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ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน
ภายใตความรับผิดชอบตอสังคมและการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น (Corporate Social Responsibilities and AntiCorruption) โดยมุงเนนการประกอบกิจการดวยความดูแลเอาใจใสตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังวาการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคมจะกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมพรอมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทํานโยบายความรับผิดชอบ
ตอสังคมโดยแบงเปน 8 หมวด ดังนี้
12.1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทมุงเนนที่จะประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแขงขันทางการคา
ตามหลั กจริยธรรมในการประกอบการคา กฎหมาย และหลักการแขงขันทางการค าอยางเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม เชน การแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา การ
เรียก รับ และไมใหผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตทางการคาในการจัดซื้อเครื่องจักร เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังไดเคารพ
ตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดยบริษัทมีนโยบายใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา อาทิ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย เปนตน อีกทั้ง บริษัทมีโครงการ
รณรงคการสงเสริมและปลูกจิตใตสํานึกใหแกบุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมดวย
12.2 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปรงใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนกับเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษัทไดกําหนดโครงสรางองคกรใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการ
บังคับบัญชาในแตละหนวยงานใหมีความชัดเจน เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย ดังนี้
1.

2.

3.

หามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ําเสมอ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท มีหนาที่ตองรายงานใหบริษัททราบถึงการกระทําที่เขาขายการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยแจงตอผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และใหความรวมมือ
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองผูรองเรียนที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ใหความ
รวมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอรรัปชั่น
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5.
6.

7.
8.
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และมีหนาที่ในการใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อ
สื่อสารไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตาง ๆ
เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย
ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว และอาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมและการเผยแพรความรูใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทใหมีความ
เขาใจในการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสงเสริมดานคุณธรรม ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ และภาระหนาที่ของตน
บริษัทสนับสนุนใหคูสัญญา คูคา หรือบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัทรายงานการละเมิด
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานและลูกจางของบริษัทอยางเปนธรรมและเพียงพอ เพื่อ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นภายในองคกร และเปนการสรางหลักประกันใหแกพนักงานและลูกจางของบริษัท
เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในเรื่องดังตอไปนี้
ใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง และตรวจสอบใหแนชัด
9.1. การให มอบหรือรับของกํานัล และการเลี้ยงรับรองจะตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย
เปนตามธรรมเนียมทางการคาปกติหรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม อาทิ การไมรับกระเชาและ
ของขวัญทุกประเภทในชวงเทศกาลปใหมจากคูคา ผูรับเหมา และรานคาตางๆ โดยบริษัทฯ ดําเนินการ
ออกจดหมายชี้แจงยังกลุมตางๆ เหลานี้ทุกรายเปนประจําทุกปเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติ
9.2. การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย โดยตอง
มั่นใจวาการใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกลาวไมไดเปนการอําพรางการติดสินบน
9.3. ในการดําเนินกิจการ การติดตอ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื่น ๆ กับหนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชนจะตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผูบริหาร
พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมใหหรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดําเนินกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทไดเขารวมการประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต เปนเครือขายองคกรภาคีสีขาว ซึ่งยึดหลักธรรมภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ทําใหเกิดความโปรงใส
เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได ผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดโดยไมถูกกีดกัน ทุกฝายจะไดรับประโยชน
รวมกัน และทําใหเกิดเปนกลไกการตรวจสอบซึ่งมีประสิทธิภาพ
12.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปน
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เทา
เทียมกัน ไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางรางกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ
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การละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การใชแรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทไดสงเสริมใหมีการเฝา
ระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และชองทางในการ
รองเรียนสําหรับผูที่ไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และดําเนินการเยียวยา
ตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อใหการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดดําเนินการสรางองคความรูดานสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสํานึกใหบคุ ลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
12.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม อันเปนปจจัยที่
จะชวยเพิ่มมูลคาของกิจการและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดใหมีกระบวนการจางงาน และเงื่อนไขการจางงานเปนธรรม รวมถึงการกําหนดคาตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตกระบวนการประเมินผลการทํางานที่เปนธรรม
3. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการจัดอบรม สัมนา ฝกอบรม รวมถึงสงบุคลากรเขารวมสัมมนา และ
ฝกอบรมวิชาการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝง
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเปนทีมแกบุคลากร
4. จั ด ให มี ส วั ส ดิ ก ารด า นต า ง ๆ สํ า หรั บ พนั ก งานตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด เช น ประกั น สั ง คม เป น ต น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เชน ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เปนตน รวมถึงการใหเงินชวยเหลือ
ประเภทตาง ๆ แกพนักงาน เชน ทุนการศึกษาแกบุตร และเงินชวยฌาปนกิจ เปนตน
5. จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปจจัยความเสี่ยงตาม
ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละบุคคล
6. ดําเนินการใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจัดใหมีมาตรการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรางใหพนักงานมีจิตสํานึกดานความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝกอบรม และ
สงเสริมใหพนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเสมอ
7. เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือการ
กระทําที่ไมถูกตองในบริษัท รวมถึงใหการคุมครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกลาว
8. นําระบบ D Passport มาใชเพื่อเปนแรงสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยระบบ D
Passport เปนระบบที่บันทึกคะแนนจากพฤติกรรมที่ดีของพนักงานแตละคน ซึ่งกําหนดโดยบริษัท โดยคะแนน
ดังกลาวนํามาใชประกอบการพิจารณาโบนัสของพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังนํามาตรฐานสากล Sedex จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนมาตรฐานเรื่องจริยธรรมทางการคา ใน
เรื่องความยุติธรรมในการจางงาน สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงานในที่ทํางานเขามาใชในองคกร เพื่อรักษา
มาตรฐานของบริษัทในการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และสรางความเชื่อมั่นใหกับพนักงานของบริษัท
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12.5 ความรับผิดชอบตอลูกคา
บริษัทมีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการใหบริการดวยคุณภาพและมาตรฐานสากล และยึดหลักการ
ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูถือหุน ดังนั้นคุณภาพ
ของผลงานที่สงมอบใหแกลูกคาจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก บริษัทจึงนํามาตรฐานในการใหบริการตางๆ อาทิ ISO
9001:2000 และ ISO 9001:2008 ซึ่งเปนมาตรฐานดานคุณภาพในสวนของการออกแบบและติดตั้งคูหาสําหรับงาน
นิทรรศการ และมาตรฐาน ISO20121:2012 ซึ่งเปนมาตรฐานดานระบบบริหารจัดการงานแสดงสินคาอยางยั่งยืน เขามาเพื่อ
สรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจวางานที่ไดรับการสงมอบมีความคุมคา
คงทน สามารถสนองความตองการของลูกคาได
นอกจากนี้ บริษัทยังมุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ใหบริการดวยความยืดหยุน เปนกันเอง และมีการ
รับประกันผลงานใหแกลูกคา เพื่อสรางความมั่นใจในงานที่สงมอบมากขึ้น
12.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยบริษัทดําเนินการและควบคุมให
การผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลรั กษา
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด บริษัทไดยึดหลักองคกรสีเขียว และเขารวมโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมดวยการเขาเปน
สมาชิกโครงการตาวิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดูแลรักษา และหลีกเลี่ยงการทําลายสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากการ
ออกแบบที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ใช วั ส ดุ ไ ม สิ้ น เปลื อ งและสามารถนํ า กลั บ มาใช ไ ด ห ลายครั้ ง จั ด หาระบบรั ก ษา
สิ่งแวดลอมทั้งที่กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ และเปนอุปกรณในการดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทไดเขารวมโครงการในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยรวมมือกับองคกรตาง ๆ ดังนี้
1. รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารกรุงเทพ และสมาคมสรางสรรคไทย ในการสนับสนุนคาใชจายในการเขา
ชมละครสรางสรรคเพื่อสิ่งแวดลอม ใหแก นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีนอย จํานวน 200 คน ณ ศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
2. รวมกับ กรุงเทพมหานคร กรมเจาทา สมาคมสรางสรรคไทย (ตาวิเศษ) ในกิจกรรมการเก็บขยะ ณ แมน้ํ า
เจาพระยา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
3. รวมกิจกรรม TEA ใสใจในสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมปลูกปาชายเลน เพื่อปลูกจิตสํานึกและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคลากร ณ ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโจน จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2557
12.7 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการใหความชวยเหลือและพัฒนาสังคมโดย
มีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางดานการศึกษาแกเยาวชน โดยการบริจาคแบบเรียน สื่อและอุปกรณเสริมทักษะเพื่อการ
เรียนรูตาง ๆ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะใหความสนับสนุนตอสังคมรอบขาง ไม
วาจะเปนการใหเงินสนับสนุนและอุปกรณเสริมทักษะเพื่อการเรียนรูตาง ๆ แกโรงเรียน รวมทั้งตอบสนองตอเหตุการณที่มี
ผลกระทบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อีกทั้ง บริษัทยังไดสงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมดวย โดยบริษัท
ไดเขารวมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะการสงเสริมทางการศึกษาของเยาวชน ดังนี้
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1. รวมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในการสนับสนุนจัดทําหองสมุดแกโรงเรียนบาน
รมหลวง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
2. รวมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในการสนับสนุนอุปกรณการเรียน เครื่องคอมพิวเตอร เกาอี้ ชั้นวางหนังสือ
และชุดโตะ เกาอี้ หองสมุด แกโรงเรียนบานวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ) จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557
12.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมี
สวนไดเสีย
บริษัทฯ มีนโยบายดานการดําเนินงานที่ตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงไดมีการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษ
ตางๆ ในกระบวนการผลิต อาทิ เครื่องดูดฝุนเพื่อกําจัดฝุนไมในระหวางการผลิตชิ้นงาน ระบบหองพนสีที่มีการติดตั้งระบบ
กําจัดกลิ่น เพื่อแปรสภาพเปนน้ําปนกากและแยกกากสีออกจากน้ําทิ้ง เพื่อนําสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการกําจัด
ตอไป
นอกจากนี้ ในธุ รกิ จงานแสดงสินคาและการจัดกิจกรรม บริษัทฯ มีการดําเนินงานดานการผลิตชิ้นงานที่ลูกคา
สามารถนํากลับไปใชใหมไดอีกครั้ง ทําใหเกิดการลดใชทรัพยากรในการผลิต อีกทั้งเปนการลดตนทุนใหกับลูกคาอีกดวย
นอกเหนือจากนวัตกรรมตางๆที่ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการอยู บริษัทฯ ยังไมหยุดนิ่งที่จะศึกษาและหานวัตกรรม
ใหมๆ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนในดานสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนตอไป
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