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 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่วา่จะเป็นการดูแล

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ผูบ้ริโภค คู่คา้ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) 

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษทัฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลกัการบริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม 

มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพฒันาทักษะความสามารถในการประกอบ

อาชีพโดยการจดัหลกัสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนบัสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม 

เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมถึงสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี การประกนั

สุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กบัการส่งเสริมให้พนกังานมีดุลยภาพในการดาํเนินชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยกาํหนดห้ามมิให้พนักงาน

เรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ี

ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบ

ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพยสิ์นแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้น

กระทาํผิดกฏหมายหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้

บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย การติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีผูส้อบบญัชี

หรือผู ้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อนําผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามลาํดับ บริษทัฯ ได้ฝึกอบรม ซักซ้อมความ

เขา้ใจกบัพนักงานของบริษทัฯ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้น

การทจุริตของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตาม

ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไปยงับุคลากรของบริษทัฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม 

ความรู้ความเขา้ใจ ในทุกช่องทางการส่ือสาร การกาํหนดระเบียบ แนวทางปฏิบติั บทลงโทษ 

และช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนกรณีพบการทุจริต 

บริษทัฯ กาํหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาํหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเส่ียง การกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัสําคญั
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พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทัฯ จะทบทวนผลการปฏิบตัิงาน

เพื่อใหแ้น่ใจวา่มาตรการท่ีบริษทัฯ นาํมาใชน้ั้นไดอ้อกแบบมาเป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ความรู้

เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึง

แนวนโยบายและความคาดหวงัของบริษทัฯ ในเร่ืองดงักล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทาํความผิด 

บริษทัฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนกังานของบริษทัฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางท่ีสามารถ

ใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทาง

หรือปรึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงบริษทัฯ 

ไดย้ึดถือหลกัการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจดัการ โดยถือหลกัความเท่าเทียมกนัตามหลกัศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆโดยเลือกปฏิบัติต่อผู ้มี เช้ือชาติ ศาสนา 

เผ่าพนัธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน

อย่างเตม็ท่ีโดยไม่ละเมิดสิทธิดา้นแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ 

เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนักถึงบทบาทในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม

เป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับสังคม ชุมชน 

และส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้บริษทัฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวม

ตามโอกาส รวมทั้งไดป้ฏิบติัตนในฐานะพลเมืองของสังคม เม่ือภาครัฐไดอ้อกกฎหมาย ประกาศมา

ให้ถือปฏิบตัิ  บริษทัฯ ไดต้ิดตามและนาํมาถือปฏิบตัิและกาํหนดเป็นนโยบายที่จะให้บริษทัฯ 

เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละสถาบนัการเงินของประเทศไทย 

กิจกรรมทางดา้นการพฒันาชุมชน บริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

การพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจงัหวดั

เพื ่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่งกีฬาการกุศล การจดั

กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการส่งเสริมและทาํนุบาํรุงพุทธศาสนา

อย่างต่อเน่ืองโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัทั้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตลอดจน

คู่คา้และผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีบริษทัฯ ไดต้ามความเหมาะสม 

สาํหรับดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยไดใ้ห้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและหรือ

ธรรมชาติอนัเป็นมรดกที่มนุษยโ์ลกพึงรักษาไว ้บริษทัฯ ใช้เทคโนโลยีสาํนักงานไร้กระดาษ

เพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบติังานประจาํวนั โดยใช้ระบบไปรษณียอิ์เลคทรอนิคส์

และเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนท่ีสามารถนาํกลบัมา
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ใช้ใหม่ได ้นอกจากน้ี ยงัช่วยลดพื้นที่จดัเก็บเอกสารในสํานักงานอีกดว้ย บริษทัฯ ไดใ้ห้ความรู้

แล ะ ฝึก อบ รม พ นัก งานเพื่อป ลูก จิตสํา นึก เกี่ยวกับ ส่ิง แวดล้อม  แล ะ ให้ใช้เท คโนโล ยี

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานและเพิ่มการประหยดัตน้ทุน 

การดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการนอกเหนือจากการดาํเนิน

ธุรกิจปกติของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ให้ความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีใน

การช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้ งระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ โดยในปี 2562 มีการดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ทาํกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ

เยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายโอกาสทาง

การศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกบัสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการ

พฒันาเด็กและเยาวชนท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสํานึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกนัในสังคม เช่น การอนุรักษ์

และการประยกุตใ์ชท้รัพยากรอยา่งถูกตอ้ง โดย บริษทัฯ และบริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

ไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน ดงัน้ี 
 

1.1 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Community Children Foundation) ในพระราชูปถมัภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีภารกิจในการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งดา้นการศึกษา

และสุขภาพอนามยั ให้เด็กดอ้ยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ ไดมี้สุขภาพแข็งแรง ไดรั้บ

การศึกษา และพฒันาภาวะผูน้าํ ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจากการให้ความรู้ทางดา้น

การประกอบอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่าง

ย ัง่ยนื มูลนิธิไดก่้อตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อดาํเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร และ

มีโครงการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรม บริษทัฯ จึงเล็งเห็นถึงความสําคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วม

โดยการสมทบทุนเพื่อการดาํเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ เพื่อสร้างรากฐานให้กับเด็ก

ปฐมวยั เสริมสร้างพลงัครอบครัว ส่งเสริมการศึกษา และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการ

พฒันาต่อไป 
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สมทบทุนเพ่ือการดาํเนินงานของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. 

 
การมอบทุนการศึกษา 

 

     
โครงการอาหารเชา้เพ่ือนอ้ง 

 

 
โครงการเกษตรในโรงเรียน 

 

1.2 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพฒันา (The Education for Development Foundation) 
 

บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพฒันา (The 

Education for Development Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นกัเรียนผูพ้ิการ รวมไปถึงนกัเรียนใน 

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    

1.3 มูลนิธิพระดาบส 

 
สมทบทุนเพ่ือการดาํเนินงานของมูลนิธิ EDF 

 
การส่งเสริมดา้นอาชีพให้กบันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

                     
การส่งเสริมอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ทุนการศึกษาเพ่ือนกัเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 
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มูลนิธิพระดาบส เป็นองคก์รการกุศลสาธารณะท่ีดาํเนินการสนองพระราชดาํริของรัชกาลท่ี 9 

เพื่อช่วยเหลือผูข้าดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย ์ไม่มีอาชีพ และไม่มีความรู้

พื้นฐานเพียงพอท่ีจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ โดยจัดตั้งโรงเรียนพระดาบสให้เป็น

สถานฝึกอบรมความรู้  ทักษะวิชาชีพ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตแก่

ผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนาํความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริง รู้จกั

ดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอดีพอเพียง มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม 
 

ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้สมทบทุนเข้ากองทุนดังกล่าวสําหรับโรงเรียนพระดาบส 

กรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนพระดาบส จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส

ทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนด้านวิชาชีพจนจบหลกัสูตร สามารถเป็นท่ีพึ่งของ

ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติไดต่้อไป 
 

 
การฝึกอบรมเคร่ืองมือช่างขั้นพ้ืนฐาน 

 
การฝึกอบรมงานช่างไฟฟ้า 

  
การให้ความรู้ดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ 

    
การอบรมดา้นเคหบริบาล        กิจกรรมฝึกจริยธรรมแก่ผูเ้รียน 

 

 

 

1.4 โครงการตาวิเศษ 2019 
 

เน่ืองในโอกาสท่ีประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2019 ภายใตแ้นวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ 

กา้วไกล ย ัง่ยืน” ตาวิเศษจึงไดฟ้ื้นฟูโครงการรณรงคเ์พื่อเขา้ถึงเยาวชนและเด็กเล็กรุ่นใหม่เชิญ

ชวนให้ทุกคนร่วมเป็น “ตาวิเศษ” โดยเร่ิมลงมือแก้ไขปัญหาดว้ยตวัเอง เช่น เลิกใช้ถุงและหลอด

พลาสติก ฯลฯ และไดจ้ดัทาํ Flash Mob ตุ๊กตาตาวิเศษเปเปอร์มาเช่ จาํนวน 1,000 ตวั และจะ

จดักิจกรรมรณรงคต่์อเน่ืองไปจงัหวดัอ่ืนๆ โดยสมาคมฯ ไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากศิลปินผูมี้

ช่ือเสียงและผูน้ําเทรนต่างๆ ในสังคมและส่ิงแวดล้อมมากมายกว่า 60 ท่าน ร่วมออกแบบ

ตกแต่งตุ๊กตาตาวิเศษในสไตล์ของตวัเอง มอบให้โครงการนํามาประมูลเพื่อสมทบทุนการ

ดาํเนินกิจกรรม ซ่ึงบริษทัฯ ได้เขา้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยการสนับสนุนทุนเพื่อประมูล

ตุ๊กตาตาวิเศษเปเปอร์มาเช่ 
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นิทรรศการ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวฒันธรรม 
 

การจดัทาํตุ๊กตาตาวิเศษเปเปอร์มาเช่ โดยศิลปินแขนงต่างๆ 

1.5 โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School Project) 
 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จาํกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน ในการ

ดําเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  (Partnership School Project) เพื่อให้โรงเรียนเป็น

ศูนยก์ลางในการพฒันาคุณภาพชีวิตและรายไดใ้นชุมชนรอบโรงเรียน โดยบริษทัฯ ไดร่้วม

ศึกษาข้อมูลและคัดเลือกโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อาํเภอลาํปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ์เป็น

โรงเรียนท่ีจะพฒันาตามแนวทางของโครงการดงักล่าว เป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.

2562 เป็นต้นไป โดยกิจกรรมการพัฒนาจะแบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและวิชาการ การพฒันาอาชีพและรายได ้การจดัตั้งกองทุนเงินฝากและเงินกูส้าํหรับ

นักเรียนและสมาชิกในชุมชน การพฒันาสุขภาพอนามยั การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม การสร้าง

ความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในโรงเรียน การสร้างความเข้มแข็ง

เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนมีบทบาทในการร่วมพฒันาชุมชน และการต่อตา้นคอร์รัปชั่น

และเพิ่มบทบาทของนกัเรียนเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 

 
พิธีลงนามบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือโครงการฯ 

กบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการวนัท่ี 14 ก.พ. 2562 

 
พิธีลงนามบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือโครงการฯ  

กบัสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน วนัท่ี 22 ก.ค. 2562 

2. การพฒันาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกจิและสังคมอย่างย่ังยืน 
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บริษทัฯ มีส่วนสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถ่ินและผูด้อ้ยโอกาส เพื่อลด

ความเหล่ือมลํ้าในสังคม และยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมสนับสนุน

ในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
 

2.1 กิจกรรมงานวนัขึ้นปีใหม่และงานวนัเด็ก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดันนทบุรี 
 

บริษทัฯ ร่วมสนับสนุนอาหาร เคร่ืองด่ืม และของขวญัในกิจกรรมวนัขึ้นปีใหม่และวนัเด็ก

แห่งชาติ ให้กบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดันนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างครู ผูป้กครอง และเด็กนกัเรียนท่ีมีความพิการทางดา้นสติปัญญา และส่งเสริมให้

ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นแหล่งแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการให้บริการแก่คนพิการทาง

สติปัญญา 
 

   
กิจกรรมวนัขึ้นปีใหม่และวนัเดก็แห่งชาติ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดันนทบุรี 11 ม.ค. 2562 

 
 

2.2 การสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อนาํไปใชท้าํประโยชน์ต่างๆ  ไดแ้ก่ 

- การซ้ือสลากกาชาดจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงรายไดจ้ะถูกนาํไปใชใ้นการดาํเนิน

ภารกิจของสภากาชาดไทยและกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

- การบริจาคส่ิงของเคร่ืองใช ้ใหแ้ก่มูลนิธิกระจกเงา เพือ่ส่งมอบต่อใหก้บัผูท่ี้ขาดแคลน 
 

2.3 การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 
 

เพื่อพฒันาศกัยภาพเครือข่ายคนพิการและผูดู้แลคนพิการให้เขม้แข็ง มีอาชีพและสร้างรายได้

ท่ีมัน่คง  สามารถพึ่งพาตนเองและดาํรงชีวิตไดอ้ย่างเท่าเทียมในสังคม  บริษทัฯ ได้ร่วมกับ

มูลนิธินวตักรรมทางสังคม โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการสร้างงาน สร้าง

อาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจา้งงานเชิงสังคม  ในปี 2562 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนคน

พิการในการสร้างอาชีพต่างๆ ในหลายจงัหวดั ไดแ้ก่ การเปิดร้านขายของชาํ จงัหวดัสกลนคร 

และจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างอาชีพถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จังหวัด

สุโขทัย  การเล้ียงชันโรงและผึ้ งในสวนปาล์ม จังหวดัพัทลุง สร้างอาชีพกราฟฟิคดีไซน์ 

ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์จงัหวดันครสวรรค ์และการเปิดร้านกาแฟสด จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 

3. การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 
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บริษทัฯ ไดร่้วมทาํบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผา้ป่าสามคัคีกบัหน่วยงานต่างๆ อาทิ  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สํานักงานประกันสังคม และ

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นตน้ 
 

4. การส่งเสริมกฬีา 
 

บริษทัฯ สนบัสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนกักีฬาท่ีมีความสามารถให้เป็นตวัแทนบริษทัฯ ไป

ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลกัทรัพย ์ การแข่งขันกีฬาท่ีจัดเป็นประจาํทุกปี ได้แก่ การ

แข่งขนัฟุตบอล Singha Broker Cup และการแข่งขนัแบดมินตนั Broker Badminton Championship  

ซ่ึงการแข่งขนักีฬาต่างๆ ดงักล่าว เป็นการจดัขึ้นเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่ม

ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลาง ได้แก่บริษทัสมาชิกในกลุ่ม

บริษทัหลกัทรัพย ์ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และชมรม

นักข่าว  เป็นตน้ การแข่งขนักีฬาถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามคัคีระหว่าง

พนกังาน รวมถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งหน่วยงานดว้ย 
 

  

Singha Broker Cup 2019 Broker Badminton Championship 2019 
 


