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เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3.7)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	 โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล	จึงกำาหนดหลักนโยบายดังนี้

1)	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2)	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3)	 ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4)	 สนบัสนนุและสง่เสรมิการคา้เสร	ีเปน็ธรรมไม่ผกูขาดหรอืกำาหนดให้ลกูคา้ของบรษัิทตอ้งทำาการคา้กบั

บริษัทเท่านั้น	
5)	 สนบัสนนุการรว่มมอืกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ท่ีเป็นประโยชนข์องผู้บริโภค	มิใช่เป็นไปเพือ่การผกูขาดการ

จัดสรรรายไดแ้ละสว่นแบ่งการตลาด	การลดคณุภาพของสนิคา้และบริการ	การกำาหนดราคาสนิคา้และ
บริการ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม	

3.8)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม	/	ชุมชน	
บริษัทมีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ี

ด	ีและปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องอยา่งครบถว้น	บรษัิทจะมุง่มัน่ในการพฒันาสง่เสรมิ	ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของสงัคมและชมุชนอันเป็นท่ีท่ีบรษัิทตัง้อยู่ให้มีคณุภาพดข้ึีนพรอ้มๆ	กบัการเตบิโตของบรษัิทจงึผลกัดนันโยบายความ
รับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ	 โดย
บริษัทเช่ือว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำานึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีสำาคัญอันนำาไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ	

3.9)	นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	
	 คณะกรรมการบรษัิท	มนีโยบายยึดม่ันในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ด	ีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์พันธกิจ						กลยุทธ์	
และเป้าหมายขององคก์รเพือ่นำาไปสูก่ารสรา้งความเจริญกา้วหนา้ในเชงิธรุกจิอย่างยัง่ยืน	โดยเคารพสทิธมินษุยชน	ปฎบัิติ
ต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม	มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค	สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม	
และการดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม	ทำานุบำารุงศาสนา	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน	 รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
	 นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ		บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ		มีมาตรการประหยัดพลังงานและนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	แต่
เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำานึกและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร	
	 ท้ังนี้	 บริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้ถูกกำาหนดและนำามาใช้กับพนักงานท่ัว
ทั้งองค์กร	ด้วยการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน	เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน	สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดข้ึนในพนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่
บริษัทจัดขึ้น

 นโยบายเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
	 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ	ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้

 1) ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 บรษัิทมนีโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกรายโดยปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง
กบัพนกังาน	และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานตามเกณฑส์ากล	โดยไมแ่บ่งแยกถิน่กำาเนดิ	เช้ือชาต	ิเพศ	อายุ	
สีผิว	ศาสนา	ความพิการ	ฐานะชาติตระกูล	สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน	รวม
ทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย	์
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 2) ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและก�รติดสินบน
	 บรษัิทตอ่ตา้นการทุจรติและการตดิสนิบนทุกรปูแบบ	และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้พนกังานดำารงตนให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย	 เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ	ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างย่ังยืน		
ท้ังนี้	 เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน	รวมถึงเพื่อกำาหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ให้กรรมการผูบ้รหิาร	และพนกังานยดึถอืปฏบัิต	ิบริษัทจงึไดมี้การกำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอร์รัปช่ันและไดมี้การเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 
 3) ก�รให้และก�รรับของขวัญ
	 พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา	ผู้ค้า	ผู้ขาย	ผู้ร่วมทุน	หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 พนกังานจะตอ้งไม่ให้หรอืรบัของขวญั	ทรพัย์สนิหรอืประโยชนอ่ื์นใดท่ีอาจทำาให้เกดิอทิธพิลในการตดัสนิใจ	เวน้
แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน	และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมหากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม		
ผู้บังคับบัญชามีอำานาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้

 4) ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล
	 เพือ่เป็นการตอบแทนสงัคม	บรษัิทสามารถบรจิาคเพือ่การกศุล	ซึง่อาจอยู่ในรปูแบบของตวัเงนิหรอืรปูแบบอ่ืนๆ	
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน	ดังนั้น	 ในการบริจาคเพื่อการ
กุศล	พนักงาน	และ/หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำาเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการ
กุศล	เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
	 นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้วแต่เพ่ือให้พนักงานในบริษัทรับทราบถึงนโยบายดังกล่าว	บริษัทได้มีการส่ือสารและอบรมผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับผ่านการปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่	
	 ในการนี้	 หากผู้ใดพบเห็นการกระทำาท่ีอาจทำาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน	 สามารถ
แจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่	companysecretary@planbmedia.co.th	ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูง
ขององคก์ร	โดยผูร้อ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้า่	ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจะเกบ็ข้อมลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ปน็ความลบั	เพือ่เป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนรวมท้ังจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา	ทั้งนี้	 บริษัทจะ
ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำาเสมอ

 5) ก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์
	 บรษัิทมนีโยบายไม่ใช้และไมส่นบัสนนุการลว่งละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	โดยกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังาน
ทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ	ติดตั้งโปรแกรมใดๆ	ซึ่งไม่ได้ดำาเนิน
การโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท	ทั้งนี้	 ยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำา	
เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร	์รวมถึงส่งเสริมใหม้ีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน	เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับ	และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทจัดขึ้น

 6) ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โดยกำาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำาคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือ
โดยความประมาท	โดยไดม้กีารกำาหนดแนวปฏบัิตดิา้นการดแูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	สำาหรบัเอกสาร
และข้อมูลท่ีถอืเป็นความลบัของบรษัิทจะจดัเกบ็โดยหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องไวใ้นระบบงานของหนว่ยงานนัน้ๆ	ซึง่หนว่ยงาน
อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้	อันเป็นการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะทำางานเท่านั้น
	 นอกจากนี้	 บริษัทยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้	 ตามท่ี
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.	2550	และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
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 7) ก�รแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิด (Whistle Blower) 
	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน	ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้	
โดยสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	จึงได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการ	
กระทำาที่ไม่ถูกต้อง	การถูกละเมิดสิทธิ	หรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง
	 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดย
สามารถตดิตอ่หรอืรอ้งเรยีนในเรือ่งท่ีอาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ	ดงันี้

1)	 ทางไปรษณีย์	ที่คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	1213/420	ซอย
ลาดพร้าว	94	แขวงพลับพลา	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310

2)	 ทาง	e-mail	ที่	auditcommittee@planbmedia.co.th
3)	 หรือส่งผ่านเลขานุการบริษัทท่ี	e-mail	:	companysecretary@planbmedia.co.th	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	

2530-8053-6	#108)	ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนไว้เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

	 สำาหรับพนักงานของบริษัท	 เนื่องด้วยบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการ
ดำาเนินธุรกิจ	 ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค	บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับ
พนกังานสามารถย่ืนเรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อร้องเรียน	เชน่	แจง้ให้พนกังานทราบถงึวธิกีารและข้ันตอนการร้องทุกข์หรอืข้อ
รอ้งเรยีน	รวมท้ังความคุม้ครองแกพ่นกังานผูย้ืน่เรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อรอ้งเรยีน	และ/หรอื	พยานผูใ้ห้ขอ้มูลจากการปฏบัิติ
ไม่เป็นธรรม	เช่น	การโยกย้ายหน้าที่การงาน	การลงโทษทางวินัย	เป็นต้น	โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์	และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน
	 ท้ังนี้ในปี	2559	 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย	 และไม่พบการกระทำาในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กฎเกณฑ์ของสำานักงานก.ล.ต.	 และ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส
	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	หรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำาผิด	โดย
จะเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลไวเ้ป็นความลบั	โดยผูไ้ดรั้บข้อมูลจากการปฏบัิตหินา้ท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่ง
ดังกล่าว	มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล	ข้อร้องเรียน	และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด
 
 8) ก�รมีส่วนได้เสียและคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน ์
	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์	 โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติดังนี้

1.	 ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิด
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยมีการกำาหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ี
เกีย่วโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นระเบียบอำานาจอนมัุตแิละดำาเนนิการ	และ/หรอืขออนมัุตจิากผูถ้อื
หุ้นตามข้อกำาหนดของ	ตลท.	รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ	ตลท.	โดยราคาและเงื่อนไขเสมือน
ทำารายการกับบุคคลภายนอก	(Arm’s	Length	Basis)

2.	 กรณท่ีีคณะกรรมการบรษัิท	เป็นผู้มีอำานาจอนมัุตริายการระหวา่งกนั	จะตอ้งมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำาเสมอโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น

4.	 ในกรณีท่ีมีการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อ
กำาหนดของ	ตลท.	ก่อนการทำารายการ	บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด	อาทิ	ชื่อ	ความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวโยง	นโยบายการกำาหนดราคามูลค่าของรายการ	เหตุผลของการทำารายการ		รวมทั้งความ
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เห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
5.	 ในการทำารายการระหว่างกันในลักษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	คณะกรรมการบริษัท	 ได้

มกีารกำาหนดแนวทางในการทำารายการระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิไวใ้น
ระเบียบอำานาจอนุมัติและดำาเนินการ	ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน	ไม่ทำาการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือน	ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7.	 คณะกรรมการบรษัิท	กำาหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และบคุคลท่ีมีความเกีย่วข้อง	(ตามคำานยิามของ	ก.ล.ต.	
และ	ตลท.)	ต้องจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทและให้เลขานุการบริษัทสรุป
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทรวมถึงรายการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำาทุก	6		เดือน

8.	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสำาคัญ	 โดยแสดงรายละเอียด
ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความสัมพันธ	์ ลักษณะของรายการ	 เงื่อนไข	นโยบายการ
กำาหนดราคา	และมูลค่าของรายการ	เหตุผลความจำาเป็น	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรอืคณะกรรมการบรษัิท	ไวใ้นรายงานสารสนเทศ	และ/หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำา	ป	ี(แบบ	56-1)	
และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

 9) นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น
	 บรษัิทดำาเนนิธรุกจิโดยให้ความสำาคญัในการตอ่ตา้นการทุจริตหรอืคอรร์ปัช่ัน	ยดึม่ันคณุธรรม	จรยิธรรม	บรหิาร
งานด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ทั้งนี้	 บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ี
เหมาะสมของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ	“บรรษัทภิบาล”	ของบริษัท	
	 การทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่	หมายถงึ	“การปฏบัิตหิรอืละเวน้การปฏบัิติในตำาแหนง่หนา้ท่ีหรอืใชอ้ำานาจในตำาแหนง่
หน้าที่โดยมิชอบ	การฝ่าฝืนกฎหมาย	จริยธรรม	ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้	ทั้งนี้	
ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การเรียก	รับ	เสนอ	หรือให้ทรัพย์สิน	รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่
ทำาธุรกิจกับบริษัทเป็นต้น”
	 นอกจากนั้น	บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน	 เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไป
ปฏิบัติ	ดังนี้

• กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานจะไม่กระทำาหรือสนบัสนนุการทุจริตหรือคอรรั์ปชัน่ไม่วา่กรณใีดๆ	และจะ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

• กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปช่ันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
• จดัให้มีการฝกึอบรมแกพ่นกังานภายในองคก์ร	เพือ่สง่เสรมิให้พนกังานมคีวามซ่ือสตัย์สจุรติตอ่หนา้ท่ี	และ

พรอ้มจะนำาหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นหลกัปฏบัิติในการดำาเนนิงาน
ด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร

• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตั้งแต่การคัดเลือก	การอบรม	การประเมินผลงาน	การให้ผลตอบแทน	และการเลื่อน
ตำาแหน่ง

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด	้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของทุกหนว่ยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฎระเบียบ	
และช่วยค้นหาข้อบกพรอ่ง	จดุอ่อน	รวมถงึให้คำาแนะนำาในการพฒันาระบบการปฏบัิตงิานให้มีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ให้ความรว่มมอืกบัภาครฐัในการกำาหนดให้ทุกหนว่ยงานท่ีเป็นคูส่ญัญากบัภาครัฐ	เปดิเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ-รายจ่าย	ต่อสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)

• กำาหนดให้เลขานุการบริษัท	เป็นบุคคลที่ทำาหน้าที่ให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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 แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	ดังนี้

 - ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน	การให้หรือรับสินบน	จรรยาบรรณธุรกิจ	 รวมท้ังกฎระเบียบ	และ
ข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	 ในทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

 - ไม่กระทำาการใดๆ	ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน	การให้หรือรับสินบน	แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในเร่ืองท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ	ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงผล
ประโยชน์แก่องค์กร	ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทโดย
ถอืเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจ้งให้ผูบั้งคบับัญชา	หรอืบุคคลท่ีรบัผดิชอบไดท้ราบ	และใหค้วามรว่มมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่างๆ

 - ในการดำาเนินการใดๆ	ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน	บุคลากรทุกระดับของบริษัท
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี	้ด้วยความระมัดระวัง

• การให้	หรือรับของขวัญ	ของกำานัล	การเลี้ยงรับรอง	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ให้เป็นไปตาม
แนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีกำาหนดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธรุกจิ	รวมถึงนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่น	การให้หรือรับสินบนบริษัท

• การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล	 จะต้องกระทำาในนามบริษัทแก่องค์กรใดๆ	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม	 โดยต้องเป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้	 มีใบรับรอง	 และต้องดำาเนินการด้วยความ
โปร่งใส	ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำาหนดไว้	และถูกต้องตามกฎหมาย	ตลอดจนมีการ
ติดตามและตรวจสอบ	เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

• การให้เงินสนับสนุน	 ไม่ว่าจะเป็นเงิน	วัตถุหรือทรัพย์สิน	แก่กิจกรรมหรือโครงการใด	ต้องมีการ
ระบุช่ือบริษัท	 โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมธุรกิจ	ภาพลักษณ์ท่ีดี
ของบริษัท	และต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส	ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำาหนดไว้	
และถูกต้องตามกฎหมาย

• ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซ้ือ	จดัจา้งกบัภาครฐั	หรอืเอกชน	รวมถงึ	การตดิตอ่งานกบัภาค
รฐัหรอืเจ้าหนา้ท่ีภาครฐั	หรอืเอกชน	ตลอดจนบุคคลท่ีมหีนา้ท่ีเกีย่วขอ้งในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท	
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส	ซื่อสัตย์	และต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง	 โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย	แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำาเนินการ	หรือดำาเนินกิจกรรมใดๆ	รวมถึงการนำาทรัพยากรใดๆ	
ของบริษัท	 ไปใช้เพื่อดำาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง	อันจะทำาให้บริษัท	 สูญเสียความเป็น	
กลางหรอืไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมีสว่นเกีย่วข้องและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง

 มาตรการ/แนวทางดำาเนินงาน
 - บรษัิทสนบัสนนุและสง่เสรมิให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความสำาคญัและมจีติสำานกึในการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน	

รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	การให้หรือรับสินบน	ในทุกรูปแบบ	
 - แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล	ตั้งแต่การสรรหา

หรือการคัดเลือกบุคลากร	การเลื่อนตำาแหน่ง	การฝึกอบรม	การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผล
ตอบแทนแก่พนักงาน	 โดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	มีหน้าท่ีสื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพื่อนำาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ	 และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

 - บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน	หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชัน	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ	ต่อการกระทำา	โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน	ตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด	(Whistle	Blower)	

 - ผู้ท่ีกระทำาการทุจริตคอร์รัปชัน	ถือเป็นการกระทำาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล	สำาหรับพนักงาน	ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำาหนดไว้	 รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย	

 - บรษัิทจะสอบทานแนวปฏบัิตแิละมาตรการดำาเนนิงานอย่างสม่ำาเสมอ	เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของกฎหมายและสภาพการดำาเนินธุรกิจ
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	 ท้ังนี	้นอกเหนอืจากการบรหิารความเสีย่งทางธรุกจิแลว้	บรษัิทไดเ้พิม่ความเสีย่งดา้นการทุจรติเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	รวมไปถึงมกีารดำาเนินการเพือ่กำาหนดและประเมนิความเสี่ยงดา้นการทจุริตของบรษิทัอกี
ด้วย	โดยในปี	2559	บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันมี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบรษัิท	มนีโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิและอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบ
การของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	สม่ำาเสมอ	ทันเวลา	แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัทฯ
	 คณะกรรมการบรษัิท	มุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏบัิตติามกฎหมายข้อบังคบั	และระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทย	และภาษา
อังกฤษ	ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน	สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง	และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศใช้บังคับ
 
 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
	 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนัก
ลงทุนต่างๆ	 โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่ำาเสมอ	ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง	ทั่วถึง	
โปร่งใส	และทันเวลา	จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
	 หนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษัิทรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการ		เพือ่ทำาหนา้ท่ีตดิตอ่สือ่สารกบันกัลงทุน
หรอืผู้ถอืหุ้น	รวมถงึนกัลงทุนสถาบันและผูถ้อืหุ้นรายยอ่ย	บรษัิทจะจดัให้มกีารประชมุเพือ่วเิคราะห์ผลการดำาเนนิงานเป็น
ประจำา	รวมท้ังจะเผยแพรข้่อมูลขององคก์ร	ขอ้มูลทางการเงนิและข้อมูลท่ัวไปให้แกผู้่ถอืหุ้น	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	บริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่	การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้	บริษัทยัง
ให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ำาเสมอ	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นไดร้บัข่าวสารเป็นประจำา
ผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทข้อมูลท่ีอยู่บนเวบ็ไซตจ์ะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ไมว่า่จะเป็นวสิยัทัศน	์พนัธกจิ	
งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงานประจำาปี	โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร	โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 นอกจากนี	้บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน	เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ท่ีแท้จริงของบรษัิทโดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลทางบัญชท่ีีถกูตอ้ง	ครบถ้วน	และเพยีงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป	บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน	ตลอดจนบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	
(แบบ	56-1)	รวมถงึการเปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี
	 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา่นช่องทางเว็บไซต์
ของบรษัิท(http://investor-th.planbmedia.co.th)	โดยสม่ำาเสมอดว้ยขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบัุน	อนึง่	ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1)	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2)	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3)	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
4)	 งบการเงิน	และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงาน	ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
5)	 แบบ	56-1	และรายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
6)	 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
7)	 โครงสร้างกลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย	บริษัทร่วม
8)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	5	ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง


