสะเกษ 

48 โรงเรียนพิชยัรัตนำคำร ระนอง 63 โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม ศรีสะเกษ 

49 ชมรมหนมุำนบำสเกตบอล ระยอง 64 โรงเรียนกสุมุำลย์วทิยำคม สกลนคร 

50 โรงเรียนวดัในไร่ ระยอง 65 โรงเรียนบำงพลีรำษฎร์บ ำรุง สมทุรปรำกำร 
51 โรงเรียนครุุรำษฎร์รังสฤษฏ์  รำชบรีุ 66 โรงเรียนสมทุรสำครวทิยำลยั  สมทุรสำคร 

52 โรงเรียนบ้ำนพแุค *แป้นบำสครบชดุ* รำชบรีุ 67 โรงเรียนกระทุม่แบน "วเิศษสมทุคณุ" สมทุรสำคร  
53 โรงเรียนวดัหนองตำมิ่ง  ลพบรีุ 68 โรงเรียนบ้ำนโคกสะแบง สระแก้ว 
54 โรงเรียนเทศบำล 4 ระบบสำธิตเทศบำลเมืองลพบรีุ ลพบรีุ 69 โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว 

55 เข่ือนยำงบำสเก็ตบอลคลบัไทยแลนด์  ล ำปำง 70 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ สระบรีุ 
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ที่ สถำนที่ จังหวัด  ที่ สถำนที่ จังหวัด 
71 โรงเรียนสธีุวทิยำ สระบรีุ 87 โรงเรียนภำชี "สนุทรวิทยำนกุลู" อยธุยำ 
72 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษำพฒันำกำร สระบรีุ สระบรีุ 88 โรงเรียนอนบุำลวดันำงใน อ่ำงทอง 
73 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยำ" สระบรีุ 89 โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง  อ่ำงทอง 

74 โรงเรียนหนองโดนวิทยำ สระบรีุ 90 โรงเรียนหวัตะพำนวิทยำคม อ ำนำจเจริญ 

75 โรงเรียนสองคอนวทิยำ สระบรีุ 91 โรงเรียนอ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 

76 โรงเรียนวงัม่วงวทิยำคม สระบรีุ 92 โรงเรียนน ำ้ปลีกศกึษำ อ ำนำจเจริญ 

77 โรงเรียนแก่งคอย สระบรีุ 93 โรงเรียนอ ำนำจเจริญพิทยำคม อ ำนำจเจริญ 

78 โรงเรียนบ้ำนหมอ"พฒันำนกุลู" สระบรีุ 94 โรงเรียนศรีเจริญศกึษำ อ ำนำจเจริญ 

79 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลยั สระบรีุ สระบรีุ 95 โรงเรียนยงูทองพิทยำคม อดุรธำนี 

80 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำงวทิยำ สระบรีุ 96 โรงเรียนฟำกทำ่วทิยำ อตุรดติถ์ 

81 โรงเรียนเทพศริินทร์ พแุค สระบรีุ 97 โรงเรียนบ้ำนห้วยลกึ อตุรดติถ์ 

82 โรงเรียน เสำไห้”วมิลวทิยำนกุลู” สระบรีุ 98 โรงเรียนบ้ำนไร่วทิยำ อทุยัธำนี 

83 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3  สพุรรณบรีุ 99 โรงเรียนห้วยคตพิทยำคม อทุยัธำนี 

84 โรงเรียนวดัน ำ้พุ สพุรรณบรีุ 100 โรงเรียนศรีเมืองวทิยำคำร อบุลรำชธำนี 

85 โรงเรียนสงวนหญิง สพุรรณบรีุ 101 โรงเรียนอนบุำลศรีเมืองใหม่ อบุลรำชธำนี 

86 โรงเรียนวดัป่ำสะแก สพุรรณบรีุ  102 โรงเรียนเดชอดุม  อบุลรำชธำนี 

 103 โรงเรียนสิรินธรวทิยำนสุรณ์ อบุลรำชธำนี 
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    โครงการสร้าง/ซ่อม สนามบาสเกตบอล 
บริษัทได้สำนตอ่โครงกำรสร้ำง/ซอ่ม สนำมบำสเกตบอล เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนำมบำสเกตบอล ให้พร้อม

ส ำหรับเยำวชน-ชุมชน ใช้ซ้อมหรือแข่งขนับำสเกตบอล เพื่อร่วมพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลตัง้แต่ระดบัเยำวชน -
ชมุชน โดยในปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินโครงกำรสร้ำง/ซอ่ม สนำมบำสเกตบอล จ ำนวน 1 สนำม ให้แก่ โรงเรียนบึงบรูพ์ 
อ ำเภอบึงบรูพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ พร้อมจดัโครงกำร “โมโน บำสเกตบอล ดรีม ปลกุฝันยดัห่วงเยำวชนไทย” โดยมีครู-
อำจำรย์-นกัเรียน และศิษย์เก่ำเข้ำร่วมด้วย  
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การสนับสนุนกีฬาอื่นๆ 
  

ในปี 2562 บริษัทได้ร่วมสนบัสนนุโครงกำรและกิจกรรมด้ำนกีฬำตำ่งๆ ได้แก่ 
 

 
 

สนบัสนนุกิจกรรมวิง่เพื่อครู “CHONGKHO RUN 2019” ครัง้ที่ 3 จ ำนวน 150,000 บำท เพื่อหำรำยได้สบทบ 
"กองทนุป๋ำอำรีย์ เพื่อครู BCC" ในกำรรักษำพยำบำลครูอำวโุส ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลยั 

 

 
 

สนบัสนนุทีมบำสเกตบอล โรงเรียนยวุฑตูศึกษำพฒันำ เชียงใหม่ จ ำนวน 30,000 บำท ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
และกำรแขง่ขนับำสเกตบอลรำยกำรตำ่งๆ 
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สนับสนุนทีมกอล์ฟกำรกุศล จ ำนวน 
50,000 บำท ในกำรแข่งขนักอล์ฟกำรกุศล ชิงถ้วย
พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั จดัโดย 
สมำคมนักเ รียนเก่ำเยอรมันฯ ร่วมกับ มูลนิ ธิ
วฒันธรรมไทย-เยอรมนั เ พื่ อ ห ำ ร ำ ย ไ ด้
ทลูเกล้ำฯ ถวำยสมทบทนุมลูนิธิอำนนัทมหิดล และ
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของสมำคมฯ  

 
 
 

 

 
 

สนบัสนุนกำรแข่งขนัเดิน-วิ่งหุบป่ำตำดมำรำธอน ครัง้ที่ 2 จ ำนวน 20,000 บำท โดยรำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำย 
ช่วยเหลอืโรงเรียนในจงัหวดัอทุยัธำนี , โรงพยำบำล และผู้พิกำร 

 

 

 
 

สนบัสนนุทีมจกัรยำน ศนูย์ฝึกกีฬำวำรีภิรมย์ (หนองจอก) จ ำนวน 10,000 บำท ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและกำร
แขง่ขนัรำยกำรตำ่งๆ   
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    การสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งต่างๆ 
 

ปี 2562 บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุงำนเดิน-วิ่ง ตำ่งๆทัว่ประเทศ รวมทัง้สนบัสนนุชมรมวิ่งโมโน (Mono Runner) ให้
เข้ำร่วมงำน เพื่อสร้ำงเสริมสขุภำพ สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำน อำทิ 

- AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2019 

- งำน CHONGKHO RUN 2019  
- งำน เดิน-วิ่งหบุป่ำตำดมำรำธอน ครัง้ที่ 2     
- งำน 12 สงิหำ 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 สโุขทยัมำรำธอน 2019 
- งำน อยธุยำมำรำธอน 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 @ปอ้มพระจลุจอมเกล้ำ 2019 "วิ่งตำมรอยประวตัิศำสตร์ ร.ศ.112 ปีที1่" 
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โครงการเพื่อพฒันาสังคม 
กำรร่วมพฒันำสงัคม โดยเฉพำะเยำวชนและชุมชน ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกิจ ยงัคงเป็นพนัธกิจส ำคญัข้อหนึ่ง

ของบริษัท ในปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อพฒันำสงัคมอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกกำรสง่เสริมด้ำนกีฬำบำสเกตบอล 
ดงันี ้

 

     
 

โครงกำรสร้ำงอำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป 10 ณ ศนูย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน อ ำเภอกดุข้ำวปุน้ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี โดย บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ ำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน ได้สนับสนุนกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 
2,000,000 บำท ซึง่กลุม่บริษัท โมโน ได้ให้กำรสนบัสนนุกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนแก่โรงเรียนตำ่งๆ มำแล้ว 10 แหง่ ดงันี ้ 

 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 1 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ 33   อ ำเภอเชียงดำว  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 2 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนรำงวลัอินทิรำ คำนธี บ้ำนพะกะเช  อ ำเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 3 โรงเรียนวดับำงชนั       อ ำเภอขลงุ  จงัหวดัจนัทบรีุ    
อำคำรโมโน กรุ๊ป 4 โรงเรียนรำชประชำนเุครำะห์ 48 จงัหวดัจนัทบุรี  อ ำเภอเขำคิชฌกฏู  จงัหวดัจนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนศำสตรำจำรย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ อ ำเภอบญุฑริก จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 6 โรงเรียนบ้ำนช่องกะพดั     อ ำเภอแก่งหำงแมว  จงัหวดัจนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 7 โรงเรียนวดัขนุซอ่ง      อ ำเภอแก่งหำงแมว  จงัหวดัจนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน ำ้แดง    อ ำเภอขลงุ   จงัหวดัจนัทบรีุ 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 9 ศนูย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน  อ ำเภอกดุข้ำวปุน้   จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
อำคำรโมโน กรุ๊ป 10 ศนูย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน  อ ำเภอกดุข้ำวปุน้   จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
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กิจกรรม “Big Cleaning Day คืนพืน้ที่สูชุ่มชน” ภำยใต้โครงกำร “คโูบต้ำ พลงัใจสู้ภยัน ำ้ท่วม” โดยควำมร่วมมือ
ระหว่ำง บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) และ สยำมคโูบต้ำ คอร์ปปเรชัน่ จ ำกดั  เพื่อร่วมฟืน้ฟู เยียวยำผู้ประสบ
อทุกภยั วนัท่ี 17 ตลุำคม 2562 ณ พืน้ท่ีอ ำเภอวำรินช ำรำบ จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรมบริจำคโลหิตกบั ซีรีส์ “รสริน ลำ่แวมไพร์ (Bangkok Vampire)” ผลงำนจำก “โมโน ออริจินอลส์ (MONO 
ORIGINALS)” ในเครือกลุม่บริษัท โมโน เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ชมมีสว่นร่วมในกำรท ำดีเพื่อสงัคมโดยกำรบริจำคโลหิต ร่วมกบั
ดำรำนกัแสดงน ำจำกซีรีส์ ทัง้นีบ้ริษัทได้บริจำคเงิน 100,000 บำท ให้แก่ศนูย์บริกำรโลหิตแหง่ชำติ สภำกำชำดไทยด้วย  
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กิจกรรม CSR เพื่อน้องๆผู้ ด้อยโอกำส โรงเรียนในถ่ินทรุกนัดำร โดยร่วมกบัรำยกำร “จำนยกัษ์” ทำงเว็บไซต์ซีมีดอท
มี (seeme.me) ในเครือกลุม่บริษัท โมโน จดักิจกรรมสนัทนำกำร แจกของรำงวลั บริจำคเสือ้ผ้ำ ของเลน่ ของใช้ และมอบ
ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ วันที่ 30-31 กรกฎำคม 2562 ณ โรงเรียนวัดฉัตรทอง อ ำเภอลำดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยธุยำ และ โรงเรียนบ้ำนกล้วย ห้องเรียนสำขำตะเพินคี่ อ ำเภอดำ่นช้ำง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
 

 
 

 
 

บริษัทสนบัสนนุให้พนกังำนร่วมท ำบญุ อำทิ งำนทอดผ้ำป่ำสำมคัคีเพื่อพฒันำวดัทรำยงำม และเพื่อกำรศึกษำ-
รักษำนกับวชอำพำธ ณ วดัทรำยงำม จงัหวดัจันทบรีุ , ร่วมท ำบุญหลอ่พระประธำนวดัพุทธพรหมยำน สมเด็จองค์ปฐม 
ปำงพระวิสุทธิเทพ ณ โรงหล่อปฏิมำกรรม พุทธปฏิมำพรเลิศ จังหวดันครปฐม และท ำบุญทอดกฐินสำมคัคีเพื่อสร้ำง
อโุบสถ เสนำสนะ และซือ้ที่ดินเข้ำออกวดั ณ วดัพทุธพรหมยำน อ ำเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  
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การสนับสนุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทได้ให้กำรสนบัสนุนช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบนักำรศึกษำ รวมถึงมูลนิธิ 
ชมรม สมำคม และองค์กรตำ่งๆ อำทิ 

 

ที่ รำยกำร จ ำนวนเงนิ วัตถุประสงค์ 
1 โครงกำรแข่งขนัว่ำควำมในศำลจ ำลอง ประจ ำปี 

2562 จดัโดย ศำลทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหวำ่งประเทศกลำง และองค์กรเครือขำ่ย 

100,000 ส ร้ำ งควำมตระหนัก ใ ห้ เ ยำวชน เห็ น
ควำมส ำคญัของควำมรู้ด้ำนทรัพย์สินทำง
ปัญญำและกำรค้ำระหวำ่งประเทศ  

2 โครงกำร Heart Heroes  ฮีโร่คนใหม ่หวัใจแข็งแรง 
จดัโดย มลูนิธิโรงพยำบำลเด็ก กองทนุอำคำรเฉลิม
พระเกียรติฯ  

35,000 เพื่อหำรำยได้สนบัสนนุกำรเปลี่ยนลิน้หวัใจ
ทำงสำยสวนในผู้ ป่วยโรคหัวใจพิกำรแต่
ก ำเนิดที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรผ่ำตดั
หวัใจซ ำ้ 

3 โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรประกอบอำชีพ
ครอบครัวเด็กก ำพร้ำ จดัโดย มลูนิธิอะมีรุลมอ์ุมินีน 
เพื่อเด็กก ำพร้ำ 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ ร่วมกับ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ 

10,000 เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้แก่
เด็กและครอบครัวผู้สญูเสียจำกเหตุกำรณ์
ควำมไมส่งบ ให้มีอำชีพมัน่คงยิ่งขึน้ 

4 วำรสำรเสนำรักษ์เหลำ่แพทย์ ฉบบัพิเศษ ครบรอบ 
109  ปี  2 3  ตุ ล ำคม  2 562  วันสว ร รคต ใน
พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั  

15,000 เพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั  

5 โครงกำรค่ำยผู้ น ำเยำวชนต้นแบบ “เก่ง ดี มีจิต
อำสำ” ประจ ำปี 2562  จดัโดย เครือข่ำยเยำวชน
พฒันำศกัยภำพ Youth for Next Step (องค์กร
สำธำรณประโยชน์)  

10,000 เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ
เยำวชน และสร้ำงเครือขำ่ยเยำวชนต้นแบบ 
คนเก่ง ดี มีจิตอำสำ น ำสูก่ำรพฒันำสงัคม  
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ที่ รำยกำร จ ำนวนเงนิ วัตถุประสงค์ 
6 โครงกำรค่ำยรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ปี

กำรศกึษำ 2561 ครัง้ที่ 2 จดัโดย ชมรมต่อต้ำนโรค
พิษสุนัขบ้ำ ฝ่ำยวิชำกำร สโมสรนิสิตคณะสัตว
แพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

10,000 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้ำให้กับ
สุนัขและแมว ณ วัดชุมแสงศรีวนำรำม 
อ ำเภอพนสันิคม จังหวดัชลบรีุ และเพื่อให้
นกัศกึษำร่วมบ ำเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม 

7 โครงกำร "ค่ำยอำสำพฒันำชนบท ปีที่ 29" จดัโดย 
ชุมนุมวิศวฯอำสำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 

10,000 เพื่ อส ร้ ำงอำคำรอเนกประสง ค์  และ
ซ่อมแซมโรงเรียน ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำว
ไทยภูเขำ "แม่ฟ้ำหลวง" อ ำเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม ่

8 สนบัสนุนโครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 40 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ำยพฒันำสงัคมและ
บ ำ เ พ็ญป ร ะ โ ย ช น์  ส โม ส ร นิ สิ ต คณะสัต ว
แพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

10,000 ส่ง เส ริมใ ห้เยำวชนมี จิตส ำนึกอนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์ศึกษำ
ธรรมชำติและสตัว์ป่ำห้วยกุ่ม อ ำเภอเกษตร
สมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมูิ 
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 ในปี 2563 
กลุ่มบริษัท โมโน ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ 

ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ผ่านสื่อและโครงการที่สร้างคุณค่าต่างๆ 

เพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน อยา่งแข็งแกร่งและยั่งยืน 

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ือสารภายในองค์กร  
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอรเ์นชั่นแนล ชั้น 16  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

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


