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มอนเดลีซ ประเทศไทย คว้ารางวัลดีเด่นด้านกิ จกรรมเพื่อสังคม
จากสภาหอการค้าอเมริกนั ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 6

บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณคัมภีร์ เชิงวำนิช หัวหน้ำฝ่ ำยขำยด้ำนปฏิบตั กิ ำร
และสือ่ สำร (ที ่ 3 จำกซ้ำย) พร้อมด้วยคุณณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้ำฝ่ ำยองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ (ที ่ 1 จำกซ้ำย)
คุณศันสนีย์ วนเมธิน ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ (ที ่ 5 จำกซ้ำย) และคุณนิภำพร บัค หัวหน้ำ
ฝ่ ำยกฎหมำย (ที ่ 6 จำกซ้ำย) รับมอบโล่รำงวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ในฐำนะองค์กรทีม่ ี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำก มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี (ที ่ 4 จำกซ้ำย) เอกอัครรำชทูต
สหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทย

กรุงเทพฯ, 23 พฤศจิ กายน 2563 – บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด ได้รบั
รางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ประจาปี พ.ศ.2563 ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 6 พร้อม
รับรางวัลในระดับทองต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 จากสภาหอการค้าอเมริกนั ในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะ
องค์กรทีม่ ผี ลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากความสาเร็จของการดาเนินโครงการโรงเรียน
สุขหรรษา (Joy Schools) โดยได้รบั เกียรติจากเอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย เป็ นผูม้ อบรางวัล ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้เริม่ ดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2556 ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 8 เพื่อสานต่อนโยบายขององค์กรในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยังยื
่ น ผ่านการ
เสริมสร้างสุขภาวะทีด่ ใี ห้แก่คนในสังคม โดยเริม่ จากการสร้างพื้นฐานโภชนาการที่ดใี นเด็กและเยาวชน
ผ่าน 3 แนวคิดหลักของโครงการ ได้แก่ การเข้าถึงอาหารสดสะอาด การให้ความรูด้ า้ นโภชนาการ และ
การออกกาลังกายสม่าเสมอ จากความสาเร็จของโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ในประเทศ
ไทย จึงได้มีก ารขยายผลให้ เ ป็ นโครงการระดับภู มิภาคที่ดาเนินการใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับในประเทศไทย โครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ได้มอบทุนเพื่อ
การดาเนินโครงการไปแล้ว รวมทัง้ สิ้น 26 ทุน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่ว มโครงการ 14 โรงเรียน และมี
จ านวนนั ก เรีย นเข้า ร่ ว มโครงการกว่ า 3,525 คน ตัง้ แต่ ร ะดับ อนุ บ าล ประถมศึก ษา ไปจนถึง ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รวมพลังผูบ้ ริหารและพนักงานจิตอาสาโดยใช้เวลารวมกว่า
10,000 ชัวโมงในการจั
่
ดกิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน มอบความรู้ สร้างความสุข และสุขภาวะที่
ดีให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการ
ในปี พ.ศ. 2563 มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้ม อบเงิน ทุ น สนับ สนุ น และอุ ป กรณ์ ก ารศึกษาเพื่อ เป็ น
งบประมาณในการดาเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษารวมมูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนพุดซา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิง์ าม จังหวัด
สุพรรณบุรี และโรงเรียนวัดเจ้ามูล กรุงเทพฯ โดยมอบเงินทุนสนับสนุ น ให้โรงเรียนละ 100,000 บาท
พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่ออานวยความสะดวกด้านการศึกษาทางออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ในปั จจุบนั ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวนทัง้ หมด 40 เครื่อง โดยมอบให้โรงเรียน
ละ 10 เครื่อง
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมา มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังได้
บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้แก่ โรงเรียนทีอ่ ยู่ในพื้นทีห่ ่างไกล เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่นักเรียนและ
ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยยึดหลักการดูแล
มาตรฐานความปลอดภัยและดาเนินงานตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยเปลีย่ นจากการจัด
กิจ กรรมวัน แบ่ ง ปั น ความสุ ข (Joy Sharing Day) ที่พ าพนัก งานไปลงพื้น ที่ เป็ น การจัด กิจ กรรมบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ แทน อีกทัง้ ยังได้ปรับเนื้อหาและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการผ่ านสื่อวิดีทศั น์ แอนิเ มชัน่ M Hero เป็ นกิจกรรมหลัก
ผสมผสานการสอนทัก ษะทางภาษาอัง กฤษขัน้ พื้น ฐาน และการดู แ ลรัก ษาความสะอาดอย่ า งถู ก
สุขลักษณะ เช่น ขัน้ ตอนการล้างมือ เป็ นต้น

มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้ร ับ รางวัล องค์ก รที่มีผ ลงานด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมดีเ ด่ น หรือ
AMCHAM CSR Excellence Recognition Award จ า ก ส ภ า ห อ ก า ร ค้ า อ เ ม ริ กั น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย
(AMCHAM) อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 6 โดยได้รบั รางวัล ในระดับทอง ประจาปี พ.ศ. 2562-2563 ต่อเนื่อง
2 ปี ซ้ อ น นอกจากนี้ มอนเดลีซ ประเทศไทย ยัง ได้ร ับ รางวัล เชิด ชู เ กีย รติ ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ แ ก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี พ.ศ.2563 อีกด้วย
###

รูปภาพเพิ่ มเติ ม

ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ทีผ่ ำ่ นมำ มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้เปลีย่ นรูปแบบกำรจัดกิจกรรมวันแบ่งปั นควำมสุข
(Joy Sharing Day) ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์แทน โดยสำมำรถสือ่ สำรได้ทงั ้ สองทำงและโต้ตอบกันได้แบบ real-time
อีกทัง้ ยังได้ปรับเนื้อหำและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน เช่น กิจกรรมทีผ่ สมผสำนกำรสอน
ทักษะทำงภำษำอังกฤษขัน้ พื้นฐำน เป็นต้น

ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ทีผ่ ำ่ นมำ มอนเดลีซ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันแบ่งปั นควำมสุข (Joy Sharing Day)
ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์แทนกำรพำพนักงำนลงพื้นที ่ แต่ยงั คงให้ควำมรูแ้ ละควำมสนุกสนำนแก่น้องๆ กับกิจกรรม
ดีๆ เช่น สอนทำขนมทีอ่ ร่อยและถูกหลักโภชนำกำร

มอนเดลีซ ประเทศไทย ปรับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมวันแบ่งปั นควำมสุข (Joy Sharing Day) โดยส่งแมสคอต M Hero
จำกกำร์ตูนแอนิเมชันที
่ ใ่ ห้ควำมรูด้ ำ้ นโภชนำ ลงพื้นทีพ่ บปะน้องๆ แทนพีๆ่ มอนเดลีซ เพือ่ ยึดหลักกำรดูแลมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและดำเนินงำนตำมมำตรกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม
เกี่ยวกับมอนเดลีซ ประเทศไทย
บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจาหน่ายสินค้าในกว่า
150 ประเทศทัวโลก
่
เรามีพนั ธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็ นผูน้ าด้านขนมและของว่างในประเทศ
ไทยด้วยแบรนด์ดงั มากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรังเดนที
่
น ลูกอมคลอเร็ท คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอย คุ้กกี้ลู แคร็กเกอร์ร ิทส์
ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีสฟิ ลาเดลเฟี ย สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ท่ี
www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ
สาหรับสื่อมวลชน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี
ณัฐมน ไกรพจน์ / พิมชนก พึง่ บุญ ณ อยุธยา / สุธาทิพย์ บุญแสง
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจสี ์
โทรศัพท์ 0-2627-3501 ต่อ 209, 130, 102 โทรสาร 0 2627 3510
มือถือ 086-410-7041, 095-941-7472, 087-685-1695
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