ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่
กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ดังนัน้
บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่ดำ� เนินการใด ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
5. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการด�ำเนินกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์
6. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ทัง้ นี้ บริษทั มีการสือ่ สารนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานผ่านการสือ่ สารภายในองค์กร เช่น การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งผ่านทางอีเมล เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจในหน้าทีข่ องตนเองในการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม
จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ด�ำเนินงานตามนโยบายการด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจภายใต้กติกาการแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย
การน�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั มา หรือทีจ่ ะน�ำมาใช้ภายในบริษทั จะต้องตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า 
จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์และสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดยจัดท�ำนโยบาย “ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของบริษัท” ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบการบริหารงานบุคคลทีส่ ง่ เสริมสิทธิและสนับสนุนการ
พัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิ
มนุษยชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้สทิ ธิเสรีภาพในการรวมกลุม่ ของพนักงาน บริษทั ไม่มนี โยบายการจ้างแรงงานเด็ก
และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เช่น
- การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตามต�ำแหน่งหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพ
ของพนักงาน และน�ำมาใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน
- จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี และให้สทิ ธิพนักงานน�ำบุคคลในครอบครัวเข้ารับการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ (อัตรา
เท่ากับบริษัทจ่ายให้พนักงาน)
- จัดประชุมประจ�ำปีให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน เพื่อชี้แจงนโยบาย และทิศทางขององค์กร
- มอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ท�ำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือท�ำความดีเพื่อสังคมตามโอกาส
- ส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน จัดให้มีการซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการ
จัดสถานที่ท�ำงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ
- ส่งเสริมความสามัคคี เช่น จัดให้พนักงานมีกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้พนักงานทุกแผนกร่วมกัน
ท�ำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และรู้จักเพื่อนร่วมงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท  เช่น นิตยสารของบริษัท นอกจากบทความที่ดีแล้ว บริษัทยัง
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค โดยการใช้หมึก Soy Ink ในการตีพิมพ์เท่านั้น ส�ำหรับงานบริการ บริษัทมุ่งมั่นใน
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ส่งเสริมให้พนักงานมีจติ อาสาร่วมกัน ให้ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นกั เรียน นักศึกษา และในการจัดอบรม
การซ้อมหนีไฟประจ�ำปี บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบข้างผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรม จัดให้มีสถานที่เก็บขยะมิดชิด
ท�ำความสะอาดอยู่เสมอมิให้มีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพื่อชุมชนน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีการพัฒนากระบวน
การท� ำ งาน เพื่ อ ลดการใช้ทรัพยากรให้ไ ด้มากที่สุด เช่น
รณรงค์ให้สง่ ข้อมูลภายในองค์กรแบบ soft-file ควรใช้กระดาษ
เมื่อจ�ำเป็น ใช้งานทั้ง 2 ด้าน จัดให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล
น�ำปฏิทินเก่าที่เลิกใช้แล้วบริจาคให้มูลนิธิคนตาบอดเพื่อน�ำ
ไปท�ำหนังสือตัวอักษรเบรลล์ น�ำอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัด
พลังงานมาใช้ และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้พนักงาน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ลดการใช้ลิฟต์
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่น
- สนับสนุนโครงการการ์ดนี้เพื่อน้องของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย และเด็กด้อยโอกาสได้ถา่ ยทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายพูก่ นั และหมึกสี ในปี 2561 นี้ เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ
ในการวาดภาพภายใต้หวั ข้อ “เสน่หเ์ มืองไทย“ นอกจากนี้ พนักงานของบริษทั ได้รว่ มเป็นอาสาสมัครดูแลเด็ก ๆ ในโครงการนี้ และ
ภาพวาดที่ชนะเลิศจะน�ำมาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ เพื่อสร้างก�ำลังใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง
- จัดมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2018” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความส�ำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
		- มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา
		- พนักงาน บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมใจวิ่งการกุศล เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในงาน “12 สิงหา  ฮาล์ฟ มาราธอน
กรุงเทพฯ 2018” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
		- ร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจและการ
วางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
		

- งาน COMMART เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้ารายแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ Care the Bear “Change the Climate
Change” ของ SET Social Impact โดยรณรงค์ให้ผู้เข้าชมงานเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้
คู่ค้าที่เข้าแสดงงานร่วมมือในหลายด้าน ประกอบด้วย ให้พนักงานเดินทางมางานด้วยรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ, ออกแบบบูธ
ด้วยวัสดุที่น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้หรือรีไซเคิล ใช้หลอดประหยัดไฟแอลอีดี งดใช้กล่องโฟม 100% ลดการแจกใบปลิวกระดาษ
โดยให้ดูโปรโมชันทางออนไลน์แทน และคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูง มีการเก็บข้อมูลปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการจัดงาน COMMART จ�ำนวน 2 ครั้ง ในปี 2018 สามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก
ได้ราว 1,200 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกป่า 1,200 ไร่
- บริษัทได้เข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ ในงาน mai Forum 2018 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปีที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดย
กิจกรรมการจัดงาน mai Forum 2018 นี้เป็นแบบอย่างของการจัดงานอีเว้นท์ที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัด
งานครั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า  หรือรถสาธารณะเพื่อลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง และใช้
เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพือ่ ช่วยลดปริมาณกระดาษจากการลงทะเบียน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
การปรับอุณหภูมขิ องเครือ่ งปรับอากาศเพิม่ ขึน้ รวมถึงได้สง่ เสริมในการซือ้ คาร์บอนเครดิตชดเชยจากการจัดงานจ�ำนวนทัง้ สิน้
24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

