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 นโยบายภาพรวม 

 
บรษัิท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) เปลี่ยนช่ือจากบรษัิท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 20 สงิหาคม 

2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับธุรกิจในปัจจุบนัที่มุ่งเนน้ความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจบนัเทิง ภาพยนตร ์และซีรีส ์และแสดงถึง
ความมุง่มั่นในการเป็นผูน้  าการสรา้งสรรคส์ือ่และขอ้มลูความบนัเทิงชัน้น าของเมืองไทย โดยมีธุรกิจหลกั อาทิ  

  ธุรกิจสื่อทีวีช่อง MONO29 (โมโน ทเวนตีไ้นน)์ ด าเนนิการโดยบรษัิท โมโน  
บรอดคาซท ์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ภายใตค้อนเซ็ปต ์“ฟรทีีวีที่มี หนงัดี ซีรสีด์งั 
มากที่สดุ” น าเสนอคอนเทนตค์ณุภาพระดบัโลก สดใหม ่เขา้ถึงลกูคา้ทกุกลุม่ ท า
ให้สามารถครองเรตติง้ในอันดับที่ 3  และบริษัทได้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจด้าน

คอมเมิรซ์ รูปแบบ TV Home Shopping และ Online Shopping ภายใตช่ื้อ 29Shopping   

  ธุรกิจบริการวิดี โอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก  ปัจจุบันบริษัท            
ใหค้วามส าคัญกับธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรบัสมาชิก ภายใตแ้บรนด ์ 

MonoMax ซึ่งน าเสนอภาพยนตรแ์ละซีรีสท่ี์เข้าถึงลูกค้าในประเทศ และด าเนินธุรกิจจัดหาภาพยนตรต์่างประเทศ  
และผลติภาพยนตรไ์ทย  ส าหรบัเขา้ฉายในโรงภาพยนตร ์โดยเนน้ภาพยนตรท์ี่ตรงกลุม่ลกูคา้ของบรษัิทมากยิ่งขึน้ 

  ธุรกิจสื่อให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลนค์รบวงจร เว็บไซต ์MThai.com 
ซึ่งเป็นที่รูจ้ักมายาวนานและมีเนือ้หาสาระบนัเทิงมากมาย ไดป้รบัตวัเขา้สู่ยุค
โซเชียลมีเดีย  โดยพฒันาเป็นผูใ้หบ้ริการข่าวสารที่น่าเช่ือถือผ่านเฟซบุ๊ก และ

ทวิตเตอร ์ รวมทัง้ใหบ้ริการวางแผนและสรา้งสรรคส์ื่อทางการตลาดแบบองคร์วมใหก้ับธุรกิจในเครือ และพันธมิตรทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน   
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 ด้วยความเช่ียวชาญด้านคอนเทนต์มาอย่าง
ยาวนานเกือบ 20 ปี  โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ จับมือ
เป็นพันธมิตรกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากัด (มหาชน) 
หรือ 3BB  ผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์  ซึ่ง 3BB  มี
แผนด าเนินธุรกิจให้บริการกล่องรับชมทีวี และวิดีโอ
ออนดีมานด์ผ่านอินเทอรเ์น็ต ดังนัน้  ในช่วงกลางปี 2563   
โมโน เน็กซ์  ไดเ้ข้าด าเนินการเป็นผูจ้ัดหา ผลิตคอนเทนต ์
และช่วยดแูลการตลาดดา้นคอนเทนตใ์หก้บั 3BB  เนื่องจากมีความเขา้ใจในการคดัสรรคอนเทนตท์ี่มีคณุภาพทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงประสบการณก์ารท าธุรกิจทีวีและสตรีมมิ่งมานาน  โดย 3BB มีการเปิดตวักลอ่ง “3BB GIGATV” ใน
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งอดัแน่นดว้ยคอนเทนตค์ุณภาพท่ีผูช้มสามารถเลือกชมโทรทัศนพ์รีเมียมไดม้ากกว่า 30 ช่อง 
ครอบคลมุทัง้ภาพยนตร ์ซีรสี ์การต์นู กีฬา วาไรตี ้สารคดี และขา่วทัง้ไทยและตา่งประเทศ รวมถึงช่องทีวี HBO 

นอกจากการมุ่งมั่นพฒันาดา้นธุรกิจ บริษัทยงัค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มควบคู่กันมา
อย่างต่อเนื่อง แมว้่าในปี 2563 ไดเ้กิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) แต่บริษัทก็
ยังคงด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม  ทั้งการดูแลพนักงาน การน าเสนอข่าวสารและเป็นสื่อกลางในการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารท่ีมีประโยชน ์และการรว่มบรจิาคช่วยเหลือโครงการเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์ร
และสงัคมผา่นพน้วิกฤตไปไดด้ว้ยกนั   
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วิสัยทัศน ์

 

 

 

 
 

พันธกิจ 
 โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ บริหารงานภายใตค้่านิยมหลกัขององคก์ร ประกอบดว้ย  การท างานเป็นทีม  
ความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์ การเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง โดยบรษัิทยดึถือปณิธาน ดงันี ้ 

  คงความเช่ียวชาญและความเป็นผูน้  าดา้นภาพยนตรแ์ละซีรสีท์ัง้ไทยและต่างประเทศ ดว้ยการสรรหาคอนเทนต ์
ความบนัเทิงสดใหมอ่ยา่งไมจ่ ากดัเพื่อผูช้ม 

  มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจในทิศทางใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจ โดยค านึงถึง
กระแสตอบรบัท่ีดีของตลาด ตลอดจนพฒันาและแสวงหาช่องทางธุรกิจอื่นๆ 

  ผสานสือ่ที่หลากหลายดว้ยการเช่ือมโยงสือ่ดิจิตอลผา่นทกุแพลตฟอรม์เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหท้กุหนา้จอของผูช้ม
เขา้ถึงความบนัเทิงอยา่งมีความสขุ 

  ปรบัเปลีย่น MONO NEXT ใหเ้ป็นองคก์รที่คลอ่งตวัและมุง่ไปขา้งหนา้ กบักระบวนการท างานและวฒันธรรม
องคก์รภายใตก้ารท างานตามวิธี New Normal 

  MONO NEXT ยึดมั่นต่อการด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โปร่งใส ควบคู่กับผลประกอบการที่เติบโต อีกทั้ง
ค านงึถึงสภาพแวดลอ้มในการท างานและชมุชนท่ีอยูร่อบดา้น 

โมโน เน็กซ์  และบริษัทในเครือ  มุ่งมั่นเป็นผู้น าในการ
สร้างสรรคส์ื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นน าของเมืองไทย ผ่าน
เทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย   เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล ์       
ในโลกดิจิตอล 
 



 

รายงานการด าเนินงานเพ่ือสงัคม โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครอื ประจ าปี 2563  4  

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ 

 
โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครอืแบง่การประกอบธุรกิจออกเป็น 5 ธุรกิจหลกั ประกอบดว้ย 

1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล น าเสนอรายการโทรทศันท์ี่เนน้
คณุภาพเพื่อสรา้งความบนัเทิงใหผู้ช้มตลอด 24 ชั่วโมง ในนามช่อง “โมโน ทเวนตีไ้นน”์ (MONO29) ภายใตส้โลแกน ฟรทีีวี
ที่มี หนงัดี ซีรสีด์งั มากที่สดุ จากสตดูิโอชัน้น าตา่งประเทศ ทัง้ ฮอลลีวดู และเอเชีย โดยสามารถรบัชมไดแ้บบ 2 ภาษา ทัง้
ทางโทรทศัน ์เว็บไซต ์และแอปพลเิคชนั  

   

2. ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Video on Demand Business) ประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการคอนเทนตใ์นรูปแบบวิดีโอสตรมีมิ่ง ในนาม “โมโนแมกซ”์ MonoMax ที่มีคอนเทนตม์ากกวา่ 20,000 ชั่วโมง 
ดว้ยคอนเทนตห์ลากหลายประเภททัง้  ซีรีส ์ ภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์  ภาพยนตรท์ี่ไดร้บัรางวลั  ภาพยนตรน์อกกระแส     
หรือคอนเทนตเ์ฉพาะกลุม่ เช่น กีฬา การต์นู และสารคดีต่างๆ จากฮอลลีวดู และเอเชีย สามารถรบัชมคอนเทนตไ์ดท้กุที่ 
ทกุเวลา รองรบัการชมผ่านหลากหลายอุปกรณ ์นอกจากนี ้ยงัด าเนินธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เพื่อเผยแพรใ่นโรงภาพยนตร ์และสถานีโทรทศันช์่อง MONO29 
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3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลนค์รบวงจร 
(Online Business Intelligence) เป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์
ผ่านสื่อออนไลน์ในนามเว็บไซต์ MThai.com ผู้น  าสังคม
ออนไลนท์ี่มีคณุภาพ และพฒันาเป็น Branded Influencer ที่
น าเสนอขา่วสารท่ี “ชดัเจน เที่ยงตรง” ผา่นโซเชียลมีเดีย อยา่ง 
เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร ์ภายใตช่ื้อ MThai ที่มีผูต้ิดตามรวมกัน
กว่า 3 ลา้นราย ดว้ยศกัยภาพของทีมงานออนไลนม์ากว่า 20 
ปี น าไปสูก่ารใหบ้ริการออกแบบและจดัท าธุรกิจออนไลนค์รบ

วงจร ตัง้แต่การวางแผน ออกแบบ จัดเก็บวิเคราะหข์อ้มลู สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช ้เพื่อรองรบักิจกรรมทางการตลาด 
กิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคม ทางออนไลน ์และโซเชียลมีเดีย รวมถึงการตลาดออฟไลนใ์นรูปแบบกิจกรรม (Event Marketing) 
ใหก้บัทัง้หนว่ยงานภาครฐั และเอกชน 

4. ธุรกิจคอมเมิรซ์ (Commerce Business) 
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ ในรูปแบบออนไลน ์และ
ทีวีโฮม ชอ้ปป้ิง ผา่นช่อง MONO29 ภายใตช่ื้อ 29Shopping 
น าเสนอสินคา้หลากหลายสไตล ์ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
อาทิ เครื่องครวั เครื่องใชไ้ฟฟ้า สินคา้ส าหรบัอ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวนั ฯลฯ คดัสรรดว้ยทีมงานมืออาชีพที่
มากประสบการณท์ัง้ในและต่างประเทศ โดยลกูคา้สามารถ
เลือกสินค้าผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์บนช่อง 
MONO29, ทางออนไลน์ 29shopping.com, ทางเฟซบุ๊ก 29shopping และระบบ Call Center 02-100-7066 พรอ้ม
ความสะดวกในการช าระเงินหลากหลายรูปแบบ บรกิารท่ีรวดเรว็ นา่เช่ือถือ รวมถึงบรกิารจดัสง่สนิคา้ทั่วประเทศ 

  5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต  ์(Master Content Provider) 
ให้บริการผลิตและจัดหาคอนเทนต์คุณภาพทั้งไทยและ
ต่างประเทศใหก้ับพนัธมิตร โดยรว่มเป็นพนัธมิตรกับ บริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) ในนาม 3BB ในการ
ผลกัดันธุรกิจ 3BB GIGATV และเสริมสรา้งความแข็งแกร่ง
ดา้นคอนเทนตท์ี่ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ โดย
เป็นทั้งผู้จัดหา ผู้ผลิตคอนเทนต์ และวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดทางด้านคอนเทนต์  ให้กับ  3BB โดยอาศัย

ประสบการณ์จากการท าช่องฟรีทีวี รวมถึงความสมัพันธ์อนัดีระหว่าง MONO กับสตูดิโอชัน้น าระดับโลก และกับผูใ้ห้
บรกิารคอนเทนตร์ายอื่นๆ จ านวนมาก ส าหรบัช่องสถานีที่ โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครือผลติใหก้บั 3BB อาทิช่อง “โมโน 
พลสั” (Mono Plus), ช่อง “โมโน ยี่สบิเกา้ มิวสิค สเตชั่น” (MONO29 Music Station)  ช่อง “ทรบีีบีเอเชียน” (3BB Asian), 
ช่อง “ทรีบีบีสปอรต์วนั” (3BB Sports 1) ฯลฯ โดยออกอากาศในระบบ Full HD และเริ่มใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 3BB ภายใต้
กลอ่ง “3BB GIGATV” ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 
 

ปี 2563 จาก Mono Technology สู่ Mono Next เดิมบรษัิท โมโน 

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ท าธุรกิจหลกัดา้นเทคโนโลยี โดยมีส่วนธุรกิจ

บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ในรูปแบบ SMS ประกอบดว้ยบริการเล่น

เกม, ระบบการโหวตส าหรบัรายการโทรทศัน ์ฯลฯ รวมถึงธุรกิจสื่อออนไลน ์

ในรูปแบบเว็บไซตค์อมมนูิตี ้ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการ

เปลี่ยนแปลง ท าใหบ้ริษัทตอ้งปรบัตัว โดยหลงัจากประมูลใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอล ในปี 2557 บรษัิทไดเ้ริม่ด  าเนินธุรกิจช่อง MONO29  โดยมีทิศทางใน

การเป็น ช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีสด์งั มากที่สดุ”  ซึ่งที่ผ่านมาถือไดว้่าเป็น

ช่องฟรีทีวีช่องใหมท่ี่ประสบความส าเรจ็อย่างรวดเรว็ จนปัจจบุนัไดส้รา้งการ

รบัรูข้องผู้ชมว่าเป็นผู้น  าคอนเทนต์ด้านภาพยนตร ์และซีรีส์ ทั้งในและ

ตา่งประเทศ และมีการเติบโตของเรตติง้เพิ่มขึน้มาอยูใ่นอนัดบัที่ 3 นบัตัง้แต่

ปี 2561 ซึง่กลายมาเป็นธุรกิจหลกัของบรษัิทแทนธุรกิจเดิม  

ในปี 2563  เนื่องดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั 

โคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวมทัง้

ในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งกระทบต่อการด าเนินงานในทุกธุรกิจ  

ทัง้นี ้ส  าหรบัธุรกิจสื่อทีวี ทางทีมบริหารยังคงวางเป้าหมายที่การน าเสนอ

คุณภาพของคอนเทนต์  การท าการตลาดอย่างเหมาะสม เพื่อรกัษาการ

เติบโตทางดา้นเรตติง้ และสว่นแบง่ทางการตลาดที่มีอยู ่ 



 

รายงานการด าเนินงานเพ่ือสงัคม โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครอื ประจ าปี 2563  7  

 
 

ในขณะท่ีรูปแบบการด าเนินชีวติของสงัคมเปลีย่นแปลงไป เป็นวิถีชีวิตใหมแ่บบ New Normal ผูค้นจ าเป็นตอ้งใช้

ชีวิตอยู่ในบา้นมากยิ่งขึน้ ท าใหธุ้รกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชิก MonoMax ไดร้บัผลตอบรบัที่ดีจากตลาด 

และในอนาคตคาดการณว์า่การรบัชมทีวีจะปรบัรูปแบบไปสูก่ารเป็นอินเทอรเ์น็ตทีวีมากยิ่งขึน้ ท าใหเ้ราปรบัเปลีย่นองคก์ร

โดยมุ่งเน้นความเช่ียวชาญด้านธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร ์และซีรีส์ เป็นหลัก และได้ปรับลดบทบาทของธุรกิจเดิม

หลากหลายธุรกิจลง รวมถึงด าเนินการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจและโครงสรา้งองคก์ร ลดขนาดองคก์รใหเ้ล็กลง คลอ่งตวั

มากขึน้ เพื่อตอกย า้ทิศทางการก้าวไปขา้งหนา้ของธุรกิจ บริษัทจึงเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน)   

ในช่วงกลางปี 2563 บรษัิทยา้ยที่ตัง้ส  านกังานจากอาคารจสัมินฯ ถนนแจง้วฒันะ มายงั MONO29 STUDIO ถนนชัยพฤกษ ์

ที่บริษัทเป็นเจ้าของ และปรบัรูปแบบการท างาน และสรา้งวฒันธรรมองคก์รแบบใหม่ ในรูปแบบ Co-working Space 

รองรบัการท างานในลักษณะ Mobile Office และ Work From Home ซึ่งปี 2563 ถือเป็นปีที่บริษัทปรับทิศทางและ

โครงสรา้งขององคก์รครัง้ใหญ่ โดยเนน้ธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดรายได ้รวมถึงบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

 



 

รายงานการด าเนินงานเพ่ือสงัคม โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครอื ประจ าปี 2563  8  

การผลักดันบริการ MonoMax ให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลัก บริษัทวางเป้ายอด        

ผูร้บัชม MonoMax 1 ลา้นรายภายใน 3 ปี โดยใชก้ลยทุธก์ารคดัสรรภาพยนตรแ์ละซีรสีท์ี่

ตอบโจทยแ์ละตรงกบัรสนิยมผูช้มชาวไทย และการเขา้รว่มเป็นพนัธมิตรกบั บริษัท ทริป

เปิลที บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) หรอื “3BB” เสนอบรกิารวิดีโอสตรมีมิ่งรว่มกบัแพ็กเกจ

อินเทอรเ์น็ตหลกั โดยในเดือนมีนาคม 2563 ไดเ้ปิดตวัแพ็กเกจ “3BB GIGATainment” 

ภายใตแ้นวคิด “หนงัฮิต ซีรีสด์งั ระดบัเวิลดค์ลาสบน HBO GO MONOMAX” และบรษัิท

ยังมีโอกาสได้เขา้ช่วยจัดหาคอนเทนตแ์ละการตลาดใหก้ับ 3BB  ในการเปิดตัวกล่อง  

“3BB GIGATV” ที่เปิดตวัในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยกล่องล็อตแรกไดร้บัการ

จองหมดอยา่งรวดเรว็  ส  าหรบัทิศทางการบรหิารคอนเทนตใ์นปีถดัไป บรษัิทมีแผนที่จะเขา้

ไปบรหิารคอนเทนตใ์ห ้3BB กวา่ 100 ช่อง    โดยเครอืโมโนเป็นผูผ้ลิตเอง 6 ช่อง อาทิ ช่อง 

“ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบีบีสปอรต์วัน” (3BB Sports 1)  ซึ่งจะท าให้มี

รายไดจ้ากธุรกิจสว่นนีต้ัง้แตป่ลายปีนี ้และเพิ่มมากขึน้ในปีหนา้ 

 

ทัง้นี ้การที่บริษัทเป็นผู้จัดหา และติดต่อจัดซือ้คอนเทนต์ให้กับ 3BB ยิ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์และอ านาจ       

การตอ่รองใหก้บับรษัิท ดว้ยกลยทุธก์ารบรหิารคอนเทนต ์(Content Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ดา้นการจดัซือ้ การผลิต 

การตลาด และการบริหารตน้ทุน  ท าใหค้อนเทนตส์ามารถใชป้ระโยชนแ์ละสรา้งรายไดจ้ากหลายช่องทาง  ทัง้การฉาย     

ในโรงภาพยนตร ์ฉายผ่านช่อง MONO29 ผ่านแอปพลิเคชนั MonoMax หรือขายลิขสิทธ์ิไปยงัต่างประเทศ นอกจากนีย้งั

สามารถใหบ้ริการบนกล่อง “3BB GIGATV เป็นการบริหารสิทธ์ิจากสว่นธุรกิจตน้น า้ไปถึงการตลาด และการบริการถึง

ผูบ้รโิภคปลายน า้ 
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คณะกรรมการและผูบ้ริหาร โมโน เน็กซ์  และบริษัทในเครือ  ใหค้วามส าคัญกับการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ    
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมมาโดยตลอด มีการวางนโยบายการบรหิารกิจการภายใตบ้รรษัทภิบาลที่ดี ยดึมั่นคณุธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย   ตลอดจนท าธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน   และสิ่งแวดลอ้ม 
บรษัิทไดส้นบัสนนุใหห้นว่ยงานและบคุลากรใชศ้กัยภาพ และความสามารถ ในการพฒันาธุรกิจและสงัคม รวมถึงรว่มมือ
กบัเครือข่ายทัง้ภาครฐับาล และภาคเอกชน  ด าเนินงานเพื่อประโยชนส์งูสดุของประเทศ และเพื่อน าไปสูก่ารเติบโตของ
องคก์รที่มั่งคงและยั่งยืนตอ่ไป 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดว้างแนวการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ ของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รายละเอียดดงันี ้

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัจริยธรรม ความ
เป็นธรรม โดยมีก าหนดนโยบาย ทั้งนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ปฏิบัติตาม มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดี  โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ และค านึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียดา้นต่างๆ ทัง้ ความมุ่งมั่นที่จะพฒันา
ธุรกิจใหเ้ติบโต เพื่อประโยชนต์่อผู้ถือหุ้น   ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า ในการ
น าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทาง

การคา้ที่สจุริต ภายใตก้รอบของกฎหมาย การท าขอ้ตกลงทางการคา้กับพนัธมิตร/คู่คา้ที่ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรม  
ฯลฯ  การประกอบกิจการท่ียึดหลกักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีช่องทางการรอ้งเรยีนส าหรบั
ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแจง้ขอ้มลูกรณีที่ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 

การด าเนินงาน 

และการจัดท ารายงาน 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บรษัิทยงัคงมุง่มั่นตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ โดยเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติ ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3/2559  ทัง้นี ้ ไตรมาสที่ 2/2562 ไดผ้า่นการต่ออายแุละรบัรองการเป็นสมาชิกสมยัที่ 2 
โดยมีสถานะการรบัรอง 3 ปี  บรษัิทมุง่มั่นบริหารงานอย่างโปรง่ใส ภายใตธ้รรมาภิบาล ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิใน
การต่อตา้นการทจุริต ซึ่งสื่อสารขอ้มลูใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังาน ผ่านเว็บไซตอ์ินทราเน็ตภายใน จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้
กบัพนกังาน และการปฐมนิเทศใหก้บัพนกังานใหมม่าอยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทมีกระบวนการและช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียน   หรือเบาะแสการกระท าทุจริต  ทั้งจากพนักงานและ  
ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ซึ่งในปี 2563 ไม่พบรายงาน หรือการกระท าผิดดา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นเรื่องใดๆ ดา้นการสื่อสาร บริษัท
สือ่สารนโยบายการใหแ้ละรบัของขวญัไปยงัคูค่า้ และเผยแพรบ่นเว็บไซตบ์รษัิท ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ” และ
สนบัสนนุพนัธมิตร/คู่คา้ที่มีเจตนารมณใ์นการต่อตา้นทจุรติเช่นเดียวกนั นอกจากนี ้การที่บรษัิทท าธุรกิจดา้นสือ่ จึงมีสว่น
สนบัสนนุภาครฐั ในการเผยแพรส่ือ่และช่วยสรา้งจิตส านกึที่ดีเรือ่งดงักลา่ว ส าหรบักระบวนการควบคมุภายในและบรหิาร
ความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ท าหนา้ที่ดูแลติดตามใหก้ารด าเนินงานมี 
ความโปรง่ใส มีการประเมินความเสีย่ง และการบริหารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม ติดตามการปฏิบตัิงาน ทัง้การ
ขายและการตลาด การจดัซือ้ การท าสญัญา และการบริหารทรพัยากรบุคคล และกระบวนการทางบญัชี โดยมีการสอบ
ทาน และการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในอยูเ่ป็นประจ า 

 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บรษัิทยึดหลกัความเสมอภาค เท่าเทียม และเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชน  ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน โดยสง่เสริมให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีความเขา้ใจและปฏิบตัิงานโดยค านงึถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน สทิธิหนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบ ท่ีมีต่อตนเอง บุคคลอื่น  และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมถึงเสริมสรา้งความเสมอภาคกัน  ดว้ยการไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผูห้นึ่งผูใ้ด  ทัง้เรื่องเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา สีผิว เพศ  ฯลฯ  ผ่านการบริหารดา้นทรพัยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบ รกัษาไวซ้ึง่สภาพการท างานท่ีเป็นธรรม เคารพในความคิดเห็นของพนกังาน ไม่สนบัสนนุการบงัคับใชแ้รงงาน หรือ
การใชแ้รงงานเด็ก  รวมถึงการมีระบบความปลอดภยัดา้นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ของพนกังานและลกูคา้  โดยไม่
ละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืแสวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มลูผูอ้ื่นโดยมิชอบ  พรอ้มทัง้วางแนวทางการติดตามก ากบัดแูล
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหเ้ขา้ข่ายการกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลกั
ความเสมอภาคดงักลา่ว 
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4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครอื ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งองคก์รทัง้ดา้นกระบวนการท างาน และวฒันธรรมองคก์ร  แต่
ยงัตระหนกัถึงการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ใหค้วามส าคญัพนกังาน ดว้ยการดแูลเอาใจใส ่ทัง้ดา้นค่าตอบแทน 
และสวสัดิการ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการประเมินผล การพฒันาบุคลากร และ
ความกา้วหนา้ในการท างาน ฯลฯ โดยมีนโยบายตา่งๆดงันี ้

 
  นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

บริษัทปฏิบตัิภายใตก้ฎหมายแรงงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และไม่ต ่ากว่าค่าแรงขัน้ต ่า และมีการ
พิจารณาปรบัค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่สะทอ้นเป้าหมายทางธุรกิจในรอบปี และพิจารณา
ความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวดัผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ส าหรบัสวสัดิการ บริษัทยงัคงมี
สวสัดิการที่สนบัสนนุทัง้ดา้นความมั่นคง สขุภาพ และสรา้งความสขุใหก้บัพนกังาน อาทิ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกัน
ชีวิต สขุภาพและอุบตัิเหตุ สปอรต์คลบั สวสัดิการเงินกูย้ืม งานเลีย้งสงัสรรคใ์นโอกาสต่างๆ  รวมถึง ช่วงกลางปี 2563 
บริษัทไดย้า้ยที่ท  าการส านักงานใหญ่ จากอาคารจัสมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล  ถนนแจง้วัฒนะ  มายัง  โมโน 29 สตูดิโอ    
ถนนชัยพฤกษ์ บริษัทจัดบริการรถตูร้บั-ส่ง   ระหว่างส านกังานเดิม  และส านักงานแห่งใหม่ใหก้ับพนักงานในช่วงเช้า      
มาท างาน และช่วงเย็นหลงัเลกิงาน  

 

  นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นแบบ Work from Anywhere คือการท างานจากที่ใดก็ได ้ท าใหเ้กิด

ความยืดหยุ่นในการท างาน  สอดคลอ้งกับวิถีการท างานแบบ New Normal   และบริษัทได้จัดส านักงานใหม่แบบ        
Co-working space ทุกหน่วยงานสามารถท างานร่วมกัน  และสรา้งสภาพแวดลอ้มบรรยากาศการท างานที่ทันสมัย 
สวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติควบคู ่เพื่อการท างานท่ีเนน้ความคิดสรา้งสรรค ์และไรก้รอบจ ากดั   

ในปี 2563  บริษัทไดว้างมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) อย่าง
เขม้งวด เช่น การก าหนดจ านวนคนในการเขา้พืน้ที่ส  านกังาน การวดัอณุหภมูิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล ์ขอความรว่มมือ
งดเดินทางพืน้ที่เสี่ยง สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาขณะอยู่ในส านกังาน สนบัสนนุการท างาน Work from Home เพื่อ
ลดความเสีย่งในพืน้ท่ี ฯลฯ 
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บริษัทได้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล 
และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทัง้การจดัการดา้นพืน้ที่ การสรา้งความรู ้
- จิตส านึกให้แก่บุคลากร เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจ าปี โดยบรษัิทส่งเสริมใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าที่ร ับผิดชอบของ
พนักงานทุกคนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี
รว่มกนั ทัง้นี ้ในปี 2563  ไมป่รากฎวา่มีอตัราการเกิดอบุตัิเหต ุ
หรอือตัราการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 

นอกจากนี ้ บริษัทมีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้ปัญหาและขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ ผา่นหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบเรือ่ง
นัน้ๆ รวมถึงการแจง้การกระท าความผิดที่เกิดในองคก์ร สามารถแจง้ผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ หรอืผ่านทรพัยากร
บุคคล ดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์ ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการหาขอ้เท็จจริงเพื่อ
หาทางแกไ้ข หรอืลงโทษผูก้ระท าผิด และบรษัิทจะใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูแ้จง้ และมิให้
ไดร้บัผลกระทบตอ่สถานภาพการท างาน 
 

  นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 
บรษัิทยงัคงสานตอ่นโยบายของการเป็น “องคก์รแห่ง

การพัฒนาและเรียนรู ้” โดยการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้
ความสามารถ ของพนกังาน ควบคู่กบัการปลกูฝังวฒันธรรม
และจริยธรรมขององค์กร  โดยบริษัทได้จัดแนวทางการ
พฒันาพนกังาน ทัง้ การเรียนรูผ้่านประสบการณแ์ละลงมือ
ท างานจรงิ, การถ่ายทอดความรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในสายงาน,
การแลกเปลีย่นความคิดเห็น, การศกึษาหาความรูแ้ละอบรม
เพิ่มเติม  

ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท างานแบบ New Normal บรษัิท
ไดป้รบัเปลีย่นรูปแบบการพฒันาใหเ้กิดความเหมาะสม ดงันี ้

1. แบบ Virtual Class รอ้ยละ 70 การเรียนจ าลองในห้องเรียน วิทยากรสอนออนไลน์ มีการแบ่งกลุ่ม และ 
Workshop ซึง่ผูเ้รยีนจะรูส้กึเหมือนเรยีนในรูปแบบปกติ 

2. แบบ Online Class รอ้ยละ 30 เป็นหลกัสตูรลกัษณะความรู ้แนวทางการท างาน ขัน้ตอนระบบ เทคนิคต่างๆ 
ซึง่ไมค่อ่ยมีการเปลีย่นแปลง และพรอ้มใหผู้เ้รยีนเขา้เรยีนตลอดเวลา 

 

ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นการพฒันาบคุลากรเป็นจ านวนรวมประมาณ  87,000 บาท และมี
พนกังานเขา้รว่มการฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 94.75 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ใหค้วามส าคญักับความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการ      
ใน 2 มิติ คือ มิติดา้นสือ่การน าเสนอขอ้มลูขา่วสาร และมิติการดแูลลกูคา้และผูบ้รโิภค 

ด้านสื่อการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ในฐานะบริษัทที่ด  าเนิน
ธุรกิจดา้นสื่อและขอ้มลูความบนัเทิง บรษัิทรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค โดย
น าเสนอทัง้สาระ ความรู ้ความบนัเทิง อย่างถกูตอ้งครบครนั รายงาน
ขอ้เท็จจรงิดว้ยจรรยาบรรณ อยา่ง MThai สือ่ในเครอื ไดร้บัการยกยอ่ง
จากการรายงานข่าวสารที่รวดเร็ว มีจริยธรรม และไดร้บัการขอบคุณ
จากกองปราบปราม ว่าเป็นหนึ่งใน “ทีมประเทศไทย” จากเหตุการณ์
กราดยิงโคราช รวมถึง MThai ยงัไดร้บัรางวลัดีเด่น สื่อมวลชนดา้นภยั
พิบตัิ โดยศูนยพ์ัฒนาการสื่อสารดา้นภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส  และเป็น
สือ่กลางประชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสารเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม อยา่ง 
ช่วง “เจษฎาบอกต่อ” ในรายการ ข่าวเชา้ Good Morning Thailand 
ทางช่อง MONO29 น าเสนอเรื่องราวดีๆ สรา้งสรรคส์งัคม และสรา้ง
แรงบนัดาลใจในการท าความดี  อีกทัง้ ในสถานการณก์ารระบาดของ
โรค COVID-19 บริษัทยังเกาะติดสถานการณ์เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร
เขา้ถึงผูช้มในสือ่ทกุช่องทางของบรษัิท ทัง้ทางทีวี และทางออนไลน ์

  ดา้นการดูแลลกูคา้และผูบ้ริโภค บริษัทพรอ้มแนะน าการใหบ้ริการ รบัเรื่องรอ้งเรียน ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาที่
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทอย่างดีที่สดุ โดยบริษัทมีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบดแูลลกูคา้และผูบ้รโิภค
ของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด, หน่วยงาน Call Center, เว็บมาสเตอร,์ เจา้หนา้ที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย,     
ทีมเทคนิค เป็นตน้  
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6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม  

ส าหรบัการยา้ยที่ท าการส านกังานแหง่ใหม ่บรษัิทไดน้ าเทคโนโลยีตา่งๆ เขา้มาใชม้ากขึน้ โดยจดัท าระบบเอกสาร
ภายในใหม่ อาทิ บนัทึกการขออนมุตัิ, การเบิกเงินสดยอ่ย, การเบิกเงินทดรอง, การแจง้ขอ้มลูสลปิเงินเดือน ผ่านออนไลน ์
เพื่อตอบสนองตอ่การปรบัเปลีย่นรูปแบบการท างานที่พนกังานสามารถท างานที่
ใดก็ได ้และช่วยลดตน้ทนุ และทรพัยากรการใชก้ระดาษ และเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการอนุมตัิ/ด าเนินการ  อีกทัง้สนบัสนนุให้พนกังานใชท้รพัยากรอย่าง
คุม้ค่าและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม อาทิ การใชก้ระดาษสองหนา้ การน าอปุกรณ์
กิจกรรมมาดดัแปลงใชใ้หม่ การแยกประเภทขยะ  นอกจากนี ้ ส  าหรบักิจกรรม
ภายนอกดา้นสิ่งแวดลอ้ม  บรษัิทด าเนินโครงการบรจิาคเสือ้ผา้ใหเ้จา้หนา้ที่และ
อาสาสมัครสวมใส่ในการดับไฟป่า และใช้ห่มสตัวบ์าดเจ็บจากไฟป่าในพืน้ที่
ภาคเหนือ  และในปีที่ผา่นมา ไม่มีธุรกิจใดในโมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครอื ที่ท า
ใหเ้กิดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

พนัธกิจส าคญัขอ้หนึง่ของบรษัิท คือการรว่มพฒันาชมุชนหรอืสงัคมควบคูไ่ปกบัการพฒันาธุรกิจ ในปี 2563 บรษัิท
ไดด้  าเนินโครงการเพื่อพฒันาชมุชนหรอืสงัคม อาทิ 

- โครงการ MONO CSR Online สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อช่วยเหลือสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ผ่านทาง
เว็บไซต ์และเฟซบุ๊ก คลกิดีท าดี  

- โครงการเพื่อป้องกัน-ช่วยเหลือ ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อวิดีทศัน ์
เพื่อประชาสมัพันธ์การป้องกันโรค ใหก้ับ กรมอนามัย , โครงการ 
MONO รว่มใจจดัท าหนา้กาก  Face Shield  สง่มอบใหโ้รงพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ , รว่มบริจาคชุด PPE, เจลแอลกอฮอล์
ลา้งมือ และหนา้กาก N95  ใหโ้รงพยาบาล , มอบหนา้กากอนามยั
ใหเ้ด็กเลก็  20 โรงเรยีน  

- โครงการบริจาคขวดน า้อัดลม 1.25 ลิตรและ 750 มิลลิลิตร ใหก้ับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม ส าหรับผลิตเป็น Volumetric Spacer 
ส  าหรบัใชพ้น่ยาขยายหลอดลมของผูป่้วย 

- โครงการสง่มอบหนงัสือดีของส านกัพิมพใ์นเครือ โมโน เน็กซ ์ใหก้บั
โรงพยาบาล ส าหรบัผูป่้วย 

- โครงการบรจิาคของขวญั ของรางวลั และสิ่งของเหลือใชส้ภาพดี ใหม้ลูนิธิกระจกเงา, มลูนิธิดร.พิชนี โพธารามิก 
เพื่อเด็กและคนชรา และโรงเรยีนตา่งๆ 

- โครงการ MONO MARKET ตลาดขายของออนไลนส์  าหรบัเพื่อนพนกังาน และผูท้ี่เคยรว่มงานกบัโมโน เพื่อ
เป็นอีกหนึง่ช่องทางที่สง่เสรมิใหพ้นกังานมีรายไดเ้สรมิ และใหพ้นกังานสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 

ทัง้นี ้รายละเอียดสามารถติดตามไดใ้นหวัขอ้ การด าเนินงานเพื่อประโยชนต์อ่สงัคม 
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

 

 
 

ในฐานะบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจดา้นสื่อและขอ้มลูความบนัเทิง บริษัทใหค้วามส าคญักับการสื่อสารและขอ้มลูที่มี
คณุภาพและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเนื่อง และสนบัสนนุใหท้กุหน่วยงานและบคุลากรในองคก์ร ใชท้กัษะ
ความสามารถเพื่อรว่มพฒันาสงัคม อาทิ 

MThai.com เว็บไซตใ์นเครือ โมโน เน็กซ ์รว่มกบั ส านกังานกสทช. จดัโครงการประกวดภาพยนตรส์ัน้ “อัปคลิป
พิชิตแสน ปี 6” ภายใต้หัวข้อ “CYBERBULLYING?” เพื่อให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ได้แสดง
ความคิดสรา้งสรรค ์เพื่อรณรงคก์ารใชโ้ซเชียลมีเดียไปในทางที่เหมาะสม 

MThai.com และบริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) รว่มกับ กรมส่งเสริมวฒันธรรม และ กองทุนสง่เสริมงาน
วฒันธรรม ร่วมจัด "โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย" (ไทยดี มีมารยาท ปี  2) ประกวด
ภาพยนตรส์ัน้ ส  าหรบัเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี หวัขอ้ “ไทยดี มีมารยาท New Normal” เพื่อรณรงคเ์รื่องมารยาทของ
สงัคมไทย การใชภ้าษาไทย และน าเสนอเนือ้หาที่สอดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19  

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ รว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จดักิจกรรมคนเท่เที่ยวไทย ตามภมูิภาค
ตา่งๆ  4 ภมูิภาค เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวภายในประเทศ โดยกิจกรรมภายในงานมีของดี-ของเดน่ของจงัหวดั  
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ในปี 2563 ช่วงที่สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คลีค่ลายลง บริษัท
ไดต้อ้นรบัคณะอาจารยแ์ละนกัศกึษาเขา้ศกึษาดงูาน ไดแ้ก่   

- California State University, Long Beach, USA  
- Mahidol University International College  
- คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
โดยเปิดสตูดิโอถ่ายท ารายการ, สนามกีฬาบาสเกตบอล Stadium29 สนามมาตรฐานระดับโลก และชม

กระบวนการถ่ายทอดสด รายการขา่ว “เจาะขา่วเด็ด The Day News Update” เพื่อเปิดโลกทศัน ์และเป็นแรงบนัดาลใจให้
นกัศกึษา ไดม้ีโอกาสเรยีนรูน้อกต าราและนอกสถานที่  

 

  
 

ทัง้นี ้บริษัทยงัไดร้ว่มประชุมหารือกบัคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เพื่อรว่มเป็นภาคีเครือข่าย
สื่อมวลชนขัน้ภูมิภาค  นอกจากนี ้ คุณเบญจวรรณ สมสิน ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายข่าวของช่อง MONO29 ไดร้บัเกียรติเป็นตวัแทนเขา้ร่วมงานเสวนา หวัขอ้ 
“นักสื่อสาร Convergence : สื่อถึงใจหลากหลายแพลทฟอรม์” ซึ่งจัดโดย
ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.), สถาบนัยุวทศันแ์ห่ง
ประเทศไทย และศนูยส์ือ่สรา้งสรรคภ์าคตะวนัออกพรอ้มทัง้ภาคเีครอืขา่ย ภายใต้
โครงการ “กิจกรรมพฒันาเยาวชนนกัสื่อสาร Convergence เพื่อผลติสือ่รูเ้ท่าทนั
ปัจจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ และ การพฒันาเนือ้หาขา่วสขุภาวะชมุชน” 
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โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครือ ใหค้วามส าคญักบับคุลากรขององคก์รเป็นล าดบัตน้ๆ โดยไดด้แูลอย่างรอบดา้น
ภายใตก้ฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้การบริหารค่าจ้าง สถานที่และอุปกรณ์การท างานที่มีคุณภาพ  
สวสัดิการ และการพฒันาฝึกอบรมดา้นต่างๆ โดยในปี 2563 ไดเ้กิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) บรษัิทจึงมุง่เนน้การปอ้งกนัโรค รวมถึงสขุอนามยัของพนกังาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงันี  ้

 
การท างานแบบใหม่ : Work from Anywhere  

เนื่องจากบรษัิทไดย้า้ยที่ท าการส านกังานใหญ่ จากอาคารจสัมิน อินเตอรเ์นชั่น
แนล  ถนนแจง้วฒันะ มายงั โมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ ประกอบกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) บริษัทจึงไดป้รบัเปล่ียน
รูปแบบการท างานเป็นแบบ Work from Anywhere คือการท างานจากท่ีใดก็ได้อย่าง
ยืดหยุ่น เพื่อตอบรบัวิถีการท างานแบบ New Normal ลดความเสี่ยงในการติดโรคจาก
การเดินทาง และการรวมตัวในส านักงาน ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์และระบบ
ทางดา้นเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรบัการเขา้ถึงขอ้มลู และใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่ง
ราบรืน่  

 
 ส านักงานใหม่ : Co-working space 

บรษัิทไดจ้ดัส  านกังานใหม่แบบ Co-working space คือไมไ่ดก้ าหนดที่นั่ง และ
ทกุหน่วยงานสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งอิสระ โดยบรษัิทไดอ้อกแบบพืน้ท่ีส  านกังาน
และโดยรอบ ใหม้ีความทนัสมยั สวยงาม ควบคูไ่ปกบัธรรมชาติ เพื่อสรา้งบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี เสรมิความคิดสรา้งสรรค ์ตอ่ยอดในการท างานอยา่งไรก้รอบจ ากดั 

การพัฒนาบุคลากร 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

บริษัทวางมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) อย่างเขม้งวด ทัง้ 
การก าหนดสัดส่วนจ านวนคนในการเขา้พืน้ที่ส  านักงาน การบันทึกรายช่ือผูเ้ขา้พืน้ที่ การวัดอุณหภูมิ  จุดบริการเจล
แอลกอฮอล ์การเวน้ระยะการนั่งท างาน การใชบ้ริการฉีดพ่อยาฆ่าเชือ้โรคในบริเวณส านกังานเป็นประจ า รวมถึงการ
สือ่สารแก่พนกังานถึงแนวปฏิบตัิตา่งๆ อาทิ ขอความรว่มมืองดเดินทางพืน้ท่ีเสีย่ง สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาขณะอยู่
ในส านกังาน สนบัสนนุการท างาน Work from Home เพื่อลดความเสีย่งในพืน้ท่ี ฯลฯ 

 

 
 
 

การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทยงัคงสานต่อนโยบายของการเป็น “องคก์รแห่งการพฒันาและเรียนรู”้ โดยการพฒันาศกัยภาพ ความรู ้
ความสามารถ ของพนกังาน ควบคูก่บัการปลกูฝังวฒันธรรมและจรยิธรรมขององคก์ร  โดยบรษัิทไดจ้ดัแนวทางการพฒันา
พนกังาน ดงันี ้

 
  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง (Experience) 

เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู ้ประสบการณใ์นงานผ่านหวัหนา้งาน และ
สนับสนุนใหพ้นักงานกลา้คิดและท าสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า On the job 
training ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาตนเองอยา่งแทจ้รงิ 

 
  การถา่ยทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัท่ี

มีความรู ้ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ไดถ้่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ไดแ้ก่ Tutor (แบบ
หอ้งเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนือ้หาความรูท่ี้น าเสนอ และความเช่ียวชาญนั้นๆ 
ของผูถ้่ายทอด 
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  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสใหผู้บ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน ไดแ้นะน า 
(Coaching) และใหค้  าปรึกษา (Consulting) เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค าแนะน าในการ
ท างานรว่มกนั ผา่นการประชมุและช่วงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

   
 
 

  การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จดัหลกัสตูรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความตอ้งการ
ของแตล่ะหนว่ยงาน พรอ้มสนบัสนนุการจดัสง่อบรมหลกัสตูรที่พนกังานสนใจ รวมถึงการสรา้งเครือ่งมือบรหิารจดัการองค์
ความรู ้Knowledge Management (KM) เพื่อสนบัสนนุและพฒันาการเรยีนรูเ้พื่อน าไปตอ่ยอดการท างานอยา่งตอ่เนื่อง 

   
 

 
ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) บรษัิทมีมาตรการลดการเขา้พืน้ที่

ส  านกังาน และปรบัรูปแบบการท างานเป็นแบบ Work from Anywhere ดงันัน้ ในการจดักิจกรรมและการอบรมเพื่อพฒันา
ทกัษะพนกังาน จึงตอ้งปรบัใหเ้หมาะสม ดงันี ้

1. แบบ Virtual Class รอ้ยละ 70 การเรียนจ าลองในหอ้งเรียน วิทยากรสอนออนไลน ์มีการแบ่งกลุ่ม และ 
Workshop ซึง่ผูเ้รยีนจะรูส้กึเหมือนเรยีนในรูปแบบปกติ 

2. แบบ Online Class รอ้ยละ 30 เป็นหลกัสตูรลกัษณะความรู ้แนวทางการท างาน ขัน้ตอนระบบ เทคนิคตา่งๆ 
ซึง่ไมค่อ่ยมีการเปลีย่นแปลง และพรอ้มใหผู้เ้รยีนเขา้เรยีนตลอดเวลา 
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บริษัทยังคงสานต่อนโยบายการสนับสนุนใหบุ้คลากรและธุรกิจในเครือ น าศักยภาพ ความเช่ียวชาญ และ

ทรพัยากรต่างๆ ร่วมสรา้งประโยชนต์่อสงัคม ทัง้ในมิติของการด าเนินงานในฐานะสื่อ และการร่วมกิจกรรม การบริจาค

ตา่งๆ โดยในปี 2563 บรษัิทเนน้การปอ้งกนัและช่วยเหลอืในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 เป็นหลกั ดงันี ้

 

การด าเนินงานในฐานะสื่อและผู้ให้บริการคอนเทนต์ 
 

ในฐานะสือ่และผูใ้หบ้รกิารคอนเทนต ์บรษัิทยดึมั่นในการสรา้งสรรค ์คดัเลอืก และน าเสนอคอนเทนตท์ี่มีคณุภาพ 
มีคณุค่า และหลากหลาย เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดร้บัทัง้สาระและความสขุอย่างเต็มที่ รวมทัง้รว่มสื่อสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ขา่วสาร โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน ์ผา่นสือ่ตา่งๆของบรษัิท 

 

   

เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

การด าเนินงาน 
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  สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 และแอปพลิเคชัน MONO29 

 
 

สถานีโทรทศันช์่อง MONO29 (โมโนทเวนตีไ้นน)์ ยงัคงรกัษามาตรฐานในการน าเสนอคอนเทนตค์ณุภาพ ตาม
คอนเซ็ปต ์“ฟรทีีวี ท่ีมีหนงัดี ซีรีสด์งั มากที่สดุ” จนไดค้รองเรตติง้อนัดบัที่ 3 ซึ่งนอกจากภาพยนตรแ์ละซีรสีช่ื์อดงัระดบัโลก
แลว้ ช่อง MONO29 ยงัใหค้วามส าคญักบัรายการขา่ว สารคดี กีฬา เพื่อใหต้อบสนองทกุความตอ้งการของผูช้มมากที่สดุ 
อีกทัง้สือ่โซเชียลตา่งๆของช่อง MONO29 ไดร้ว่มเป็นสือ่กลางประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารที่เป็นประโยชนอ์ยา่งตอ่เนื่อง  

 

  ภาพยนตรแ์ละซีรีส ์

MONO29 น าเสนอภาพยนตรแ์ละซีรีสท์ี่เขา้ถึงผูช้มทุกเพศทุกวัย เช่น ช่วง Happy Family Time : ภาพยนตร์
ส  าหรบัครอบครวั, Premium Blockbuster : ภาพยนตรช่ื์อดังระดับโลก, Premium Blockbuster  Thailand Premiere: 
ภาพยนตท์ี่ฉายครัง้แรกบนฟรีทีวีประเทศไทย, Midnight Cinema : ภาพยนตรล์ุน้ระทึกรอบดึก รวมทัง้ไดจ้ัดโปรแกรม
ภาพยนตรต์ามเทศกาลตา่งๆ เช่น February Big Romance : สปัดาหภ์าพยนตรร์กั เป็นตน้ 
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  สารคด ีกีฬา เรียลลิตีเ้กมโชว ์  

บริษัทคดัสรรรายการสารคดี ถ่ายทอดสดและเทปบนัทึกภาพการแขง่ขนักีฬาต่างๆ และรายการเรยีลลติีเ้กมโชว์
ช่ือดงั เพื่อสรา้งทางเลอืกใหผู้ช้มไดร้บัชมมากขึน้ 

 
โลกเดินเรือ่ง (World Voyage) รายการสารคดีเชิงขา่ว ช่วยเปิดโลกทศันใ์หก้วา้งไกล และไดร้บัรูเ้รือ่งราวรอบโลก

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

  

การแข่งขนัตะกรอ้ไทยแลนดล์ีก ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน MONO29 และการแข่งขนับาสเกตบอล 
“ASEAN Basketball League” หรอื ABL สามารถรบัชมยอ้นหลงัไดท้างแอปพลเิคชนั MONO29  

 

  

รายการเรียลลิตีเ้กมโชว ์“เฟส อ๊อฟ พลิกโฉมหนา้มหศัจรรย ์ปี 12 (Face Off Season 12)”  การแข่งขนัประชัน
ฝีมือแต่งหนา้สเปเช่ียล เมคอพั เอฟเฟ็กตข์ัน้เทพ เต็มไปดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์และสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท้  างาน
เบือ้งหลงัภาพยนตร ์



 

รายงานการด าเนินงานเพ่ือสงัคม โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครอื ประจ าปี 2563  23  

  รายการข่าว “ถูกต้อง-ฝ่าวิกฤต-สร้างโอกาส”  
 

 

รายการ “เร่ืองเด่นประเด็นดัง Toptalk Daily” สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากดั ในเครือโมโน เน็กซ์ ไดร้บัโล่รางวลัเกียรติยศ “ตาช่ังทอง” (บุคคล
สงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี) ครัง้ที ่9 ประจ าปี 2563 โดยไดร้บัการคดัเลือกจากประธานสหพนัธ์กรรมการ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สทท.) และ  สถาบนัคุม้ครองสิทธิประโยชน์ผูบ้ริโภค    
ในฐานะ "ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน" 

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) สถานีโทรทศันช์่อง MONO29  
(โมโนทเวนตีไ้นน)์ ไดร้ว่มเผยแพรข่อ้มลู “รายการข่าว” ในมมุที่สรา้งสรรค ์ครอบคลมุตลอดวนั ทัง้ช่วงเชา้, บา่ย และ เย็น 
เพื่อใหผู้ช้มเฝา้ระวงัและตดิตามความเคลือ่นไหวสถานการณส์ าคญัอยา่งตอ่เนื่อง โดยน าเสนอประเด็นหลากหลาย ทัง้การ
ปอ้งกนั การรบัมือ การเยียวยาอย่างชดัเจนและถกูตอ้ง  ทัง้นี ้นโยบายหลกัของทางสถานีคือ  ไม่เสนอข่าวแนวฆาตกรรม 
เพื่อหลีกเลี่ยงการตอกย า้ความรุนแรง หดหู่ แต่เนน้เสนอข่าวเชิงสรา้งสรรค ์สรา้งแรงบนัดาลใจ-ก าลงัใจใหค้นด ูเติมเต็ม 
สาระ เหตกุารณ ์เพื่อไมใ่หค้นดตูกขา่วที่ส  าคญั รวมทัง้ขา่วรณรงคใ์หส้งัคมแบง่ปัน-ช่วยเหลอืกนั เพื่อฝ่าวิกฤตครัง้นีใ้หไ้ด ้  
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        รายการข่าวของ ช่อง MONO29 มุ่งเนน้เนือ้หาวิเคราะหข์่าวอดัแน่นและเป็นประโยชนต์่อผูช้มอย่างแทจ้ริง โดยมี

รายการข่าว 4 รายการตลอดทัง้วนั คือ รายการ “ข่าวเชา้ Good Morning Thailand”, รายการ “เจาะข่าวเด็ด The Day 

News Update” , รายการ “เรื่องเดน่ประเด็นดงั Top Talk Daily” และรายการ “ขา่วสัน้ Motion News” โดยแต่ละรายการ

ข่าวมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัทัง้รูปแบบการน าเสนอและนกัข่าวประจ ารายการ และไดร้ว่มมือกบัเว็บไซต ์MThai เพื่อใหไ้ด้

ขา่วลกึ ขา่วเรว็ ทัง้ทางโทรทศันแ์ละทางอินเทอรเ์น็ต 
 

     ข่าวเช้า Good Morning Thailand ช่วง เจษฎาบอกต่อ 

น าเสนอเรือ่งราวดีๆ เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจในการท าดีเพือ่

สงัคม เช่น เจาะลึกการท างานของจิตอาสา “มูลนิธิกระจก

เงา”พูดคุยกบักลุ่มจิตอาสาผูผ้ลิตงานอะคริลิค ที่รวมตวักนั

ออกแบบและแปรรูปเป็น “กล่องอะครลิิคกนัเชือ้ฟุ้งกระจาย” 

บรจิาคฟรใีหโ้รงพยาบาลกว่ารอ้ยแห่งทั่วประเทศไทย  

 

  

  

    เจาะข่าวเด็ด  
The Day News Update 
เจาะประเด็นดงัที่สงัคมให้
ความส าคัญ  สรุปข้อมูล
แบบเข้าใจง่าย  กระชับ    
ฉับไว  ในแบบ “เกาะติด
รอบวนั ทนัข่าวทกุเวลา” 

    เรือ่งเด่นประเด็นดัง  
Top Talk Daily  
เกาะสถานการณ์ รายงาน
แบบ เนื ้อๆ  ไม่มี น ้ า  เสิ ร์ฟ
ข้อมูลถึงผูช้มแบบย่อยข่าว 
สรุปประเด็นมาใหใ้นแบบที่
เข้าใจง่าย โดยเฉพาะการ
รายงานสถานการณโ์ควดิ-19  
 



 

รายงานการด าเนินงานเพ่ือสงัคม โมโน เน็กซ ์และบรษัิทในเครอื ประจ าปี 2563  25  

   ซีนเดด็..ภาษาหนัง (Movie Language) 
รายการสาระบนัเทิงที่ต่อยอดจากคอนเซ็ปตช์่อง MONO29 “ฟรทีีวี ที่มีหนงัดี ซีรีสด์งั มากที่สดุ” โดยสองพิธีกร 

“ครสิโตเฟอร ์ไรท”์ และ “เต-้สผุจญ กลิ่นสวุรรณ” สอนภาษาองักฤษทัง้ค  าศพัทแ์ละส านวนที่เขา้ใจง่ายจากภาพยนตรช่ื์อดงั 
สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั  เสนอในรูปแบบบนัเทิง 

 
 

 
เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย MThai  

 
 

MThai.com เว็บไซต์ภายใตบ้ริษัท โมโน ไซเบอ้ร ์จ ากดั รบัรางวลัดีเด่น สื่อมวลชนด้านภัย
พิบัติ  “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)”  โดย
ศูนย์พฒันาการสือ่สารดา้นภยัพบิตัิ ไทยพบีีเอส ทีต่อ้งการใหเ้กิดการสือ่สารดา้นภยัพบิตัิอย่างถูกตอ้ง
จากการร่วมมือกนัของสือ่มวลชนทกุภาคสว่น ในการน าเสนอข่าวสาร ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งทนัเหตกุารณ ์  
 

 ในยุคโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์  MThai.com ได้ปรับเป็นผู้ให้บริการข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กและทวิตเตอร ์โดยมี
ผูต้ิดตามรวมกนักว่า 3 ลา้นราย น าเสนอขอ้มลูข่าวสาร สาระ และบนัเทิงอยา่งรอบดา้น ถกูตอ้ง ครบครนั สดใหม่ ทนัต่อ
เหตุการณ์ รวมทัง้ใหบ้ริการวางแผนและสรา้งสรรคส์ื่อทางการตลาดแบบองคร์วม ใหก้ับธุรกิจในเครือ และพนัธมิตรทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน   
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 MThai : อัปเดตทุกเร่ืองฮิต เกาะตดิทุกกระแส 

 ในปี 2563 MThai ยงัคงรกัษามาตรฐานในการเป็นสื่อที่น  าเสนอข่าวอย่างถูกตอ้ง 

ชดัเจน รวดเรว็ มีจรยิธรรมภายใตจ้รรณยาบรรณสือ่ อาทิ 

เกาะติดเหตุการณ์กราดยิงโคราช และรายงานข่าวอย่างมีจริยธรรม โดยไดร้บัการ

ขอบคณุจากกองปราบปรามวา่เป็นหนึง่ใน “ทีมประเทศไทย” จากเหตกุารณน์ี ้

 

              

 

 

              

 

 

  

ถ่ายทอดความสวยงามของสถานที่ทอ่งเที่ยว
ในประเทศไทย เพื่ อกระตุ้นการท่องเที่ ยวในช่วง
สถานการณโ์ควิด-19 เริม่คลีค่ลาย 
 

เกาะติดและรายงานสถานการณ์ทางสงัคม
และการเมืองอยา่งรอบดา้น 
 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ข่าวสาร-การรบับริจาค เพื่อ
ประโยชนต์อ่สงัคม 
 

รายงานขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) เป็นประจ าอยา่ง
ถกูตอ้งและรวดเรว็ 

สะทอ้นปัญหาจากผูม้ีรายไดน้อ้ย เพื่อใหเ้กิด
การรบัรูแ้ละรว่มช่วยเหลอืตอ่ไป 
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  MThai กับโครงการสร้างสรรคสั์งคม 

ในปี 2563 MThai ไดร้ว่มโครงการเพื่อสงัคมตา่งๆ ดงันี ้
 

 อัปคลิปพชิิตแสน ปี 6 “CYBERBULLYING?” 

 
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส  านกังาน 

กสทช.) ร่วมกับ เว็บไซตเ์อ็มไทยดอทคอม  จดัโครงการ “อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6” ภายใตห้ัวขอ้ “CYBERBULLYING?” 
เพื่อใหเ้ยาวชนและบคุคลทั่วไปอายไุมเ่กิน 25 ปี ไดร้ว่มแสดงความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานผลติคลิปหรือหนงัสัน้ 
และเพื่อรณรงคใ์หเ้กิดการใช ้Social Media ไปในทางที่เหมาะสม และลดการกลั่นแกลง้กนับนโลกออนไลน ์

พรอ้มกบัจดักิจกรรม Road Show (โรดโชว)์ เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการในมหาวิทยาลยัต่างๆ เชิญชวนนอ้งๆ 
ใหเ้ขา้รว่มการประกวด และรว่มฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ ท่ีมารว่มแชรเ์ทคนิคดีๆ ในการผลติหนงัสัน้อีกดว้ย 
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 ไทยดี มีมารยาท ปี 2 "ไทยดี มีมารยาท New Normal" 

 
 

กรมสง่เสริมวฒันธรรม, กองทุนสง่เสริมงานวฒันธรรม และ บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน)  จัดโครงการ
สง่เสรมิและเผยแพรค่่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท ปี 2” เปิดรบัไอเดียสรา้งสรรคจ์ากเยาวชน นกัเรยีนระดบั
เตรยีมอดุมศกึษา นกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา อายไุม่เกิน 25 
ปี รว่มสง่ผลงานหนงัสัน้ความยาว 3-5 นาที หวัขอ้ "ไทยดี มี
ม า ร ย า ท  New Normal" เข้ า ป ระ ก ว ด เพื่ อ ร่ ว ม เป็ น
กระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทในแนว
ปฏิบัติในสังคมไทย รวมถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม พร้อมทั้ง เสนอเนื ้อหาที่ สอดคล้องกับ
สถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)  ซึ่ง
ไดร้บัการตอบรบัจากนกัเรียน-นักศึกษาจากทั่วทัง้ประเทศ
รว่มสง่ผลงาน 

 
 คนเท่เที่ยวไทย 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รว่มกบั Mono Next (โมโน เน็กซ)์ และบริษัทในเครือ จดักิจกรรม “คนเท่
เที่ยวไทย” เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวภายในประเทศ พรอ้มสบืสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีดีงามและเป็น
เอกลกัษณ์ โดยจัดงานออกรา้นรวมของดีน่าลอง พรอ้มฉายหนังกลางแปลง และดนตรีทอ้งถ่ิน ทัง้หมด 4 ภูมิภาค 4 
จงัหวดั ไดแ้ก่  

 
     "คนเทเ่ที่ยวไทย เลาะอีสานบา้นใต"้  
จงัหวดัศรสีะเกษ   
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ (เกาะหว้ยน า้ค า) จงัหวดัศรสีะเกษ   
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     “Amazingไทยเท ่อา่งทองตอ้งลองเอง”  
จงัหวดัอา่งทอง  
ณ วดัขนุอินทประมลู อ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอา่งทอง  

 
 
 

 
 

 
     “คนเทเ่ที่ยวไทย พิจิตรคิดถึงนะ”  
จงัหวดัพิจิตร  
ณ ลานชาละวนั หนา้สถานีรถไฟพิจิตร  
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

 
 

 
 
     "คนเทเ่ที่ยวไทย WHAT'S UP หาดใหญ่"  
จงัหวดัสงขลา 
ณ ลานจตรุสัเทศบาลนครหาดใหญ่  
(ลานหอนาฬิกา) จงัหวดัสงขลา 
 
 
 

 
 

“สนุกแชรค์ลิป”  
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ เว็บไซต ์MThai 
จดักิจกรรม "การเที่ยววิถีใหม ่ไปสโุขทยัให.้..หายคิดถึง" โดย
การชม-แชรค์ลิป "ตามรอยคาราวาน เที่ยววิถีใหม่ ไปสุโขทยั
...ใหห้ายคิดถึง" และคอมเมน้ทส์ถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
สโุขทยัที่อยากไปพรอ้มเหตผุล เพื่อช่วยกระตุน้การท่องเที่ยว
จงัหวดัสโุขทยั 
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MONO CSR Online : คลิกดีท าด ี

 บริษัทยงัคงสานต่อปณิธานในการใชส้ื่อสรา้งสรรคส์งัคม เว็บไซตค์ลิกดีท าดี (clickdeetumdee.mthai.com/) 

และเฟซบุ๊ กคลิกดีท าดี  (www.facebook.com/clickdeetumdee) เป็นอีกสื่อที่ บริษัทน ามา เป็นช่องทางสื่อสาร

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร โครงการเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตา่งๆ  

   
 

MonoMax 

  

MonoMax ใหบ้รกิารวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชิก น าเสนอภาพยนตรแ์ละซีรสีช่ื์อดงัหลากหลายแนว และ

แบบ Exclusive ที่สามารถรบัชมไดท้ี่นี่ที่เดียว บริษัทมุ่งมั่นในการคดัสรรคอนเทนตท์ี่ตอบโจทย ์และตรงกบัรสนิยมผูช้ม

ชาวไทย ที่นิยมคอนเทนตเ์ขา้ใจง่ายมีกลิ่นอายวฒันธรรมเอเชีย มีทัง้พากยภ์าษาไทยและซบัไทย รวมทัง้ยงัมีคอนเทนต์

คณุภาพอื่นๆ อาทิ การแขง่ขนักีฬา สารคดี ฯลฯ   

ในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019  (COVID-19) ท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวิตปรบัเป็นการใชชี้วิต
และท างานที่บา้นมากขึน้ ท าใหม้ีผูส้นใจใช้บริการ MonoMax เพิ่ม
มากขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัถึงวิกฤตที่สง่ผลกระทบต่อหลายฝ่าย จึง
ได้เขา้ร่วมกับพันธมิตรและออกส่วนลดค่าสมัครสมาชิก , รบัสิทธ์ิ
พิเศษดฟูร ีเพ่ือรว่มเป็นก าลงัใจ และส่งมอบความสขุในยามยากล าบาก 
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การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทย 

 นอกจากคอนเทนตภ์าพยนตรแ์ละซีรสีช่ื์อดงัจากต่างประเทศแลว้ บริษัทยงัผลิตภาพยนตรไ์ทย  ภายใตก้ารดแูล

ของ โมโน ออริจินอลส ์(MONO ORIGNALS) ในเครือ โมโน เน็กซ ์เพื่อสรา้งทางเลือกใหแ้ก่ผูช้ม โดยเนน้คณุภาพทัง้การ

ผลิต เนือ้หา และการแสดง ออกอากาศทางสถานีโทรทศันช์่อง MONO29 และทาง MonoMax ซึ่งไดร้บัการตอบรบัจาก

ผูช้มอยา่งดี อาทิ 

  
 
 พราก (STILL MISSING) 

ภาพยนตรด์ราม่า-ระทึกขวญั ผลงานของ “ปีเตอร”์ นพชัย ชัยนาม รบัหนา้ที่ก ากับฯ ควบคู่กับการแสดงน า       
ในบท “ชายโรคจิต” ปะทะบทบาทกบันกัแสดงคณุภาพ ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน ์ในบทของ “แม”่ ที่ท าทกุวิถีทางที่จะไม่
ยอมสูญเสียลกูไป รว่มดว้ยนกัแสดงมากฝีมือ  ร่วมกันน าเสนอเรื่องราวของ “แม่” ที่ตามหาลกูสาวที่หายตวัไป ซึ่งเป็น
เรือ่งราวชวนลุน้ระทกึ และสะทอ้นสงัคมไทยที่ถกูละเลยในปัจจบุนั 

 
 

 The Kill List ล่า ล้าง บัญชี 
ภาพยนตรแ์อ็คชั่น-ดรามา่ น าแสดงโดย  เชียร-์ฑิฆมัพร ฤทธ์ิธาอภินนัท,์ อน้-

สราวุฒิ มาตรทอง, อ ่า-อมัรินทร ์นิติพน รว่มดว้ยนกัแสดงอีกมากมาย เรื่องราวของ
หญิงสาวที่ถูกชุบเลีย้งมาในองค์กรลับ  และต้องปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายต่างๆ           
ซึง่นอกจากเนือ้หาจะสะทอ้นสงัคมและจิตใจของมนษุยแ์ลว้ ยงัมีจดุเดน่เรือ่งฉากตอ่สู้
ที่มีคณุภาพอีกดว้ย 

 
 

 
 เมค มันน่ี วุ่นนัก รักต้องประหยดั (MAKE MONEY) 

ภาพยนตร ์โรแมนติก-คอมเมดี ้ที่ดดัเเปลงมาจากนิยายขายดีของส านกัพิมพ์

แจ่มใส  ก ากบัการแสดงโดย  “เตย้-สราวธุ วิเชียรสาร” น าเสนอเรือ่งราวการประหยดัและ

อดออม การรูจ้กัคณุคา่ของเงินและการใชชี้วิตของวยัรุน่  
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การด าเนินงานเพื่อสังคมในฐานะสื่ออื่นๆ 

 บริษัทสนบัสนนุใหส้ื่ออื่นๆ ในเครือของโมโน เน็กซ ์มีส่วนรว่มในการสรา้งประโยชนต์่อสงัคม โดยเฉพาะในช่วง

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) ดงันี ้

 

  ส่งมอบหนังสือดี สู้โควิด-19 

  

บริษัทจดัโครงการ “ปันสขุ ปัน Book” โดยการส่งมอบหนงัสือดีในเครือส านักพิมพข์องโมโน เน็กซ ์ใหก้ับ

โรงพยาบาลตา่งๆ เพื่อน าไปใหผู้ป่้วยที่เขา้รบัการรกัษาโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) ไดอ้า่นในยามรกัษาตวั 

เพื่อลดความเครยีดและความวิตกกงัวล เกิดความสขุทางใจกบัหนงัสอืที่สรา้งแรงบนัดาลใจและใหก้ าลงัใจ   

 

  Mono Market : ตลาดซือ้ขาย แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ส าหรับพี่น้องโมโน 

 
 Mono Market คือ Facebook Group ตลาดขายของออนไลน ์ส าหรบัพนกังานโมโนทัง้ปัจจบุนัและอดีต เพื่อเป็น

ช่องทางใหพ้นกังานไดม้ีรายไดเ้สริม ไดส้นบัสนนุ แลกเปลี่ยน แบง่ปัน ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในช่วงวิกฤตโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019  (COVID-19) ซึง่ไดร้บัความสนใจจากพนกังานและอดีตพนกังาน เขา้รว่มซือ้ขายอยา่งคกึคกั 
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  Mono Music 

 

ค่ายโมโนมิวสิค ในเครือ โมโน เน็กซ ์ส่งเพลง พ.ร.ก.เพราะรกักัน" โดยวีเจ.สาว 8 คน จาก MONO 29 MUSIC 

STATION (โมโน ทเวนตีไ้นน ์มิวสิค สเตชั่น)  เพื่อสง่ความห่วงใยและก าลงัใจในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั  

โคโรนา 2019  (COVID-19) 
 

  นักแสดง ผู้ประกาศ โมโน เน็กซ ์ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

  
ในสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) แพรร่ะบาดเพิ่มมากขึน้ บริษัทสนบัสนนุใหน้กัแสดง

และผู้ประกาศของโมโน เน็กซ์ ร่วมแสดงออกตามนโยบาย "อยู่บ้านหยุดเชือ้เพื่อชาติ" โดยเสนอการอยู่บ้านอย่าง

สรา้งสรรคแ์ละไดป้ระโยชน ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตวัและใหก้ าลงัใจสงัคม 
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การจัดโครงการและการสนับสนุน 

เพื่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
 

การรว่มพฒันาชมุชนหรอืสงัคมควบคูไ่ปกบัการพฒันาธุรกิจ เป็นพนัธกิจส าคญัขอ้นงึที่บรษัิทยดึถือมาโดยตลอด 
นอกเหนือจากการใชส้ื่อที่บริษัทมีช่วยเหลือสงัคมแลว้ บริษัทยงัไดจ้ัดโครงการและรว่มสนับสนุนต่างๆ โดยมุ่งเนน้การ
ปอ้งกนั ช่วยเหลอื และเยียวยาในภาวะสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน ์เพื่อประชาสัมพันธก์ารป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้กับกรมอนามัย  

 

 

 

กรมอนามัย ร่วมกับ โมโน เน็กซ ์จัดท าคลิปวิดีโอ
ประชาสมัพนัธ์สง่เสริมใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความส าคญั
ในการป้องกนัและลดการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)  
รวมทัง้เพื่อใหก้ าลงัใจบุคลากรทางการแพทย ์และผู้ที่ตอ้ง
ท างานเสี่ยงกับการติดเชือ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้โดยสามารถ
รบัชมคลิปวิดีโอได้หลายช่องทาง อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่อง 
MONO29, เฟซบุ๊กแฟนเพจ MONO29, เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรม
อนามยั และทาง https://seeme.me/ch/csrmono/kDpPnP 
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  โครงการ โมโน เน็กซ ์ร่วมใจ จัดท าเฟซชิลด ์มอบทีมแพทยส์ู้โควิด-19   

 

โมโน เน็กซ ์รวมพลผูบ้รหิาร พนกังาน ผูป้ระกาศขา่ว และศิลปินดาราจิตอาสา รว่มกนัจดัท าหนา้กาก“เฟซชิลด”์ 
(Face Shield) หรือหนา้กากพลาสติกส าหรบัป้องกนัสารคดัหลั่งกระเด็นใสบ่ริเวณใบหนา้ จ านวน 1,200 ชิน้ เพื่อสง่มอบ
ให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ สถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค, โรงพยาบาลศิริราช และ
โรงพยาบาลท่าแซะ 2 จงัหวดัชุมพร เพ่ือน าไปใชใ้นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)  
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  โครงการ MONO29 บริจาคชุด PPE, เจลแอลกอฮอลล้์างมือ และหน้ากาก N95  ให้โรงพยาบาล 10 แห่ง 
ในต่างจังหวัด 

 
 

- โรงพยาบาลบนันงัสตา จงัหวดัยะลา   - โรงพยาบาลปทมุราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

- โรงพยาบาลสไุหงโกลก จงัหวดันราธิวาส  - โรงพยาบาลโพธ์ิชยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

- โรงพยาบาลสรรพสทิธ์ิประสงค ์จงัหวดัอบุลราชธานี - โรงพยาบาลทา่หลวง จงัหวดัลพบรุี 

- โรงพยาบาลอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ  - โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จงัหวดักาญจนบรุี 

- โรงพยาบาลหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ  - โรงพยาบาลนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
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  โครงการ "Mono Mask For Kids" มอบหน้ากากอนามัยให้เด็กเล็ก รวม 3,500 ชิน้ 20 โรงเรียน  

  

โครงการ "Mono Mask For Kids"  เกิดขึน้จากการที่บริษัทเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนหนา้กากอนามัยเพื่อ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ของเด็กๆในต่างจงัหวดั จึงจดัโครงการและเปิดรบับรจิาคหนา้กาก
อนามยัเพื่อใหพ้นกังานโมโนไดร้ว่มแบ่งปันช่วยเหลือสงัคม โดยสามารถรวบรวมหนา้กากไดก้ว่า 3,500 ชิน้ สง่มอบผ่าน
ทางไปรษณีย ์ไปยงั 20 โรงเรยีน ดงันี ้

 

 

 

 
 
 
 

 

     

     

1. โรงเรยีนบา้นก๋ายนอ้ย  จงัหวดัเชียงใหม ่
2. โรงเรยีนวดันาทะเล จงัหวดัอตุรดิตถ ์
3. โรงเรยีนประชาราษฎรส์ามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร 
4. โรงเรยีนบา้นน า้กุ่ม จงัหวดัพิษณโุลก 
5. โรงเรยีนบา้นน า้ออ้ม จงัหวดัเพชรบรูณ ์
6. โรงเรยีนบา้นซบัอีลมุ จงัหวดัเพชรบรูณ ์
7. โรงเรยีนบา้นน า้ซบั จงัหวดันครราชสีมา 
8. โรงเรยีนบา้นทา่แย ้ จงัหวดักาญจนบรุ ี
9. โรงเรยีนวดัโตนด (บญุชื่นอปุถมัภ)์ จงัหวดัอยธุยา 
10. โรงเรยีนบา้นวงัผาลาด จงัหวดัอทุยัธานี 

 

11. โรงเรยีนวดัดินแดง  จงัหวดัตราด 
12. โรงเรยีนบา้นปากหว้ย  จงัหวดัตรงั 
13. โรงเรยีนวดัหวัคุง้  จงัหวดัสงขลา 
14. โรงเรยีนบา้นหนัโจดหนองกงุ  จงัหวดัขอนแก่น 
15. โรงเรยีนบา้นไพศาล (ลีล้อยอทุิศ)       จงัหวดัมหาสารคาม 
16. โรงเรยีนบา้นรว่มใจ2                 จงัหวดัมหาสารคาม 
17. โรงเรยีนบา้นหนองบวัทา่ชา้ง  จงัหวดัศรสีะเกษ 
18. โรงเรยีนบา้นหนองฆอ้งนาสีนวล จงัหวดัอดุรธานี 
19. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัมิ่งมงคล จงัหวดัอบุลราชธานี 
20. โรงเรยีนบา้นโนนกงุ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
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  โครงการบริจาคขวดน ้าอัดลม 1.25 ลิตรและ 750 มิลลิลิตร ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม ส าหรับ
ผลิตเป็น Volumetric Spacer ส าหรับใช้พ่นยาขยายหลอดลมของผู้ป่วย 

 

บรษัิทเปิดรบับรจิาคขวดน า้อดัลม ขนาด 750 มิลลลิติร - 1.25 ลติร จากพี่-นอ้งพนกังาน โมโน เน็กซ ์เพื่อสง่มอบ

ใหโ้รงพยาบาลมหาสารคาม น าไปผลิตเป็น Volumetric Spacer ส าหรบัใชพ้่นยาขยายหลอดลมของผูป่้วย ลดการฟุ้ง

กระจายของละออง  

 

  โครงการบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี  

  
 

ในช่วงกลางปี 2563 บริษัทไดย้า้ยที่ตัง้ส  านกังานจากอาคารจสัมินฯ ถนนแจง้วฒันะ มายงั MONO29 STUDIO 
ถนนชยัพฤกษ์ จึงไดจ้ดัโครงการบรจิาคสิ่งของเหลือใชส้ภาพดี โดยเปิดรบับรจิาคจากแต่ละหน่วยงานในบริษัท และจาก
ผูบ้ริหาร-พนกังาน เพื่อรว่มแบ่งปันสง่ต่อของเหลือใชใ้หม้ลูนิธิกระจกเงา, มลูนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา, 
วดัโปรดเกษ และโรงเรยีนตา่งๆ ไดน้ าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 
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  โครงการบริจาคของขวัญ ของรางวัล และทุนการศึกษา ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 

   
 

บริษัทมอบทุนการศึกษา และรว่มบริจาคของขวญั ของรางวลัใหแ้ก่ โรงเรียนและศูนยเ์ยาวชนต่างๆ เพื่อใชใ้น
กิจกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาติ อาทิ  

1.ศนูยเ์ยาวชนสะพานพระราม ๙  กรุงเทพมหานคร 
2.ศนูยเ์ยาวชนวดัโสมนสั   กรุงเทพมหานคร 
3.ศนูยเ์ยาวชนวดัเวฬรุาชิณ   กรุงเทพมหานคร 
4.ศนูยเ์ยาวชนหลกัสี ่  กรุงเทพมหานคร 
5.โรงเรยีนอิสลามบ ารุงวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
6. โรงเรยีนวดัเชิงเลน   จงัหวดันนทบรุ ี
7.โรงเรยีนอนบุาลปารชิาต   จงัหวดัปทมุธานี  
8.ศนูยก์ารเรยีนรูห้มู ่8   จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
9.โรงเรยีนเอีย๊ะยาอลุมูิดดีน  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 

  โครงการบริจาคปฏิทิน และกล่องของขวัญ ให้ศูนยพ์ัฒนาอาชีพคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี  

  
 

โครงการบรจิาคปฏิทินเก่า เป็นโครงการท่ีบรษัิทด าเนินการตอ่เนื่องทกุปี เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังานไดร้ว่มแบง่ปัน
ปฏิทินเก่า สง่มอบใหศ้นูยพ์ฒันาอาชีพคนตาบอด จงัหวดันนทบรุี น าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 
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  งานท าบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ เสนาสนะ และซือ้ที่ดินเข้าออกวัด ณ วัดพุทธพรหมยาน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

บริษัทรว่มทอดกฐินสามคัคีเพื่อสรา้งอุโบสถ เสนาสนะ และซือ้ที่ดินเขา้ออกวดั ณ วดัพุทธพรหมยาน จังหวดั
ฉะเชิงเทรา ต่อเนื่องอีกปี โดย บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) ไดท้ าบุญทอดกฐิน 1,000,000 บาท และรว่มเปิดโรง
ทานเลีย้งญาติธรรม พรอ้มกนันีค้ณะผูบ้รหิารและพนกังานไดร้ว่มท าบญุทอดกฐินจ านวน 26,824 บาท  

 

 

 

 

ในปี 2564 โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ  

จะยังคงมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจในทิศทางใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 


