ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่วา่ จะเป็ นการดูแล
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค คู่คา้ อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม รวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสตระหนักในความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance)
ในส่ วนของพนักงานนั้น บริ ษทั ฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริ หารค่าจ้างด้วยความเป็ นธรรม
มีค วามเหมาะสมต่อการครองชี พ อย่างเป็ นสุ ข มี การพัฒนาทัก ษะความสามารถในการประกอบ
อาชีพโดยการจัดหลักสู ตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรู ปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม
เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุ ขภาพประจําปี การประกัน
สุ ขภาพ ฯลฯ ควบคู่กบั การส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการดําเนินชีวิตการทํางานและชีวิตส่ วนตัว
ตั้ง แต่ปี 2556 เป็ นต้น มา บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ ย วกับ การต่อต้า นการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น
และห้า มจ่ า ยสิ น บนเพื่ อ ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯ โดยกํา หนดห้า มมิ ใ ห้พ นัก งาน
เรี ย กรั บ ประโยชน์ ห รื อ ทรั พ ย์สิ นใดโดยมิ ช อบเพื่ อ จู ง ใจให้ป ฏิ บ ัติห รื อ ละเว้น การปฏิ บ ัติห น้า ที่
ในทางที่ไม่ชอบ หรื อผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรื อทําให้เกิดความได้เปรี ยบ
ที่ไ ม่ เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรื อให้ประโยชน์หรื อทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้น
กระทําผิดกฏหมายหรื อตําแหน่งหน้าที่ของตน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยให้
บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่ วมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีผูส้ อบบัญชี
หรื อ ผู ้ต รวจสอบภายในสอบทานอย่า งอิ ส ระเพื่ อ นํา ผลการประเมิ น เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามลําดับ บริ ษทั ฯ ได้ฝึกอบรม ซักซ้อมความ
เข้าใจกับพนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้าน
การทุจริ ตของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตาม
ความเสี่ ย งจากการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น ประกอบไปด้ว ยการประกาศนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัป ชั่น ในทุ ก รู ป แบบไปยังบุ ค ลากรของบริ ษ ทั ฯ และบุ ค คลภายนอก การให้ ก ารฝึ กอบรม
ความรู ้ ความเข้า ใจ ในทุก ช่ องทางการสื่ อสาร การกํา หนดระเบี ยบ แนวทางปฏิ บตั ิ บทลงโทษ
และช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนกรณี พบการทุจริ ต
บริ ษทั ฯ กําหนดแนวทางในการติ ดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หาร
ความเสี่ ยง การกํากับดูแลกิจการ ซึ่ งฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยั สําคัญ
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พร้ อ มทั้ง ข้อ เสนอแนะต่อ กรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษ ทั ฯ จะทบทวนผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริ ษทั ฯ นํามาใช้น้ นั ได้ออกแบบมาเป็ นอย่างดีและมีประสิ ทธิภาพเพียงพอ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ความรู ้
เกี่ ย วกับ นโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ใ นการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ของบริ ษ ัท ฯ ทราบถึ ง
แนวนโยบายและความคาดหวังของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณี กระทําความผิด
บริ ษทั ฯ มีนโยบายฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถ
ใช้ใ นการร้ อ งเรี ย นอย่า งเป็ นความลับ และสนับ สนุ น ให้พ นัก งานสามารถทราบถึ ง แนวทาง
หรื อปรึ กษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้กาํ หนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งบริ ษทั ฯ
ได้ยึดถือหลักการสิ ทธิมนุษยชนในการบริ หารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุ ษ ย์ ไม่ อ อกกฎระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ใ ดๆโดยเลื อ กปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู ้มี เชื้ อ ชาติ ศาสนา
เผ่า พัน ธุ ์ แตกต่า งกัน ไม่ล ะเมิ ด สิ ท ธิ เด็ก และสตรี ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งาน
อย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิ ทธิดา้ นแรงงาน ไม่ละเมิดสิ ทธิทางเพศ
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
เป็ นอย่า งยิ่ง คณะกรรมการจึ ง ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบ ตั ิ เ กี่ย วกับ สัง คม ชุม ชน
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการให้ความช่ วยเหลือแบ่งปั นต่อสังคมส่ วนรวม
ตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมา
ให้ถือปฏิบ ตั ิ บริ ษ ทั ฯ ได้ติดตามและนํามาถือปฏิบ ตั ิและกําหนดเป็ นนโยบายที่จะให้บ ริ ษ ทั ฯ
เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริ ษทั หลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย
กิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ
การพัฒ นาชุ ม ชนอย่า งต่อเนื่ อง เช่ น การสนับ สนุ นงบประมาณให้ก ับ โรงเรี ย นในต่า งจัง หวัด
เพื ่อ ส่ ง เสริ ม ระบบการศึ ก ษาไทยให้มี คุณ ภาพ การสนับ สนุ น การแข่ง กี ฬ าการกุศ ล การจัด
กิ จ กรรมทอดผ้า ป่ าเพื่ อ การศึ ก ษา การสนับ สนุ น เงิ น บริ จ าคให้แ ก่ มู ล นิ ธิ โรงพยาบาลต่า งๆ
เพื่ อ สนับ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลให้ก ับ ประชาชนและจัด ซื้ อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
ทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มและทํานุบาํ รุ งพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่ องโดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ตลอดจน
คู่คา้ และผูส้ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริ ษทั ฯ ได้ตามความเหมาะสม
สําหรับด้านการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยได้ให้การสนับสนุ นกิ จกรรมต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมและหรื อ
ธรรมชาติอนั เป็ นมรดกที่ ม นุ ษ ย์โลกพึง รั ก ษาไว้ บริ ษ ทั ฯ ใช้เทคโนโลยีสาํ นัก งานไร้ ก ระดาษ
เพื่อลดปริ มาณกระดาษออกจากการปฏิบตั ิ งานประจําวัน โดยใช้ระบบไปรษณี ยอ์ ิ เลคทรอนิ คส์
และเครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัยในการช่วยลดปริ มาณขยะกระดาษและส่ วนที่สามารถนํากลับมา
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ใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จดั เก็บเอกสารในสํานักงานอีกด้วย บริ ษทั ฯ ได้ให้ความรู ้
และฝึ กอบรมพนั ก งานเพื่ อ ปลู ก จิ ต สํา นึ ก เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และให้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
อย่ า งมี ประสิ ทธิภาพเพื่อช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางานและเพิม่ การประหยัดต้นทุน
การดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการนอกเหนื อจากการดําเนิ น
ธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้ความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การช่ วยเหลื อสั ง คมและชุ ม ชนทั้งระดับ ท้องถิ่ นและระดับ ประเทศ โดยในปี 2562 มี ก ารดําเนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
1.

การส่ งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ทํากิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
เยาวชนที่ ด้อ ยโอกาสให้ เข้า ถึ ง ระบบการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน เน้ น ให้ เกิ ด การกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุ นกิจกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสํานึ กที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การอนุ รักษ์
และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
ได้จดั กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้
1.1 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Community Children Foundation) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิ ซี .ซี .เอฟ. มีภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา
และสุ ขภาพอนามัย ให้เด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับ
การศึกษา และพัฒนาภาวะผูน้ าํ ตลอดจนมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนจากการให้ความรู ้ทางด้าน
การประกอบอาชี พตามหลักเศรษฐกิ จพอเพี ยง สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่าง
ยัง่ ยืน มูลนิ ธิได้ก่อตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อดําเนิ นกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
มีโครงการต่างๆ ที่ เป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็ นถึงความสําคัญในการเข้าไปมี ส่วนร่ วม
โดยการสมทบทุ น เพื่ อการดําเนิ น โครงการต่ างๆ ของมูล นิ ธิ เพื่ อสร้ างรากฐานให้ กับ เด็ ก
ปฐมวัย เสริ มสร้างพลังครอบครัว ส่ งเสริ มการศึกษา และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาต่อไป
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สมทบทุนเพื่อการดําเนินงานของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.

การมอบทุนการศึกษา

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง

โครงการเกษตรในโรงเรี ยน

1.2 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education for Development Foundation)
บริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุ นทุนการศึกษาผ่านมูลนิ ธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The
Education for Development Foundation) เพื่ อมอบทุ น การศึ ก ษาให้กับ นัก เรี ยนตั้งแต่ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักเรี ยนผูพ้ ิการ รวมไปถึงนักเรี ยนใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมทบทุนเพื่อการดําเนินงานของมูลนิธิ EDF

การส่ งเสริ มด้านอาชีพให้กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น

การส่งเสริ มอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ทุนการศึกษาเพื่อนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ

1.3 มูลนิธิพระดาบส
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มูลนิ ธิพระดาบส เป็ นองค์กรการกุศลสาธารณะที่ดาํ เนินการสนองพระราชดําริ ของรัชกาลที่ 9
เพื่ อช่ วยเหลื อผูข้ าดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุ นทรั พ ย์ ไม่ มีอาชี พ และไม่มี ความรู ้
พื้นฐานเพี ยงพอที่ จะเข้าศึ ก ษาต่ อในสถาบัน วิช าชี พ โดยจัดตั้งโรงเรี ยนพระดาบสให้ เป็ น
สถานฝึ กอบรมความรู ้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ พร้ อ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและทั ก ษะชี วิ ต แก่
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนําความรู ้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริ ง รู ้จกั
ดํา เนิ น ชี วิ ต ตามหลัก คุ ณ ธรรมและความพอดี พ อเพี ย ง มี จิ ต อาสาบํา เพ็ ญ ประโยชน์ เพื่ อ
ส่ วนรวม
ซึ่ งในปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษ ัท ฯ ได้ส มทบทุ น เข้า กองทุ น ดัง กล่ า วสํ า หรั บ โรงเรี ย นพระดาบส
กรุ งเทพมหานคร และโรงเรี ยนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางการศึ กษาให้มีโอกาสศึ กษาเล่าเรี ยนด้านวิชาชี พจนจบหลักสู ตร สามารถเป็ นที่ พ่ ึ งของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติได้ต่อไป

การฝึ กอบรมเครื่ องมือช่างขั้นพื้นฐาน

การให้ความรู ้ดา้ นอิเล็กทรอนิกส์

การฝึ กอบรมงานช่างไฟฟ้า

การอบรมด้านเคหบริ บาล

กิจกรรมฝึ กจริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยน

1.4 โครงการตาวิเศษ 2019
เนื่ องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็ นประธานอาเซี ยนในปี 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่ วมมือ ร่ วมใจ
ก้าวไกล ยัง่ ยืน” ตาวิเศษจึงได้ฟ้ื นฟูโครงการรณรงค์เพื่อเข้าถึงเยาวชนและเด็กเล็กรุ่ นใหม่เชิญ
ชวนให้ทุกคนร่ วมเป็ น “ตาวิเศษ” โดยเริ่ มลงมื อแก้ไขปั ญหาด้วยตัวเอง เช่น เลิกใช้ถุงและหลอด
พลาสติก ฯลฯ และได้จดั ทํา Flash Mob ตุ๊กตาตาวิเศษเปเปอร์ มาเช่ จํานวน 1,000 ตัว และจะ
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่ องไปจังหวัดอื่นๆ โดยสมาคมฯ ได้รับความร่ วมมือร่ วมใจจากศิลปิ นผูม้ ี
ชื่ อเสี ยงและผูน้ ําเทรนต่ างๆ ในสั งคมและสิ่ งแวดล้อมมากมายกว่า 60 ท่ าน ร่ วมออกแบบ
ตกแต่งตุ๊กตาตาวิเศษในสไตล์ของตัวเอง มอบให้โครงการนํามาประมูลเพื่อสมทบทุนการ
ดําเนิ นกิ จกรรม ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมดังกล่าวโดยการสนับ สนุ นทุนเพื่ อประมู ล
ตุ๊กตาตาวิเศษเปเปอร์มาเช่
ส่ วนที่ 2 หน้า 88

นิทรรศการ ณ ห้องออดิทอเรี ยม หอศิลปวัฒนธรรม

การจัดทําตุ๊กตาตาวิเศษเปเปอร์มาเช่ โดยศิลปิ นแขนงต่างๆ

1.5 โครงการโรงเรี ยนร่ วมพัฒนา (Partnership School Project)
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ เคที ซี มิ โก้ จํากัด ได้ล งนามความร่ วมมื อกับ สํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการ
ดํา เนิ น โครงการโรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นา (Partnership School Project) เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ในชุมชนรอบโรงเรี ยน โดยบริ ษทั ฯ ได้ร่วม
ศึ ก ษาข้อมู ล และคัดเลื อกโรงเรี ย นรวมมิ ต รวิ ท ยา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด บุ รีรัม ย์ เป็ น
โรงเรี ยนที่จะพัฒนาตามแนวทางของโครงการดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2562 เป็ นต้น ไป โดยกิ จ กรรมการพัฒ นาจะแบ่ ง เป็ น 8 ด้า น ได้ แ ก่ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและวิชาการ การพัฒนาอาชีพและรายได้ การจัดตั้งกองทุนเงินฝากและเงินกูส้ าํ หรับ
นักเรี ยนและสมาชิ กในชุ มชน การพัฒนาสุ ข ภาพอนามัย การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม การสร้าง
ความเข้ม แข็งเพื่ อให้ ชุ ม ชนมี บ ทบาทและมี ส่ วนร่ วมในโรงเรี ย น การสร้ างความเข้ม แข็ ง
เพื่อให้โรงเรี ยนและนักเรี ยนมี บทบาทในการร่ วมพัฒนาชุมชน และการต่อต้านคอร์ รัปชั่น
และเพิ่มบทบาทของนักเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มระบอบประชาธิปไตย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือโครงการฯ
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 14 ก.พ. 2562

2.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือโครงการฯ
กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วันที่ 22 ก.ค. 2562

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้ านเศรษฐกิจและสั งคมอย่ างยั่งยืน
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บริ ษทั ฯ มีส่วนสนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในท้องถิ่นและผูด้ อ้ ยโอกาส เพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้าในสังคม และยกระดับชีวิตความเป็ นอยู่ให้ดีข้ ึน โดยบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมสนับสนุ น
ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมงานวันขึ้นปี ใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั ฯ ร่ วมสนับสนุ นอาหาร เครื่ องดื่ ม และของขวัญในกิจกรรมวันขึ้นปี ใหม่และวันเด็ก
แห่ งชาติ ให้กบั ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู ผูป้ กครอง และเด็กนักเรี ยนที่มีความพิการทางด้านสติปัญญา และส่ งเสริ มให้
ศูน ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษเป็ นแหล่ งแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ค นพิ ก ารทาง
สติปัญญา

กิจกรรมวันขึ้นปี ใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี 11 ม.ค. 2562

2.2 การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ จาคเพื่อนําไปใช้ทาํ ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่
- การซื้ อสลากกาชาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งรายได้จะถูกนําไปใช้ในการดําเนิ น
ภารกิจของสภากาชาดไทยและกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- การบริ จาคสิ่ งของเครื่ องใช้ ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพือ่ ส่งมอบต่อให้กบั ผูท้ ี่ขาดแคลน
2.3 การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายคนพิการและผูด้ ูแลคนพิการให้เข้มแข็ง มีอาชีพและสร้างรายได้
ที่มน่ั คง สามารถพึ่งพาตนเองและดํารงชี วิตได้อย่างเท่าเที ยมในสังคม บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับ
มูลนิ ธินวัตกรรมทางสังคม โดยให้การสนับ สนุ นงบประมาณในโครงการสร้ างงาน สร้าง
อาชีพคนพิการ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการจ้างงานเชิงสังคม ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนคน
พิการในการสร้างอาชีพต่างๆ ในหลายจังหวัด ได้แก่ การเปิ ดร้านขายของชํา จังหวัดสกลนคร
และจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช สร้ า งอาชี พ ถัก สานผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากเส้ น พลาสติ ก จัง หวัด
สุ โขทัย การเลี้ ย งชัน โรงและผึ้ งในสวนปาล์ม จัง หวัดพัท ลุ ง สร้ างอาชี พ กราฟฟิ คดี ไ ซน์
ออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ จังหวัดนครสวรรค์ และการเปิ ดร้านกาแฟสด จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
3.

การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี
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บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทําบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั หน่วยงานต่างๆ อาทิ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานประกันสังคม และ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น
4.

การส่ งเสริมกีฬา
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่ งเสริ มนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ไป
ร่ วมแข่งขันกี ฬ าระหว่างกลุ่ มธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ การแข่ งขันกี ฬ าที่ จัดเป็ นประจําทุ ก ปี ได้แก่ การ
แข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup และการแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship
ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็ นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่ม
ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องโดยใช้กี ฬ าเป็ นสื่ อกลาง ได้แก่ บ ริ ษ ทั สมาชิ ก ในกลุ่ ม
บริ ษทั หลักทรั พย์ สมาคมบริ ษ ทั หลักทรัพ ย์ไทย ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย และชมรม
นักข่าว เป็ นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่าง
พนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย

Singha Broker Cup 2019

Broker Badminton Championship 2019

ส่ วนที่ 2 หน้า 91

