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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

	 บรษิทัยงัคงยดึมัน่นโยบายดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็องคก์รนวตักรรมทีด่ำาเนนิธรุกจิดว้ยวธิกีารทำางานและความ
สามารถที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำาในระดับสากลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย	 เพื่อให้การดำา
เนินงานมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	มีความโปร่งใส	เป็นธรรมและมีการดูแลด้านความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	
และชุมชน	ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยแนวทางการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของบริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำานึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตนเองและได้กำาหนดความรับผิดชอบไว้ใน
แผนธุรกิจ	ที่ครอบคลุม	3	ด้านหลัก	คือ	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านสังคม		ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็น
ต่างๆ	ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
	 บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสม	โดยคำานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ชุมชนและ
สังคม	คู่ค้า	ลูกค้าและประชาชน	คู่แข่งทางการค้า	เจ้าหนี้	หน่วยงานภาครัฐ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
	 บริษัทมีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี	หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยมีการกำาหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศ	 เพื่อป้องกัน
การใช้	software	ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 และการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	 โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุน
การดำาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์
ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	รวม
ไปถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน	(Business	
Chain)	 ด้วยการสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคม	สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้ผู้ส่งมอบสินค้ามีความยั่งยืนร่วม
กัน	เพื่อให้กระบวนการจัดหามีความชัดเจน	โปร่งใส	และมีจรรยาบรรณ	
	 ทั้งนี้	 แนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัท	 ยังครอบคลุมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากร	 มี
การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ	คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำางานกับบริษัท	 รวมถึงการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่าง
โปร่งใส	ทันเวลา	 โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส	ทันเวลา	สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น	ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน		
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
		 	บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า	โดย
คำานึงถึงความปลอดภัย	 ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ	 โดยยึดมั่นตาม
มาตรฐานของสื่อโฆษณาของบริษัท	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย	ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อหรือการ
รับชมสื่อ	โดยมีการศึกษา	ประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำาเสมอ		มีการตรวจ
สอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณที่มีสื่อติดตั้งอยู่	เป็นต้น	และมี
วิศวกรรับรองโครงสร้างการติดตั้งสื่อที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม		ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจ	บริษัทไม่เคยมี
อุบัติเหตุที่เกิดจากสื่อโฆษณาของบริษัท	รวมถึงการเตรียมแผนและซักซ้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	
	 ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีคุณภาพสูงและเป็นสื่อโฆษณาที่มีมาตรฐานตรงตามหรือเหนือกว่าความ
คาดหมายของผู้บริโภค	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม	ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้	 และบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง	ชัดเจน	 เพียงพอ	และเป็นประโยชน์	 ไม่เกินความเป็นจริง	ทั้งนี้ยังมีนโยบายในการ
รักษาความลับของลูกค้าไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ	นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญกับเนื้อหาโฆษณา	โดยจะมีการตรวจสอบเนื้อหา
โฆษณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด	และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีอีกด้วย	
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	 สำาหรับการดำาเนินงานภายในองค์กรได้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเริ่มจาก
สินค้าประเภท	Office	Supply		หรือมีการสื่อสาร	แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าผ่านระบบ	หรือทาง	
e-mail	เพื่อลดการใช้กระดาษ	เป็นต้น	

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุก
กระบวนการของการดำาเนินธุรกิจรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล	
และยังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร	และพลังงานต่างๆ	
อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา	
การอนุรักษ์	และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	และพลังงานต่างๆ	อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีหน้า
ที่โดยตรงในการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัทที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน	 เสื่อมค่า	 สูญหาย	หรือสูญเสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์	รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอื่นๆ	ของบริษัท	ส่วนรวมและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยได้จัด
ทำาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการซึ่งเน้นการใช้พลังงานตามความจำาเป็นลดการสูญเปล่าของทรัพยากร	 บริษัทได้
ดำาเนินโครงการต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่
1.	 ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์	
	 บรษิทัมนีโยบายในการดแูลสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของสงัคมและชมุชน	ดว้ยการลดปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนกิส์

จากการเปลี่ยนโคมไฟของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทประเภท	Series	Pole	โดยมีแนวทางปฏิบัติ
คือการเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ของโคมไฟที่เสียหรือหมดอายุการใช้งานเท่านั้น	 ยกเลิกการเเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุด
เนื่องจากยังสามารถใช้งานได้แลเป็นไปตามมาตรฐาน	 โดยในปี	2559	บริษัทมีสื่อโฆษณาประเภท	Serie	Pole	
จำานวน	33	ต้น	จำานวน	66	หน้า	และมีการเปลี่ยนอุปกรณ์	3	โคมต่อป้าย	รวมทั้งสิ้นจำานวน	198	โคม		สามารถ
ชว่ยลดจำานวนของขยะอเิลก็ทรอนกิส	์ซึง่เปน็พษิตอ่สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย	โดยบลัลาสตท์ี่ใชจ้ะทำาจากขดลวดทองแดง
จะสามารถนำามาทำาการรีไซเคิล	นอกเหนือจากการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว	บริษัทยังสามารถประหยัด
งบประมาณจากโครงการดังกล่าวในปี	2559	ได้ถึง	297,000	บาท	

2.	 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงวัสดุที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณา

ประเภท	Serie	Poster	คือไวนิล	โดยลดความหนาของไวนิลที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณา	แต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ	คงความโดดเด่นของสื่อโฆษณาได้เหมือนเดิม	
ซึ่งในปี	2559	บริษัทมีสื่อโฆษณาประเภท	Serie	Poster	จำานวน	47	ป้าย	และจากโครงการดังกล่าวสามารถช่วย
ให้บริษัทลดการใช้ไวนิลผลิตโฆษณาได้ถึง	28.2	กิโลกรัมต่อการเปลี่ยนป้าย	1	ครั้ง	หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ7.84		
และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ	64,484	บาท	ใน	1	ปีบริษัทมีการเปลี่ยนแผ่นป้ายประมาณ	4	ครั้ง	คิดเป็น
น้ำาหนักไวนิลทั้งหมด	112.8	kg./ปี	จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น	257,936	บาท	

3.	 การเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาเพื่อประหยัดพลังงาน
	 บริษัทยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณารวมทั้งเพิ่มอายุการใช้งาน	

และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทจากการประหยัดพลังงาน	บริษัทจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตั้งในป้าย
โฆษณาภาพนิ่งของบริษัทจากเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์	(Fluorescent)	 เป็นหลอดแอลอีดี	(LED)	ที่ไม่มีสาร
ปรอท	และลดการปล่อยก๊าซ	CO

2
	ได้ถึง	44	kg/หลอด/ปี	หรือลดได้ถึง	78%	เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต	์	

โดยคุณสมบัติของหลอดไฟทั้งสองชนิดสามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดแอลอีดีในป้าย	Flyover	2.0	ขนาด	778.5	ตร.ม.

คุณสมบัติ หลอดแบบฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบแอลอีดี

จำานวนวัตต์ที่ใช้ต่อ	ตรม.
อายุการใช้งาน
ค่าความสว่างเมื่อมีภาพโฆษณา	
อัตราค่าไฟต่อปีเมื่อใช้วันละ	6	ชั่วโมง	
(ค่าไฟเฉลี่ยยูนิตละ	4	บาท)

225	วัตต์/ตรม.
15,000	-	20,000	ชม.

0	-	800	ลักส์
1.51	ล้านบาท

120	วัตต์/ตรม.
30,000	-	50,000	ชม.

10	-	100	ลักส์
0.81	ล้านบาท

	 สำาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์	(Fluorescent)	ซึ่งได้ถูกถอดออกและเปลี่ยนนั้น	บริษัทได้ทำาการแยกหลอด
ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน	และจัดส่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟ	ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำาจัดและดูแลขยะที่เป็น
หลอดไฟ	พัฒนาเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	หรือทำาลายอย่างถูกวิธี	เนื่องจากในหลอดฟลูอเรสเซนต์จะมีสารปรอทซึ่งเป็น
อันตรายต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 	สำาหรับหลอดที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้การ
ได้	บริษัทได้นำาไปบริจาคและเก็บบางส่วนไว้ใช้งานภายในสำานักงาน
4.	 การลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำานักงาน
	 บริษัทสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำานักงานด้วยวิธีการต่างๆ	และได้ดำาเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	เช่น	ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง	ลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม	ด้วยการลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า	การลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วยการลด
การพิมพ์สี	การลดการใช้พลังงานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จำาเป็นและในเวลาพักกลางวัน	เป็นต้น

การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
		 บริษัทให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	(Co-Creation)	 ในการ
พัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการเจริญ
เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน	ด้วยการลดการใช้วัสดุ	วัตถุดิบ	ในกระบวนการผลิต	รวมไปถึงการนำากลับมาใช้ใหม่และ
การรีไซเคิล	เป็นต้น	โดยที่ผ่านมามีดำาเนินการนำาวัสดุเหลือใช้	อาทิ	แผ่นป้ายไวนิลโฆษณาที่ถูกรื้อถอนแล้ว	ไปมอบ
ให้แก่หน่วยงานราชการ	หรือองค์กรการกุศลเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์หรือนำาไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อออกจำาหน่ายสร้าง
รายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
	 บริษัทร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	และบริษัท	ปันฝัน	2013	จำากัด	สนับสนุนแผ่นป้ายไวนิลโฆษณา
ที่ทางบริษัทไม่ได้ใช้งานแล้วมาเป็นวัสดุในการทำากระเป๋าหรือของใช้อื่นๆ	เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกอาชีพของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 	 ในโครงการ	 “ปันฝัน	ปันยิ้ม”	 โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ด้อยโอกาสในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	ทั้ง	11	แห่ง	ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพ
เย็บกระเป๋าหรือของใช้อื่นๆ	 โดยใช้แผ่นป้ายไวนิล	 เป็นวัสดุในการตัดเย็บ	 เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ	บำาบัด	ฟื้นฟู	และ
พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	โดยบริษัทได้

ด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการเคารพกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยกำาหนดนโยบายจริยธรรม
ทางธุรกิจว่าด้วยเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน	ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอ
ภาคความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์	 โดยมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	หรือ
สมรรถภาพทางร่างกาย	โดยเห็นได้จากการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท		นอกจากนี้	ยังกำาหนด
ให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู้ค่า	การคัดกรองคู่ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มุษยชนสากล
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ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทตระหนักในความสำาคัญของพนักงานทุกคนและมีความเชื่อมั่นว่า	 “พนักงาน”	 คือทรัพยากรที่สำาคัญ
ที่สุดสามารถนำาองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้และเป็นกำาลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จมาโดยตลอด	 โดย
บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน	ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนด	ได้แก่

1)	 การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน	โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะ
สมกับอายุของพนักงานแต่ละคน	พร้อมทั้งอำานวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจ
สุขภาพที่สำานักงานของบริษัท	 รวมไปถึงการมีสวัสดิการพนักงาน	 เช่น	 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม	สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ	(เช่น	เงินช่วยเหลืองานศพ	กรณี
พนักงานเสียชีวิต	และกรณีบิดา	มารดา	บุตร	หรือ	คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต	
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส	เป็นต้น)

2)	 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน	บริษัทมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน	มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม	
สำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในทีมเสี่ยงภัย	การจัดกิจกรรม	5	ส	การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย	โดยในปี	2559	บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง	ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่าง

3)	 ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสุขภาพ	โดยบริษัทจัดให้มีพื้นที่สำาหรับการออกกำาลังกายและกีฬา	พร้อม
อุปกรณ์การออกกำาลังกาย	ภายในสำานักงานของบริษัทอาคาร	2	ชั้น	1	

4)	 บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว	ด้วยการให้ความรู้ในการลงทุน
ทางการเงิน	การบริหารภาษี	การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต	โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงิน
มาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ	โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี	เช่น	
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(Long	Term	Equity	Fund	:	LTF)	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(Retirement	
Mutual	Fund	:	RMF)	เพื่อสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในวัยเกษียณ

5)	 บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร	 โดยการให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล	
พัฒนาพนักงาน	กำาหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม	จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม	เพื่อยกระดับการ
ทำางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ	พัฒนาระบบการทำางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร		สนับสนุนให้
พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างมีส่วนร่วม	สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน	เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน	อันจะนำาไปสู่ผลการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์
กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
		 บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยสร้างเศรษฐกิจและ
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทย		ผ่านโครงการความร่วมมือของบริษัท	คู่ค้าของบริษัท		ดังเช่น	การพัฒนา
ระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง	โดยในป	ี
2559	บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษให้เส้นทางบนแผ่นป้ายรายงานสภาพ
จราจรมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น	 เพื่ออำานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ	ความแม่นยำาในการวางแผนการ
เดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนได้มากยิ่งขึ้น	 	 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำาคัญในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์
สูงสุดจากสื่อโฆษณาของบริษัท		
	 นอกจากนี้	สำาหรับสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน	บริษัทยังมีพื้นที่ให้ข้อมูล	ข่าวสาร	ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทยังมีการใช้สื่อโฆษณาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	อาทิเช่น		
 โครงการเด็กหาย	ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทกับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยประกาศติดตามเด็กหายบนสื่อ
โฆษณาต่างๆ	โดยเกิดจากแนวคิดที่เชื่อว่า	ปัญหาเด็กหาย	หรือ	คนหายนั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากสังคมเท่าที่ควร	
รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยังมีกำาลังคนหรือเครื่องมือไม่เพียงพอที่จะช่วยในการดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	
บริษัทจึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวโดยประกาศติดตามเด็กหายที่ได้รับจากมูลนิธิกระจกเงาผ่านสื่อประเภท
ดิจิทัลที่อยู่บนท้องถนนและภายในรถโดยสารประจำาทางของบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ซึ่งสื่อเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยติดตามเด็กหายได้เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่อยู่ในทำาเลซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนเป็น
จำานวนมาก	
	 จากความร่วมมือของบริษัทกับมูลนิธิกระจกเงาดังกล่าว	 ในปี	2559	บริษัท	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	
ประเภท	Best	use	of	OOH	and	Transit	จากผลงาน	OOH	Media	Helps	Find	Missing	Children	ซึ่งจัดโดยสมาคม
มีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย	(MAAT)	MAAT	Media	Awards	2016	เพื่อยกระดับและพัฒนาวงการสื่อ
ให้ทัดเทียมระดับสากล	ภายใต้แนวความคิด	“Be	Different”	เพื่อกระตุ้นให้มีเดียเอเยนซี่และสื่อต่างๆ	เห็นความสำาคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างในการทำางานตั้งแต่วางแผนสื่อ	กลยุทธ์การใช้สื่อ	 และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ	
ตลอดจนพัฒนาธุรกิจสื่อให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ	 ผลจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว	 ส่งผลให้มูลนิธิ
กระจกเงาพบเด็กที่หายตัวไปจำานวน	2	คน	ซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู้แจ้งเบาะแสเด็กหาย	สามารถจดจำาใบหน้าของเด็ก
ได้จากสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัท	 โดยบริษัทยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อตามหา
เด็กหายอย่างต่อเนื่อง
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 โครงการอุปการะเด็ก	 	บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 ในการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านสื่อโฆษณาจอ	LCD	บนรถโดยสารประจำาทาง	ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือเด็ก	ครอบครัว	
และชุมชนยากไร้	เพื่อแก้ปัญหาที่จำาเป็นเร่งด่วนของเด็ก	ครอบครัว	และชุมชนนั้นๆ	และช่วยทำาให้ชีวิตของเด็กและ
ครอบครัวดีขึ้น	อันนำามาซึ่งความสุขโดยรวมของชุมชนและสังคม	รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ	“อธิษฐานจันทรา”	
ที่จะร่วมสานฝันในวัยเด็ก	โดยรายได้จากโครงการอธิษฐานจันทราจะนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาส	สานความฝัน	
และทำาให้คำาอธิษฐานของเด็กเป็นจริงต่อไป
  

 โครงการ“พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา” บริษัทเล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมจึง
ได้ร่วมกับบริษัท	ปันฝัน	ปันยิ้ม	จำากัด	เพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ“พระมหาชนก	เพื่อผู้พิการทางสายตา”		ผ่าน
สื่อโฆษณาของบริษัท	 เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนรู้	 และเข้าถึงหลักการใช้ชีวิตในด้านความเพียรและ
ปัญญาจากทศชาติชาดกเรื่อง	 “พระมหาชนก”	 เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป	 ผ่านการสัมผัสและการได้ยิน	 ด้วยงาน
ประติมากรรมนูนต่ำา	และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนอานิเมชั่น	“พระมหาชนกชาดก”	สำาหรับผู้พิการทางสายตา	
นอกจากนี้ยังได้ใช้สื่อโฆษณาของบริษัทเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ	 “ดิจิทัลของเด็กดี”	 	ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมดุลการใช้ชีวิตในครอบครัว	 	มุ่งให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันของครอบครัว	
เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นจากปัญหาของเด็กติดอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งเกม	จอคอมพิวเตอร์	โทรศัพท์
มือถือ

 โครงการ Be good 	 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท	 รายการปันฝัน	ปันยิ้ม	ซึ่งออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5		และ	Line	ประเทศไทย	เพื่อร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์	โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส	และ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้	โดยทางรายการปันฝัน	ปันยิ้มจะเป็นผู้คัดเลือกเรื่องราวดีๆ	ที่ต้องการความช่วย
เหลือ	และมี	Line	ประเทศไทย		เป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์	โดยใช้	character	ของ	Line	chat	เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ	ผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆบนสื่อโฆษณาของบริษัทเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมา
ทำาความดีในโครงการเหล่านี้ร่วมกัน	ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์	เช่น	การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย	
	 นอกจากนี้ในฐานะสื่อ	บริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่สื่อในการสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ	เพื่อเป็นการช่วย
เหลือสังคมอีกทางหนึ่งโดยนำาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานดังกล่าวมาออกอากาศผ่านสื่อของบริษัทโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย	เช่น	การร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	การ
ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ศูนย์พระเทพรัตนฯ	แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ	โครงการบริจาค
นมให้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	
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 โครงการ “Match4lara”	บริษัทได้ร่วมกับสภากาชาดไทย	เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	“Match4lara”	บริจาค
สเต็มเซลล์ให้กับลาร่า	คาซาลอตติ	ลูกครึ่งสาวไทย	จีน	อิตาเลียน	ซึ่งทำางานในองค์กรสิทธิมนุษยชนและดูแลผู้ลี้ภัย
ในศูนย์อพยพ	ที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียชนิดเฉียบพลันต้องได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบเร่งด่วน	 โดยเรื่องราวดัง
กล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับ
ผู้ป่วยลูคีเมีย
    
 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชาสัมพันธ์มูลนิธิผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท	
ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่	ขาดญาติมิตร	 โดยได้นำารูปแบบการเลี้ยงดู
มาจากองค์กรเอส	โอ	เอส	สากล	(SOS	Children’s	Villages	International)	เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในวัยเด็กที่
เปี่ยมสุขและทำาให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทิศทางที่เหมาะสม	 ให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถและ
สามารถประกอบอาชีพ	พึ่งพาตนเองได้	และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 โครงการ “Namjai for Refugees”		บริษัทร่วมมือกับ	UNHCR	ในการประชาสัมพันธ์โครงการ	“Namjai	for	
Refugees”	มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำาใจกับ	UNHCR	 โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในแวดวง
ศิลปะและบันเทิงของไทย	ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและระดมทุนสำาหรับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
	 บริษัทได้ร่วมมือกับองค์การ	UNICEF	Thailand	 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	 ช่วยเหลือเด็กจากสงคราม
ซีเรีย	โดยองค์การ	UNICEF	มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเงินที่ได้จากการบริจาคไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัย	
เนื่องจากต้องเผชิญกับความรุนแรง	การถล่มของสิ่งปลูกสร้าง	 โรงเรียนและโรงพยาบาลถูกทำาลาย	และภาวะการ
ขาดแคลนสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีวิต	
  
    โครงการ “เทิด ด้วย ทำา เรียนรู้สู่การลงมือทำาตามแนวพระราชดำาริ”	บริษัทร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์	ใน
พระบรมราชูปถัมภ์	เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ	“เทิด	ด้วย	ทำา	เรียนรู้สู่การลงมือทำาตามแนวพระราชดำาริ”	ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดำาเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์	ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมกันฟื้นฟู	
พัฒนา	บริหารจัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	น้ำา	 ป่า	 และการรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่าย
เยาวชน	และประชาชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพร้อมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงให้ความ
สำาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะเรื่องน้ำา	สู่การลงมือทำา	โดยเยาวชนและประชาชน	และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	 รอบ	นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำาในชุมชน	ตามแนวพระราชดำาริ	 และถ่ายทอดผลสำาเร็จเรื่องการจัดการสิ่ง
แวดล้อม	 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนเมือง	 และเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ประชาชน	และเยาวชน	ในการทำากิจกรรมเพื่อสังคม	โดยมีเยาวชนเป็นสื่อกลาง	เพื่อความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริต 
	 บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	
ยึดมั่นคุณธรรม	จริยธรรม	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	บริหารงานด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย	โดยบริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าด้วยการเรียก	รับ	จ่ายสินบน	และได้มี
การกำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงาน	หรือให้ทรัพย์สิน	
รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำาธุรกิจกับบริษัท	ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนิน
ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส	โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือเพื่อจรรโลงสังคมให้เจริญรุด
หน้าอย่างยั่งยืน
	 บริษัทได้มีการกำากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น	 และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำา
ทุจริต	 ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	ทั้งทางไปรษณีย์	 และ	E-mail	 ที่	auditcommittee@
planbmedia.co.th	 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	(http://www.planbmedia.co.th)	 แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจำาปีของบริษัท	เพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อ
ไปโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส	และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ	รวมทั้งมี
มาตรการในการตรวจสอบและกำาหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โดยในปี	2559	ไม่พบการรายงาน	หรือ
การกระทำาผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	รวมถึง	ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
แก่พนักงานภายในองค์กร	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่	และพร้อมจะนำาหลักการและจรรยา
บรรณในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร


