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3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความย่ังยืน 

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่วา่จะเป็นการดูแล

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ผูบ้ริโภค คู่คา้ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) 

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษทัฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลกัการบริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม 

มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพฒันาทักษะความสามารถในการประกอบ

อาชีพโดยการจดัหลกัสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนบัสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม 

เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมถึงสวสัดิการดา้นอ่ืน ๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี การประกนั

สุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กบัการส่งเสริมให้พนกังานมีดุลยภาพในการดาํเนินชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยกาํหนดห้ามมิให้พนักงาน

เรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ี

ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบ

ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพยสิ์นแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้น

กระทาํผิดกฎหมายหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน 

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 

ความรู้ความเขา้ใจในทุกช่องทางการส่ือสาร 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 ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใด ๆโดยเลือกปฏิบัติต่อผู ้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 ไดมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

การพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจงัหวดั

เพื ่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่งกีฬาการกุศล การจดั

กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่าง ๆ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการส่งเสริมและทาํนุบาํรุงพุทธศาสนา

อย่างต่อเน่ืองโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัทั้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตลอดจน

คู่คา้และผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีบริษทัฯ ไดต้ามความ

เหมาะสม 

สาํหรับดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยไดใ้ห้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและหรือ

ธรรมชาติอนัเป็นมรดกที่มนุษยโ์ลกพึงรักษาไว ้บริษทัฯ ใช้เทคโนโลยีสาํนักงานไร้กระดาษ

เพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบติังานประจาํวนั โดยใช้ระบบไปรษณียอิ์เลคทรอนิคส์
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และเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนท่ีสามารถนาํกลบัมา

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

ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ให้ความร่วมมือกบัองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีใน

การช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้ งระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ โดยในปี 2564 มีการดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School Project) 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด ได้ลงนามความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน ในการดาํเนิน

โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา  (Partnership School Project) เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการ

พฒันาคุณภาพชีวิตและรายไดใ้นชุมชนรอบโรงเรียน โดยบริษทัฯ ไดร่้วมศึกษาขอ้มูลและคดัเลือก

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นโรงเรียนท่ีจะพฒันาตามแนวทางของ

โครงการดงักล่าว เป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป โดยกิจกรรมในปี 2564 ท่ีได้

ดาํเนินการไปแลว้ แบ่งไดด้งัน้ี 

1) การพฒันาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ มีการจดัอบรมเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอน 

ธุรกิจการเกษตร สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาท่ีย ัง่ยืน การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และ

หลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้กบัครู นักเรียน และชุมชน โดยการนําแนวคิด Whole School 

Transformation: 7 Changes มาปรับใชใ้นโรงเรียน 

2) การพฒันาอาชีพและรายได ้มีการจดัตั้งแปลงเกษตรขจดัความยากจนในโรงเรียน ปลูกพืช 

เล้ียงหมูป่า เล้ียงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ ย 

3) การจดัตั้งกองทุนเงินฝากและเงินกูส้าํหรับนกัเรียนและสมาชิกในชุมชน ไดแ้ก่ กองทนุเรียนรู้

ธุรกิจสําหรับนักเรียน กองทุนประกอบอาชีพสําหรับผูป้กครอง/ชุมชน หรือ ธนาคารพฒันา

ชุมชนและโรงเรียนรวมมิตรวิทยา 

4) การพฒันาสุขภาพอนามยั มีการจดัอบรมครูและนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมและปฎิบติัตวัใน

สถานการณ์โรคระบาดโควิด จดัหลกัสูตรท่ีเก่ียวกับสุขอนามยัด้านต่างๆ นอกจากน้ียงัใช้

โรงเรียนเป็นศูนยพ์กัคอย สําหรับกลุ่มเส่ียงและผูติ้ดเช่ือ COVID-19 พกัรักษาอาการเบ้ืองตน้

ก่อนส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล 
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5) การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนและชุมชน มีการดําเนิน

โครงการจดัทาํเตาเผาขยะ การผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือน ปลกูตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

6) การสร้างความเขม้แข็งเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยมีการจดัตั้ ง

คณ ะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่  มีการใช้นวัตกรรม Family Learning Center ท่ี ให้

ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ใช้กระบวนการให้เกิดการทาํ

กิจกรรมร่วมกัน ทาํส่ิงท่ีตนเองและครอบครัวถนัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทักษะวิชาการ 

ทกัษะชีวิต และทกัษะอาชีพ 

7) การสร้างความเขม้แข็งเพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนมีบทบาทในการร่วมพฒันาชุมชน โดย

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มบริเวณวดัและชุมชน ให้นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ  ทาํ

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อฝึกทกัษะชีวิตและปลูกฝังจิตสํานึกท่ีดี ดาํเนินกิจกรรมสร้างความมัน่คง

ด้านอาหารและรายได้สําหรับผูสู้งอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 นําร่อง

แลว้ 13 ครอบครัว 

8) การต่อตา้นคอร์รัปชัน่และเพิ่มบทบาทของนักเรียนเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดย

ร่วมมือกบัสถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ จดัอบรมหลกัสูตร "โตไปไม่โกง" 

9) กิจกรรมอ่ืน ๆ โดยมีโรงเรียนรวมมิตรวิทยาเป็นจุดศูนยก์ลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น 

การศึกษาดูงานเร่ืองแนวทางโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา การศึกษาดูงานกิจกรรมการเกษตร

ของโรงเรียน เป็นตน้ 

 

  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือสร้างสมรรถนะให้นกัเรียน 

 

   
แปลงเกษตรขจดัความยากจนในโรงเรียน เพ่ือพฒันาอาชีพและสร้างรายได ้
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การส่งเสริมด้านการแพทย์ โครงการ ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีทวีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกวา้ง 

อีกทั้งยงัเป็นระยะเวลายาวนาน ทาํใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นการช่วยเหลือผูป่้วย

ท่ีมีจาํนวนเพิ่มขึ้น และมีผูเ้สียชีวิตอนัเป็นผลมาจากการไดรั้บการรักษาไม่ทนัท่วงที รวมถึงการขาดแคลน

อุปกรณ์ในการสนับสนุนการทํางานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง บริษัทหลักทรัพย ์

กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั จึงร่วมกบัสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยในการสมทบทุนโครงการ ASCO ร่วมใจตา้น

ภยั COVID-19 เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พื่อเสริมกาํลงัแก่ระบบการรักษาผูป่้วยท่ีติดเช้ือ 

การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการและผู ้ดูแลคนพิการให้ เข้มแข็ง มีอาชีพและสร้างรายได้ท่ี

มัน่คง  สามารถพึ่งพาตนเองและดาํรงชีวิตไดอ้ย่างเท่าเทียมในสังคม  บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้

จาํกดั ไดร่้วมกบัมูลนิธินวตักรรมทางสังคม โดยให้การสนบัสนุนงบประมาณในโครงการสร้างงาน สร้าง

อาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานเชิงสังคม  ในปี 2564 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

ไดส้นบัสนุนคนพิการในการสร้างอาชีพต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย ไดแ้ก่ การรับซ้ือขยะของ

เก่า การทอผา้ การเล้ียงไก่ชน ไก่เน้ือเพื่อการจาํหน่าย จงัหวดัเชียงใหม่  การเล้ียงไก่พื้นเมือง การทาํเคร่ือง

หนงั และขายซูชิ จงัหวดัเชียงราย 

การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ไดร่้วมทาํบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผา้ป่าสามคัคี

กบัหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สํานักงาน

ประกนัสังคม เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 


