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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

	 แพลน	บี	ยึดมั่นนโยบายด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำาเนินธุรกิจด้วยวิธีการทำางานและความ
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										
มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ	 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	
	 ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัมคีณุภาพสงูและเปน็สือ่โฆษณาทีม่มีาตรฐานตรงตามหรอืเหนอืกวา่ความคาด
หมายของผู้บริโภค	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม	ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้	และบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการที่ถูกต้อง	ชัดเจน	เพียงพอ	และเป็นประโยชน์	ไม่เกินความเป็นจริง	ทั้งนี้ยังมีนโยบายในการรักษาความ
ลับของลูกค้าไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่
มีต่อสินค้าและบริการ	ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ		
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญกับเนื้อหาโฆษณา	โดยจะมีการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกำาหนด	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.	 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงวัสดุที่ใช้ผลิตสื่อ	 ดัง

ต่อไปนี้
	 1.1.	 โฆษณาประเภท	Serie	Poster	คือไวนิล	โดยลดความหนาของไวนิลที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณา	แต่ยัง

คงความแข็งแรงทนทานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ	คงความโดด
เด่นของสื่อโฆษณาได้เหมือนเดิม	ซึ่งในปี	2560	บริษัทมีสื่อโฆษณาประเภท	Serie	Poster	จำานวน	47	
ป้าย	และจากโครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทลดการใช้ไวนิลผลิตโฆษณาได้ถึง	28.2	กิโลกรัมต่อ
การเปลี่ยนป้าย	1	ครั้ง	หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ	7.84		และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ	64,484	
บาทต่อครั้ง	ซึ่งในปี	2560	ปีบริษัทมีการเปลี่ยนแผ่นป้ายประมาณ	7	ครั้ง	(72	หน้าป้าย)	คิดเป็นน้ำา
หนักไวนิลทั้งหมด	205.2	kg./ปี	และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น	469,224	บาท	

	 1.2	 โฆษณาประเภท	Metro	Poster	วัสดุที่ใช้ผลิตคือกระดาษยูโป้	 โดยลดการใช้แถบขาวที่ติดที่แกน
มอเตอร์	 แต่ยังคงสามารถเปิดระบบหมุนได้ตามปรกติโดยไม่มีปัญหา	 และไม่ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อหมั่นของลูกค้า	ซึ่งบริษัทมีสื่อโฆษณาประเภท	Metro	Poster	จำานวน	207	ป้าย	และจากโครงการ
ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทลดการใช้กระดาษยูโป้ได้ป้ายละ	1.10	ตร.ม.และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณ	650	บาทต่อป้าย	ซึ่งในปี	2560	บริษัทสมารถลดการใช้กระดาษยูโป้ได้จำานวน	128	ป้าย	คิด
เป็น	141	ตร.ม.	และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น	83,200	บาท

	 2.	การเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาเพื่อประหยัดพลังงาน
	 บริษัทยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณารวมทั้งเพิ่มอายุการใช้งาน	

และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทจากการประหยัดพลังงาน	บริษัทจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตั้งในป้าย
โฆษณาภาพนิ่งของบริษัทจากเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์	(Fluorescent)	 เป็นหลอดแอลอีดี	(LED)	ที่ไม่มีสาร
ปรอท	และลดการปล่อยก๊าซ	Co2	ได้ถึง	44	kg/หลอด/ปี	หรือลดได้ถึง	78%	เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต	์	
โดยคุณสมบัติของหลอดไฟทั้งสองชนิดสามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้

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
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การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บริษัทให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	(Co-Creation)	 ในการ
พัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการเจริญ
เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน	ด้วยการลดการใช้วัสดุ	วัตถุดิบ	ในกระบวนการผลิต	รวมไปถึงการนำากลับมาใช้ใหม่และ
การรีไซเคิล	เป็นต้น	โดยที่ผ่านมามีดำาเนินการนำาวัสดุเหลือใช้	อาทิ	แผ่นป้ายไวนิลโฆษณาที่ถูกรื้อถอนแล้ว	ไปมอบ
ให้แก่หน่วยงานราชการ	หรือองค์กรการกุศลเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์หรือนำาไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อออกจำาหน่ายสร้าง
รายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม	ทั้งนี้	ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม	
	 ในปี	2560	บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานในฐานะบริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน	
CSR	 เป็นเลิศ	 ด้านการพัฒนาสังคม	 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ในโครงการสนับสนุน
แผ่นป้ายไวนิลโฆษณาที่ทางบริษัทไม่ได้ใช้งานแล้วมาเป็นวัสดุในการผลิตกระเป๋าหรือของใช้อื่นๆ	 ทั้งนี้โครงการดัง
กล่าวเป็นประโยชน์ในการช่วยฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ	ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเอง	

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

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	เช่น	ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง	ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ด้วยการลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า	การลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วย
การลดการพิมพ์สี	การลดการใช้พลังงานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จำาเป็นและในเวลาพักกลางวัน	เป็นต้น

ด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการเคารพกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยกำาหนดนโยบายจริยธรรม
ทางธุรกิจว่าด้วยเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน	ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอ
ภาคความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์	 โดยมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	หรือ
สมรรถภาพทางร่างกาย	โดยเห็นได้จากการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท		นอกจากนี้	ยังกำาหนด
ให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า	การคัดกรองคู่ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล
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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	 การอบรมเรื่องการซ้อมหนีไฟให้แก่พนักงานเป็นประจำา
ทุกปี	 การจัดกิจกรรม	5	 ส	 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ	อนามัย	โดยในปี	2560	บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง	ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิต
หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่าง

3)	 ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสุขภาพ	โดยบริษัทจัดให้มีพื้นที่สำาหรับการออกกำาลังกายและกีฬา	พร้อม
อุปกรณ์การออกกำาลังกาย	ภายในสำานักงานของบริษัทอาคาร	2	ชั้น	1	และในปี	2560	บริษัทได้จัดให้มี
กิจกรรมการแข่งขันปิงปองระหว่างพนักงานหน่วยงานต่างๆ	ของบริษัท	เพื่อเป็นสนับสนุนให้พนักงาน
ตระหนักถึงความสำาคัญของการออกกำาลังกาย	 และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อน
พนักงานอีกด้วย	
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4)	 โครงการ	 “Run	for	Others	Charity	2017”	 โดยบริษัทร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย	 ร่วมวิ่งมาราธอน	
ณ	สวนลุมพินี	 รายได้จากกิจกรรมมอบเป็นเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย	 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติก	และสนับสนุนให้พนักงานได้ออกกำาลังกาย	เสริมสร้างให้พนักงานมี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

5)	 บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว	ด้วยการให้ความรู้ในการลงทุน
ทางการเงิน	การบริหารภาษี	การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต		โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผล
ประโยชน์ทางภาษี	เช่น	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(Long	Term	Equity	Fund	:	LTF)	กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ	(Retirement	Mutual	Fund	:	RMF)	เพื่อสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในวัยเกษียณ

6)	 บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร	 โดยการให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล	
พัฒนาพนักงาน	กำาหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม	จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม	เพื่อยกระดับการ
ทำางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ	พัฒนาระบบการทำางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร	 	สนับสนุน
ให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างมีส่วนร่วม	
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน	 เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน	 	 ซึ่งบริษัทได้จัดให้มี
กิจกรรมพักผ่อนของพนักงานเป็นประจำาทุกปี	 อันจะนำาไปสู่ผลการทำางานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรง
และทางอ้อมอีกด้วย
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
	 บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยสร้างเศรษฐกิจ
และความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนและสงัคมไทย		ผา่นโครงการ
ความร่วมมือของบริษัท	 คู่ค้าของบริษัท	 	 ดังเช่น	 การ
พฒันาระบบรายงานสภาพจราจรอจัฉรยิะบนทางพเิศษซึง่
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง	
โดยในปี	2560	บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการรายงาน
สภาพจราจรอจัฉรยิะบนทางพเิศษโดยไดเ้พิม่ประมาณการ
ระยะเวลาที่ผู้ขับขี่จะใช้ในการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ	
และนอกจากนัน้ยงัไดป้รบัปรงุการแสดงผลสภาพจราจรใน
เสน้ทางตา่งๆ	ใหม้คีวามเสมอืนจรงิมากยิง่ขึน้	เพือ่อำานวย
ความสะดวก	เพิ่มประสิทธิภาพ	และเพิ่มความแม่นยำาใน
การวางแผนการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนได้มากยิ่งขึ้น		
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำาคัญในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสื่อโฆษณาในบริเวณดัง

กล่าวของบริษัท		นอกจากนี้	สำาหรับสื่อโฆษณาบนระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดิน	บริษัทได้จัดพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูล	ข่าวสาร	ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารที่เดิน
ทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน	ซึ่งถือเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนเมืองที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นประจำา

และตามที่บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมพักผ่อนประจำาปีของ
พนักงาน	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม	2560	บริษัทได้
จัดให้มีกิจกรรม	CSR	เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้ร่วม
กันพัฒนาโรงเรียนบ้านเนินสุขสำารอง	จ.ระยอง	ด้วยการ
ทำาความสะอาด	เลี้ยงอาหารกลางวัน	การบริจาคอุปกรณ์
การเรยีน	สิง่ของเครือ่งใช	้คอมพวิเตอร	์รวมไปถงึกจิกรรม
สันทนาการ	 เพื่อสร้างความสุขให้กับน้องๆ	 ในโรงเรียน
ดังกล่าวอีกด้วย
	 นอกจากนีบ้รษิทัยงัมสีว่นรว่มในการเขา้รว่มพฒันา
ชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ	ทั้งของภาครัฐ	และ
เอกชน	ดังนี้

 โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา 
	 บริษัทเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจ
คนตามศาสตร์	พระราชา	ผ่านการมอบเงินบริจาค	โดย
โครงการนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ปรบัปรงุและฟืน้ฟปูา่ชายเลน	
โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกป่าชายเลน	3,000	ไร่ในบริเวณ
พื้นที่บางขุนเทียน	ให้แล้วเสร็จภายใน	3	ปี	ซึ่งการฟื้นฟู
ป่าชายเลนนอกจากจะเป้นการช่วยเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์
น้ำา	ช่วยสร้างแนวป้องกันน้ำาทะเลกัดเซาะชายฝั่ง	และช่วย
เพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลแล้ว	ยังเป็นการ
สรา้งแหลง่อาหาร	สง่เสรมิใหเ้กดิแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ	
ตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) • Plan B Media Public Company Limited182

 มูลนิธิกระจกเงา 
	 บริษัทร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา	 ซึ่งเป็นมูลนิธิที่
มีภาระกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้
คำาปรึกษา	 และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตดิตามและใหค้วามชว่ยเหลอืคนหายซึง่มสีภาวะความเสีย่ง
ต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย	โดยบริษัทได้มีส่วนร่วม
ในการใช้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยทุกประเภทของบริษัท
ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครร่วมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลคนหาย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางที่ช่วย
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วคนหายเพือ่ใหค้รอบครวัสามารถ
ติดตามสมาชิกที่หายไปกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย	

 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 บริษัทได้ร่วมประชาสัมพันธ์มูลนิธิผ่านเครือข่าย
สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้มูลนิธิเป็นที่รู้จักและได้รับ
การสนับสนุนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินเพื่อใช้กิจการของ
มูลนิธิและรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินผ่านอาสาสมัครที่เข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ	ทั้งนี้มูลนิธิมีภาระกิจหลักเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่	และขาดญาติมิตร	โดย
มีต้นแบบการดำาเนินงานมาจากองค์กรเอส	โอ	เอส	สากล	
(SOS	Children’s	Villages	International)	ซึง่มวีตัถปุระสงค์
หลกัเพือ่เลีย้งดพูรอ้มเสรมิสรา้งประสบการณ์ในวยัเดก็ของ
เหลา่เดก็ดอ้ยโอกาสใหเ้ตบิโตขึน้อยา่งสมบรูณ์ในทศิทางที่
เหมาะสม	รวมถึงได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ
และสามารถประกอบอาชีพ	พึ่งพาตนเองได้	 และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

	 	นอกจากนี้ในฐานะสื่อ	บริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่
สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในการสนับสนุนองค์กรเพื่อ
สังคมต่างๆ	เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งโดย
การนำาข้อความประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานดังกล่าวมา
ออกอากาศผ่านสื่อของบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 เช่น	
การร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานผู้		
ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	 เพื่อประชาสัมพันธ์
วันลี้ภัยโลกของสหประชาชาติ




