กิจกรรมเพื่อสังคมของ บมจ.มติชน
โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายโครงการและการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสังคมในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่อง “แบ่งปัน
ความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน�้ำล�ำคลอง” ซึ่งได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี นอกจากนี้ยังช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ การส่งเสริมให้ประชาชนมาศึกษา         
ดูงาน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาฝึกงานกับบริษัทฯ อีกทั้งยังเน้นดูแลพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เป็นไปด้วยดี
การช่วยงานชุมชนในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 อาทิ ร่วมพัฒนาบริเวณคลองใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงในหมู่บ้านฯ  ให้ใช้เป็นแหล่งรับน�้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และ
รักษาความสะอาดเพื่อใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวม จัดท�ำจุลสารและวารสารรายประจ�ำและเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ให้สมาชิกในชุมชน
ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งสนับสนุนงานกิจการต่างๆ ของหมู่บ้านฯ ด้วยดี  
บริษทั ฯ สนับสนุนและร่วมกับพนักงานบริจาคโลหิตมาเป็นเวลา 19 ปี นับเป็นจำ�นวน 7,000 ยูนติ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จดั หน่วยเคลือ่ นที่
มารับบริจาคโลหิตจากพนักงานทุก 3 เดือน ณ ที่ทำ�การของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะงานข่าวของหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือสาขา
อื่นๆ ปีละกว่า 200 คน จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนองค์กรที่รับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานจากบริษัทฯ เข้าทำ�งาน
บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการของบริษัทฯ เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 1 คณะ รวมแล้ว  
ปีละกว่า 2,000 คน
บริษัทฯ ยังช่วยเหลือกิจกรรมสังคมในด้านต่างๆ ของหลายหน่วยงานโดยการล้อมกรอบโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปโดยเห็นได้จาก
สื่อในเครือของบริษัทฯ หรือการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสังคม เช่น โครงการดนตรีในสวนลุมพินีให้กับประชาชนได้ชมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร            
จัดแสดง “ดนตรีในสวน สมัยกาลดนตรีไทย” ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 20  ซึ่งได้รับการต้อนรับและชื่นชมจากผู้ที่เข้าชมเป็นจำ�นวนมาก
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับโครงการเพือ่ ส่งเสริมเรือ่ งการศึกษาให้มคี วามรูแ้ ละปัญญากับเด็กและเยาวชน รวมทัง้ ผูด้ อ้ ยโอกาส หรือขาดแคลน
หนังสือและสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ให้สามารถมีความรู้เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในอนาคต โดยร่วมกับ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์   มูลนิธิ บรรจง พงศ์ศาสตร์ และภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ด�ำเนินการ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2546-2556 ได้ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ “มติชน 25 ปี ระดมทุนซื้อหนังสือดี ให้ 250 โรงเรียน”, โครงการ “ระดม
ทุนและหนังสือใหม่มอบให้ห้องสมุดพร้อมปัญญา”, โครงการ “โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี”, โครงการ “มติชน–เครือซิเมนต์ไทย จุดประกายปัญญา ปี 1- ปี 6”, โครงการ                   
“ตู้อักษรซ่อนปัญญา”, โครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน�้ำล�ำคลอง”, โครงการ “34 ปี มติชนระดมทุน ช่วยน้องฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียน”, โครงการ “35 ปี     
มติชนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน�้ำล�ำคลอง” เป็นต้น

ปี 2556 บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน�้ำล�ำคลอง”  ดังนี้
ปลูกต้นสักและต้นตะเคียน วัดเขาทำ�เทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  ปลูกต้นสักและต้นตะเคียน จำ�นวน 600 ต้น ทีบ่ ริเวณลานหน้าวัดเขาทำ�เทียม อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี โดยร่วมกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพฒ
ั น์
มูลนิธิ บรรจง พงศ์ศาสตร์ จ.สุพรรณบุรี และภาคีเครือข่ายต่างๆ ตามเจตนารมณ์ท่ี พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิน่    ศิลปินแห่งชาติ ด้านสถาปัตยกรรมไทย ฝากฝังคนรุน่ ใหม่ให้ชว่ ยกัน
ปลูกไม้สักและตะเคียนในวัดและโรงเรียน ซึ่งนับวันจะหาได้ยากขึ้นทุกที เพื่อไว้ใช้สืบสานและอนุรักษ์งานช่างสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมไทย เพราะไม้ทั้งสองเป็นวัตถุดิบ
หลักในการบูรณะโบราณสถานที่สำ�คัญต่างๆ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขต อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ปลูกต้นสักและต้นตะเคียน วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ปลูกต้นสักและต้นตะเคียน ที่บริเวณภายในวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นโครงการต่อเนื่อง
ที่จะขยายผลการดำ�เนินงานให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขต จ.ชัยนาท
บูรณปฏิสังขรณ์หลวงพ่อทอง พระประธานวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท
วันที่ 18 สิงหาคม 2556  ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท ท�ำพิธีบวงสรวงการบูรณปฏิสังขรณ์หลวงพ่อทอง พระประธานภายในอุโบสถอายุเก่าแก่กว่า
600 ปี หลังประสบความชื้นจากน�้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ส่งผลให้องค์พระมีรอยร้าว จึงต้องเสริมความแข็งแกร่งให้พระคู่เมืองชัยนาทอยู่ได้อีกนาน โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนด�ำเนินการจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

รายงานประจำ�ปี 2556
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Matichon Plc. social activities.
Projects and social activities
Matichon Plc. has actualized the activities helping the society both in special projects and donations. Especially the “Exalted religious, knowledge
sharing and canals development” project which is an ongoing project for many previous years.
Matichon Plc. also helps the communities which are located nearby the company; by providing the opportunities to observe working system in the
company and internships for students. Matichon particularly pays attention on employee’s security, health care and working environment as well.
Social activities for Prachanivate 1 village are; joining the development of the canal activity around the high voltage pole area in the village, turning
the canal to be a water supply source and maintain a beautiful landscape. Matichon team also prepares for regular pamphlets and journals to be published
for council’s members in the community, government and agencies that involved; enhancing supports for various activities in the village.
The company supports and collaborates with employees in donating blood and it has been 19 years with 7,000 units of blood donated to the National
Blood Centre, Thai Red Cross Society. The organization has been sending field department to the company every 3 month to have the blood donated.
The company is also a source of learning, education internships from regular fundamentalism, particularly in newspaper and television news. More
than 200 people attended the activity each year and we also offer an employment after internship. This makes the company trustworthy to the professors and
students.
The company provides an opportunity to come in and observe the working system as well. More than 2000 people attended the activity each year.
We keep cooperating with the social activities in various aspects of society by creating a useful company advertising that can be seen by the large
audience of people. For example, the music in the garden at Lumpini Park project for people. The project was cooperated with Bangkok to have “Music in the
Garden” every February until April of every year. This project has been receiving positive feedbacks and reached high number of attendees.
Other than that, the company intensively supports Thailand education and those less-fortunate people which lack of educational resources to study.
The company ensures that the kids will be acknowledged enough to have a bright future. With the collaboration of Dr.Kovit Worapipat Banchong Pongsart
foundation and other foundation networks which raised the fund to 100 million baht between the periods of 2003-2013. The projects which help raising the
fund are; “25 Years of Matichon, buying books for 250 schools”, “Buying new books with wisdom for library”, “School I see U 30 years of Matichon”, “Matichon
and SCG wisdom sparkles 1st - 6th year”, “The box of alphabets with wisdom hidden”, “Exalted religious, knowledge sharing and canals development”, “34 years
of Matichon renovating library”, “35 years of Matichon renovating Thailand”.

In 2013, Matichon is still working on “Exalted religious, knowledge sharing and canals development” project continuously, referring to these procedures as listed below.
Planting extinctive tress at Kao Tam Tiam Temple, Authong, Suphan Buri
23 May 2013, we planted 600 trees around the temple frontyard, working coorperately with Dr.Kovit Worapipat, Banchong Pongsart foundation and
other foundation networks. In intention of AVM. Arvoot Nguenchuglin the national architect artist, reminding the younger generations the importance of these
extinctive tress that should be remained. We also gave an educational fund for the temple as well.
Planting extinctive tress at Pra Boromatad Worawihan temple at Chainat
21 July 2013, we planted extinctive tress inside the temple. This project is an ongoing project in which ready to expand. We gave an education
fund to the schools in Chainat as well.
Renovating Thong Buddha statue, the president of Pra Boromatad Worawihan temple in Chainat
18 August 2013, at Pra Boromatad Worawihan temple. We had a ceremony to renovate the 600 years Buddha statue after facing humidity caused
by flooding in 2011, resulted the cracks on the Buddha statue. Our intention is to renovate and remain the beautiful valuable Buddha statue for younger generations.
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พัฒนาคลองเปรมประชากร
วันที่ 13 กันยายน 2556  ทว่ี ดั เทวสุนทร และวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเขตจตุจกั ร ร่วมกับประชาคมเครือข่ายในพืน้ ทีเ่ ขตจตุจกั ร บริษทั มติชน จ�ำกัด
(มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “คืนคลองสวย น�้ำใส ด้วยน�้ำใจปวงประชา เทิดไท้องค์พระพุทธเจ้าหลวง” ร่วมปลูกต้นไม้และโยนลูกบอลจุลินทรีย์ลง
คลองเปรมประชากรหน้าวัดเทวสุนทร แล้วจัดขบวนเรือล่องตามล�ำคลองเปรมประชากรถึงหน้าวัดเสมียนนารี เพื่อรณรงค์และปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนสองฝั่งคลองช่วยกัน
รักษาความสะอาดคลองเปรมประชากร
โครงการนี้ได้ท�ำต่อเนื่องจากโครงการ “35 ปี มติชนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน�้ำล�ำคลอง” เมื่อปี 2555 ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู
ประเทศหลังประสบอุทกภัยเมือ่ ปี 2554 จุดประกายให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยวัดเสมียนนารีและวัดเทวสุนทร เขตจตุจกั ร และภาคีเครือข่าย
จัดโครงการ ร่วมฟื้นฟูบูรณะพระศาสนา พัฒนาคลองเปรมประชากร ส่งผลให้คลองเปรมประชากรใสสะอาดขึ้นมาระดับหนึ่ง
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหาร
ตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละจุดปฏิบัติงานและปรับปรุง
พื้นที่การท�ำงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
นโยบายอุบตั เิ หตุตอ้ งเป็นศูนย์ (Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้น�ำ มายึดถือปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ ง โดยมุง่ มัน่
ในการลดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน ให้ความสำ�คัญในการลดความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้
เป็นศูนย์ จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จนประสบผลสำ�เร็จได้รับรางวัลระดับทองแดงในปี 2554 ซึ่งชั่วโมงการทำ�งานที่ทำ�ได้จำ�นวน 1,679,661
ชั่วโมง ในปี 2555 ได้รางวัลระดับทองแดง ชั่วโมงการทำ�งานที่ท�ำ ได้จำ�นวน 2,633,789 ชั่วโมง และปี 2556 รางวัลระดับทองแดง ชั่วโมงการทำ�งานที่ทำ�ได้จำ�นวน 1,830,352
ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสุขภาพพนักงาน โดยปี 2556 นอกจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงานเป็นประจ�ำแล้ว ยังได้จัดท�ำ “โครงการ
มติชน เฮลท์แคร์ ดูแลสุขภาพพนักงาน” โดยด�ำเนินการให้โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพต่างๆ เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ
เฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานได้ เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานหญิงโดยคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน, ตรวจระดับน�้ำตาล ตรวจ
ความสมบูรณ์เม็ดเลือด ตรวจความสมบูรณ์ปัสสาวะ ตรวจไขมันในเลือด โดยศูนย์การแพทย์อินเตอร์เมด, ตรวจรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน (แมะ, ทุยหน่า และ
ฝังเข็ม) โดย คลินกิ หัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย, ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลเลิดสิน, ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยมูลนิธิถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช, ตรวจวัดสุขภาพสายตา โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นต้น และบริษัทจะด�ำเนินการอย่างนี้ต่อไป
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Developing Prame Prachakorn Canal community
13 September 2013, at Samian Naree temple Bangkok. Jatuchak district office with other Jatuchak networks including Matichon Plc., have created
the “Returning beautiful canal, crystal clear water with kindness to our beloved king” project. The activities were planting trees and placing microbial balls to
the canal in front of Tewa Soonthorn temple. Moreover, we had a long boat parade floating along Prame Prachakorn canal to Samian Naree temple. The parade
was made to inform the people that lived on two sides of the canal to be aware and keep the canal clean.
This project is a continuous project from “35 years of Matichon renovating Thailand Exalted religious, knowledge sharing and canals development”
project in the previous 2012. The project was inspired by the flooding situation in 2011 which made the private and public sectors joined together for renovation. By having Samian Naree and Tewa Soonthorn temple helped making it happen. This resulted the clearer water in the canal.
Treating workers fairly
Health care and security
Health care, security and workplace environment
The company has been paying an intensively intention towards health care, security and workplace environment of workers, equivalent any other
duties of company. The manager of each department is responsible for company policies, to work effectively and continuously. According to that, the company
has an assessment of risk to improve performances in each of the areas of work to be safe, including safety seminar for employees consistently.
The company has appointed a committee of health, security and workplace environment to take care and protect the security of the company in
law-abiding way.
The Zero Accident policy is one of the company’s main goals. We operate the system strictly and continuously. Our goal is to reduce accidents
which can be occurred from work. The company is very much concerned about employee’s safety.
The Zero Accident project was created by Department of Labor Protection and Welfare Ministry of Labor which achieved the bronze award in the
year of 2012 with 1,679,661 working hours. In the year 2012 also achieved the bronze award with 2,633,789 working hours, In the year of 2013, the department
also achieved the bronze level with 1,830,352 working hours.
The Company has been focusing on health of workers by the year of 2013. Despite the annual health checks provided for employees, Matichon
has conducted a project called “Matichon Healthcare” by having the hospitals and various health centers to come and provide the medical examination to the
employees; to prevent and look out for cervical cancer. Moreover, we’re having blood sugar testing, urine checking by blood centers of International Medical
Medline, Health treatment with Chinese medicine (Musume , Tui Na and Acupuncture ) Clinical Huachiew Thailand. Vaccination against seasonal flu is brought
to the employees by Nopparat Rajathanee hospital and Lerdsin hospital. Screening for breast cancer is done by Thanyarak Foundation Siriraj Hospital. Measuring eye health is done by Banphaeo Hospital. Lastly, the company will continuously keep up the good work on workers health care.

111

ANNUAL REPORT 2013

