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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มี
ความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการ
จัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ เงินออม เช่น กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอ่ืนๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันสุขภาพ ฯลฯ  ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  ตามแนวทางค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  เพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี ้ 

1. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายทางการศึกษาเพื่อลด
ช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท  สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการอยู่ ร่วมกันในสังคม เช่น การอนุรักษ์และการ
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง  โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด ได้
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี ้
 
1.1 กิจกรรมจิตอาสา ส่งความสุข ให้เด็กนักเรียนจังหวัดสระบุรี 

 
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนในโครงการเติมฝันปันยิ้ม ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มจิตอาสาอิสระ ก่อตั้งขึ้น
เพื่อให้ความช่วยเหลือกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนบ้านหนองตอ
ตะเคียน อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นจ านวน 15 ทุน เพื่อให้เด็กนักเรียนยากจนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน 
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มอบทุนการศีกษา และจัดจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการและเล้ียงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี จ.สระบุรี 

 

  

   
มอบทุนการศีกษา และจัดจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการและเล้ียงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน จ.สระบุรี 

 

  
1.2 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี
 
บริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินงานของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. อย่างต่อเน่ือง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย ให้เด็กด้อย
โอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา และพัฒนาภาวะผู้น า 
ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการให้ความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนน้ าดื่มในกิจกรรมวันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. สืบสาน
ปณิธานพ่อหลวง ซึ่งเป็นการจัดให้เด็กและผู้อุปการะได้พบกัน และมีกิจกรรมร่วมแสดงความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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1.3 โครงการสร้างสุข(า)เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ จังหวัดเชียงราย 
 
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่บริษัทได้สนับสนุน
เงินช่วยเหลือเมื่อปี 2557 เพื่อสร้างห้องสุขาเพิ่ม 1 หลัง จากเดิมที่มีเพียง 1 หลัง (มีห้องสุขาจ านวน
หลังละ 4 ห้อง) เนื่องจากห้องสุขาหลังที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนซึ่งมีจ านวนประมาณ 150 คน  และจากการติดตามผลของโครงการดังกล่าวในปี 
2560 พบว่า ห้องสุขาหลังเดิมมีความช ารุดทรุดโทรมและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่รก บริษัทจึง
สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาหลังเดิมให้พร้อมใช้งานและถูกสุขอนามัย 
รวมทั้งปรับปรุงบริเวณรอบห้องน้ าให้มีความปลอดภัยด้วย  
 

   
ห้องสุขาหลังเก่าทรุดโทรม สภาพหลังซ่อมแซมห้องสุขาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดปลอดภัย 

 

1.4 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง " (ศศช.) 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง " (ศศช .) บ้านมอตะหลั่ว เร่ิมก่อสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 2557 ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้จัด
ตั้งขึ้นเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนและชุมชนสามารถอ่านออก เขียน
ภาษาไทยได้ และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ปัจจุบัน ศศช. บ้านมอตะหลั่วมีอาคารจ านวน 2 หลัง แบ่ง เป็นอาคารเรียนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 4 และอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร  ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า อาคารเรียนเพียงอาคาร
เดียวไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 
จ าเป็นต้องมีการฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมในอาคารเรียน 
รวมถึงการนอนช่วงกลางวัน บริษัทฯ จึงมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารเรียนเด็ก
เล็ก เพื่อใช้เป็นที่เรียนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล โดยจะเร่ิม
ก่อสร้างอาคารในปี 2561 
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อาคารเรียนปัจจุบัน ศศช. บ้านมอตะหล่ัว อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 

บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี ้
 
2.1 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน้ าห้วยปูปาน บ้านวังตาว อ าเภอเมือง 

จังหวัดน่าน 
ในปี 2559 บริษัทฯ สมทบทุนเพื่อการด าเนินงานของ มูลนิธิปิดทองหลังพระ  สืบสานแนว
พระราชด าริ ซึ่งเป็นองค์กรที่น าหลักการทรงงานและโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบในการพัฒนา 6 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ น้ า ดิน เกษตร ป่า 
พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม องค์ความรู้ที่เป็นสากล องค์ความรู้ของครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมูลนิธิฯ ได้น าไปใช้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าด้วยระบบท่อ 
อ่างเก็บน้ าห้วยปูปาน บ้านวังตาว อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  
อ่างเก็บน้ าห้วยปูปาน เป็นอ่างเก็บน้ าที่ถูกสร้างขึ้นจากโครงการในพระราชด าริฯ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2529 แต่มีปัญหาในการกระจายน้ าไปสู่พื้นที่การเกษตรได้ไม่มากและยังสิ้นเปลืองน้ ามาก
ในช่วงหน้าแล้ง จากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาแล้วพบว่า พื้นที่และอ่างเก็บน้ า
มีศักยภาพที่จะพัฒนาระบบกระจายน้ าให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นได้ด้วยการส่งน้ าด้วยระบบท่อ โดย
อาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน บริษัทเอกชน หน่วยงานในท้องถิ่น หน่วยงาน
การศึกษา สถาบัน เป็นการปฏิรูปการท างาน เกิดการบูรณาการแบบ “ประชารัฐ” เพื่อท าให้เกิด
การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัท
ฯ ได้สมทบทุนเพิ่มเติมให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว ให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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นายไพศาล  วิมลรัตน ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายจ าเริญ  ยุติธรรมสกุล  ท่ีปรึกษามูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และภาคตี่างๆ เข้าร่วมงานประชาคมชาวบ้าน 

ณ อ่างเก็บน้ าห้วยปูปาน บ้านวังตาว  จังหวดัน่าน เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 
 

      
มอบเงินสนับสนุนโครงการ การขุดดินเพื่อวางท่อส่งน้ า คณะผู้บริหารและภาคี เข้าเยี่ยมชมการด าเนินการขุดท่อ 

 

2.2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้เข้มแข็ง  มีอาชีพและมีสุขภาวะที่ดี
จากการท างาน  ซึ่งจะน าไปสู่การมีอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง  สามารถพึ่งพาตนเองได้และ
ด ารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมในสังคม  บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการอ าเภอนาหมื่น ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
โครงการกลุ่มอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ต าบลทะนุง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
 

3. การส่งเสริมด้านการแพทย ์
 
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ การช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง ในปี 2560 บริษัทได้มอบเงิน
สนับสนุนเพื่อใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
 

3.1 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะชนิดรุนแรง (Craniofacial Deformities) แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วย
ในการเดินทางมารักษาตัว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก  บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อ
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่
มีฐานะยากจนให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง 

  
มอบเงินใหศู้นย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายครอบครัวผู้ป่วยท่ีมฐีานะยากจน และมอบตุ๊กตาเพื่อเป็นก าลังใจให้กับเด็กท่ีมาเข้ารับการรักษา 
 

3.2 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ในกิจการรักษาพยาบาล
และสงเคราะห์ผู้ป่วยทั่วไป ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
 

3.3 อาคารอเนกประสงค์ สุขศาลา บ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ สุขศาลา (อนามัย) บ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้ม
ผาง จังหวัดตาก เพื่อเป็นจุดพักส าหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากสภาพปัญหา
การเดินทางของผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล  การเดินทางมีความล าบากและใช้
เวลานาน บางกรณีเกิดการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง บริษัทฯ เห็นถึงความส าคัญของการมีอาคาร
อเนกประสงค์ สุขศาลา เพื่อให้เป็นเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ และเป็นจุดพักส าหรับผู้ป่วยก่อนที่
จะเดินทางต่อไปโรงพยาบาล ซึ่งจะท าให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นหรือการรักษาที่ทันท่วงที  
 

   
ความทุรกันดารและระยะทางท่ีห่างไกล เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน 
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บ้านยูไนท์ เป็นหมู่บ้านกะเหร่ียงกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ชาวบ้านมีฐานะยากจน  

 

4. การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยจังหวัดภาคใต้ 
 

ในปี 2560 เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัด มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็น
จ านวนมาก บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
เพื่อให้มูลนิธิฯ น าไปจัดท าถุงยังชีพมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย  และเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากเหตตุอุทกภัย ในพื้นที่
อ าเภอชะอวด อ าเภอทุ่งสง และอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

   
มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นท่ีอ าเภอชะอวด อ าเภอทุ่งสง อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช ในเดือนมกราคม 2560 

 

5. การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 
 

นอกจากการพัฒนาบุคลากรทางความรู้ ทักษะความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้าน
อารมณ์และจิตใจอีกด้วย  ในปี 2560 บริษัทฯ จัดพิธีท าบุญบริษัทประจ าปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัด
ชนะสงครามราชวรวิหาร จ านวน 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และบรรยายธรรม  และ
บริษัทไดร่้วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคี กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ
เช่น ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส านักงานประกันสังคม  
เป็นต้น 
 

  
พิธีท าบุญบริษัทประจ าปี 2560 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมธรรมทอล์ค โดยนิมนต์ พระมหานภันต์ สฺนติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
พระอารามหลวงวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มาบรรยายธรรมเร่ือง “บันดลงาน บันดาลใจ บันไดสุข” เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน สามารถน าแนวคิดจากธรรมะ หรือหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศการท างานที่พึงประสงค์  มีการพัฒนาด้านอารมณ์ 
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท างานอย่างมีความสุข 
 

 
พระมหานภันต์ สฺนติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงวัดสระเกศราชวรมหาวหิาร บรรยายธรรมเร่ือง บันดลงาน บันดาลใจ บันไดสุข 

 

6. การเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีในองค์กร 
บริษัทฯ มีนโยบายการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้
พนักงานมีความสุขในการท างาน และการด ารงชีวิต จึงจัดให้มีโครงการ Health & Wellbeing  โดยใน
ปี 2560 ได้จัดกิจกรรมพับกลีบบัวเจริญสติ ฝึกการพับกลีบบัวในแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการฝึกสติ ซึ่ ง
สามารถน ามาปรับใช้กับการท างานและการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่างมีสติและมีความสุข 
 

 

 

 
กิจกรรมพับกลีบบัวเจริญสติ 
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7. การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการจิตอาสา ท าดีเพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้แก่ 
- การร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย

การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
- การร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
- การจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมมือกับส านักพระราชวัง ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- การจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแจกอาหารและเคร่ืองดื่ม
เพื่อบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

 

 
บริษัทฯ รว่มเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญพระราชกศุลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

  
กิจกรรมจิตอาสาแจกอาหารและเครื่องด่ืม วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ท าบุญตักบาตรขา้วสารอาหารแห้ง ร่วมกบัธนาคารกรงุไทย 



10 
 

 

   
กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

 

8. ส่งเสริมการกีฬา 
 

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไป
ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์  การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ การแข่งขัน
ฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการ
แข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการ
จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่ บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมตราสารหนี้ไทย  ชมรม
นักข่าว และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย 
 

 
Singha Broker Cup 2017 

 

 
Broker Badminton Championship 2017 
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7  
SET-Broker Table Tennis Championship 2017 

 


