
บริษัทตระหนักถึง
ความสำาคัญของ
การดำาเนินธุรกิจ
ภายใต้การกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

และยึดหลักจริยธรรม
ควบคู่กับการดูแล
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มี
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย ดังนั้น 
บริษัทจึ ง ได ้ก� ำหนดนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1.ด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี

2.ประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ด�ำเนินกำรใด ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำหรือลิขสิทธิ์

3.ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
และเคำรพสิทธิมนุษยชน เพ่ือสร ้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีให้พนักงำน

4. มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค โดย
กำรคัดเลอืกผลติภณัฑ์ทีป่ลอดภัยส�ำหรบั
ผู้บริโภค และกำรให้บริกำรที่ดีมีคุณภำพ 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร และสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ

5 .ร ่ วมพัฒนำชุมชนและสั งคม 
สนับสนุนให ้มีกำรด� ำ เนิน กิจกรรม 
เพื่อสำธำรณประโยชน์

6.รักษำสิ่งแวดล ้อม ลดกำรใช ้
ทรัพยำกรอย่ำงส้ินเปลือง เพ่ือรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ

ทั้งน้ี บริษัทมีกำรส่ือสำรนโยบำย
ด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมให้พนักงำน
ผ่ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร เช่น กำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำรแจ้งผ่ำน 
ทำงอีเมล หรือบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
เพ่ือสร ้ำงควำมรู ้และควำมเข้ำใจใน 
หน ้ำ ท่ีของตนเองในกำรรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่วนรวม

จำกนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมบริษัทได ้ก�ำหนดแนวทำงกำร
ด�ำเนินกิจกรรม โดยสรปุสำระส�ำคญั ดงัน้ี

ความรับผิดชอบต่อสังคม



- จดัให้มกีำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี 
และให ้สิทธิพนักงำนน�ำบุคคลใน
ครอบครัวเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพใน
รำคำพิเศษ (อัตรำเท่ำกับบริษัทจ่ำย
ให้พนักงำน)

- จัดประชุมประจ�ำป ีให ้คณะ
กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดับสูงพบ
พนักงำน เพ่ือชี้แจงนโยบำย และ
ทิศทำงขององค์กร

- มอบของท่ีระลึกตำมอำยุงำนให้
กับพนักงำนที่ท�ำงำนครบ 10 ปี 20 ปี 
และ 25 ปี

-  จัดให ้มีส วัสดิกำรและสิท ธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ เช่น กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ ประกันสุขภำพกลุ่ม เป็นต้น

- ส่งเสริมให้พนักงำนมีกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือท�ำควำมดีเพ่ือ
สังคมตำมโอกำส

- ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำร
ท�ำงำน จัดให้มีกำรซ้อมหนีไฟและ
ดับเพลิงเป็นประจ�ำอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี 
รวมทั้งกำรจัดสถำนท่ีท�ำงำน ระบบ
โครงสร ้ำงพ้ืนฐำน อุปกรณ์ควำม
ปลอดภัยให้เพียงพอ 

ซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของ
ลิขสิทธ์ิ และเฉพำะที่ได้รับอนุญำต
ให้ใช้งำนจำกบริษัทเท่ำนั้น

3. กำรปฏิบัติต ่อแรงงำนอย่ำง
เป็นธรรม และเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัด�ำเนนิธุรกิจภำยใต้กฎหมำย
แรงงำนอย่ำงเคร่งครัด และมีระเบียบ
กำรบริหำรงำนบุคคลที่ส่งเสริมสิทธิ
และสนับสนุนกำรพัฒนำ เพ่ือควำม

ก้ำวหน้ำของพนักงำนทุกระดับด้วย
ควำมเสมอภำคและเป็นธรรม ไม่มีกำร
เลือกปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิ
มนุษยชน รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และให้สิทธิเสรีภำพในกำรรวม
กลุ่มของพนักงำน บริษัทไม่มีนโยบำย
กำรจ ้ำงแรงงำนเด็ก และแรงงำน
ผิดกฎหมำยโดยเด็ดขำด นอกจำกนี้
บริษัทยังจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำและ
สร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำน เช่น

- กำรส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม
ทั้งหลักสูตรภำยในและภำยนอก ตำม
ต�ำแหน่งหน้ำที ่เพ่ือพัฒนำควำมรู ้และ
ศักยภำพของพนักงำน และน�ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรท�ำงำน

1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริษัทได้ด�ำเนินงำนตำมนโยบำย

กำรด�ำ เ นินธุรกิจด ้วยควำมสุจริต 
โปร่งใสเป็นธรรม และสำมำรถตรวจ
สอบได้ โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำม
เป็นธรรม

บริษัทด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กติกำ
กำรแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ โดยกำรน�ำผลงำนหรือ
ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก
ที่ได้รับมำ หรือที่จะน�ำมำใช้ภำยใน
บริษทั จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ 
จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของ
ผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์และสร้ำงจิตส�ำนึก
ให้พนักงำนปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 โดยจดัท�ำนโยบำย “ก�ำหนด
หลักเกณฑ์กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์
และระบบเครือข่ำยของบริษัท” ในกำร
ใช้งำนคอมพิวเตอร์ของบรษิทัจะต้องใช้



- ส่งเสริมควำมสำมัคคี เช่น จัดให้
พนักงำนมีกิจกรรมงำนส่งท้ำยปีเก่ำ
ต้อนรับปีใหม่ และให้พนกังำนทกุแผนก
ร่วมกันท�ำกิจกรรมเพ่ือสร ้ำงควำม
สำมัคคี และรู้จักเพื่อนร่วมงำน

4. ควำมรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อมำตรฐำน
สินค ้ำและบริกำรของบริษัท เช ่น 
นิตยสำรของบริษัทนอกจำกบทควำม
ท่ีดีแล้ว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคโดยกำรใช้
หมึก Soy Ink ในกำรตีพิมพ์เท่ำนั้น 
ส�ำหรับงำนบริกำรบริษัทมุ่งมั่นในกำร
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำด้วย
ควำมซื่อสัตย์และเป็นธรรม

5. กำรร่วมพัฒนำชมุชนและสงัคม
บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตอำสำ
ร่วมกันจัดงำน

“IT School Camping” เพ่ือให ้
ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แก่นกัเรยีนตำมสถำบนักำรศกึษำต่ำง ๆ
และในกำรจัดอบรมกำรซ้อมหนีไฟ
ประจ�ำปีบริษัทเปิดโอกำสให้ชุมชน
รอบข้ำงผู้สนใจสำมำรถเข้ำร่วมรับฟัง
กำรอบรม จัดให้มีสถำนท่ีเก็บขยะ
มิดชิด  ท� ำควำมสะอำดอยู ่ เสมอ 
มิให้มีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพำะ
เชื้อโรค เพ่ือชุมชนน่ำอยู่ ปรำศจำก
มลพิษ

6 . ก ำ ร จั ด ก ำ ร สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม
บริษัทตระหนักถึงคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
จงึส่งเสรมิกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ 
รวมทัง้มกีำรพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำน 
เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรให้ได้มำกท่ีสุด 
เช่น รณรงค์ให้ส่งข้อมูลแบบ soft-file 
ควรใช้กระดำษเมื่อจ�ำเป็น ใช้งำน
ทั้ง 2 ด้ำน จัดให้มีกำรคัดแยกขยะ
รีไซเคิล น�ำปฏิทินเก่ำที่เลิกใช้แล้ว
บริจำคให้มูลนิธิคนตำบอดเพ่ือน�ำไป
ท�ำหนังสือตัวอักษรเบรลล์ น�ำอุปกรณ์
ไฟฟ้ำประหยัดพลงังำนมำใช้ และสร้ำง
จิตส�ำนักกำรอนุ รักษ ์สิ่ งแวดล ้อม 
ให้พนักงำน เช ่น ป ิดไฟเมื่อไม่ใช ้ 
ลดกำรใช้ลิฟท์

7 .  ควำมรับผิดชอบต ่อสังคม 
ด้ำนอืน่

- สนับสนุนโครงกำรกำร์ดนี้เพ่ือ
น้อง มูลนิธิสร ้ำงเสริมไทย ซึ่งเป็น
โครงกำรท่ีเปิดโอกำสให้เด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงร่ำงกำย และเด็กด้อย
โอกำสได้ถ่ำยทอดจินตนำกำรผ่ำน
ดินสอไม้ ปลำยพู่กัน และหมึกสี ในปี 
2558 นี้ เด็ก ๆ ได้แสดงควำมสำมำรถ
ในกำรวำดภำพภำยใต้หัวข้อ “ปันรัก
ปันยิ้ม” นอกจำกนี้ พนักงำนของบริษัท
ได ้ร ่วมเป็นอำสำสมัครดูแลเด็ก ๆ
ในโครงกำรน้ีและภำพวำดที่ชนะเลิศ
จะน�ำมำผลิตเป็นกำร์ดอวยพรปีใหม่

เพ่ือสร้ำงก�ำลังใจให้เด็กเกิดควำมภำค
ภูมิใจและรู้จักคุณค่ำของตนเอง

- จัดมอบรำงวัล “Thailand Top 
Company Awards 2015”เ พ่ือ
เป็นสัญลักษณ์แสดงควำมส�ำเร็จของ
องค์กรธุรกิจไทย ทีม่คีณุภำพ คณุธรรม 
และจริยธรรม

- ม อ บ ทุ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ใ ห ้ กั บ
มหำวิทยำลัยหอกำรค ้ำไทย เ พ่ือ 
สนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรและด้ำน 
กำรศกึษำ

- บริษัทมอบหนังสือและนิตยสำร 
ในเครือ ให้กับสถำบันส่งเสริมและ
พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ส�ำนักงำน 
กศน.  ฑัณทสถำนเรื อนจ� ำกลำง
เชียงใหม่ และเรือนจ�ำพิเศษมีนบุรี

-  พนักงำน บมจ.เออำร ์ ไอพี 
ร ่วมใจวิ่งกำรกุศล เพ่ือช ่วยผู ้ป ่วย
โรคมะเร็งเต้ำนม ในงำน “12 สิงหำ 
ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2015” ณ 
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ

-  COMTODAY จัด กิจกรรม 
อบรม “คอมมำร์ตสมำร์ทเวิร์กชอป” 
ให้ควำมรู้กับผู้เข้ำชมงำนฟรี ภำยใน
งำนคอมมำร์ต เน็กซ์เจน 2015 และ
คอมมำร์ต คอมเทค 2015




