3.

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่น ๆ 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 ประโยชน์ห 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
กระทําผิดกฎหมายหรื 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 ้ ค วามเข้า ใจในทุก ช่ องทางการสื่ อสาร การกํา หนดระเบี ย บ แนวทางปฏิบ ตั ิ 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
ส่ วนที่ 2 หน้า 92

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 กอบรมแก่กรรมการ 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 ด ๆโดยเลื 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 วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 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 โรงพยาบาลต่ า ง ๆ
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 ได้ตามความ
เหมาะสม
สําหรับด้านการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยได้ให้การสนับสนุ นกิ จกรรมต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมและหรื อ
ธรรมชาติ อนั 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
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และเครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัยในการช่วยลดปริ มาณขยะกระดาษและส่ วนที่สามารถนํากลับมา
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 ทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน
การดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการนอกเหนื อจากการดําเนิ น
ธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้ความร่ วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การช่ วยเหลื อสั ง คมและชุ ม ชนทั้งระดับ ท้องถิ่ นและระดับ ประเทศ โดยในปี 2564 มี ก ารดําเนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
โครงการโรงเรียนร่ วมพัฒนา (Partnership School Project)
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ กรุ ง ไทย ซี มิ โก้ จํา กัด ได้ล งนามความร่ ว มมื อ กับ สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการดําเนิ น
โครงการโรงเรี ยนร่ วมพัฒ นา (Partnership School Project) เพื่ อให้โรงเรี ยนเป็ นศูนย์ก ลางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ในชุมชนรอบโรงเรี ยน โดยบริ ษทั ฯ ได้ร่วมศึกษาข้อมูลและคัดเลือก
โรงเรี ยนรวมมิตรวิทยา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นโรงเรี ยนที่จะพัฒนาตามแนวทางของ
โครงการดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป โดยกิจกรรมในปี 2564 ที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว แบ่งได้ดงั นี้
1)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ธุ รกิจการเกษตร สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาที่ยง่ั ยืน การต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และ
หลักสู ตรอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ให้กบั ครู นักเรี ยน และชุ มชน โดยการนําแนวคิด Whole School
Transformation: 7 Changes มาปรับใช้ในโรงเรี ยน

2)

การพัฒนาอาชี พและรายได้ มีการจัดตั้งแปลงเกษตรขจัดความยากจนในโรงเรี ยน ปลูกพื ช
เลี้ยงหมูป่า เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ ย

3)

การจัดตั้งกองทุนเงินฝากและเงินกูส้ าํ หรับนักเรี ยนและสมาชิกในชุมชน ได้แก่ กองทุนเรี ยนรู ้
ธุ รกิจสําหรับนักเรี ยน กองทุนประกอบอาชี พสําหรับผูป้ กครอง/ชุมชน หรื อ ธนาคารพัฒนา
ชุมชนและโรงเรี ยนรวมมิตรวิทยา

4)

การพัฒนาสุ ขภาพอนามัย มี การจัดอบรมครู และนักเรี ยนเพื่อเตรี ยมพร้อมและปฎิบตั ิ ตวั ใน
สถานการณ์ โรคระบาดโควิด จัดหลักสู ตรที่ เกี่ ยวกับ สุ ขอนามัยด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยงั ใช้
โรงเรี ยนเป็ นศูนย์พกั คอย สําหรับกลุ่มเสี่ ยงและผูต้ ิดเชื่อ COVID-19 พักรักษาอาการเบื้องต้น
ก่อนส่ งต่อไปยังโรงพยาบาล
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5)

การพัฒ นาสิ่ ง แวดล้อ ม ปลู ก ต้น ไม้เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วในโรงเรี ย นและชุ ม ชน มี ก ารดําเนิ น
โครงการจัดทําเตาเผาขยะ การผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือน ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

6)

การสร้ างความเข้มแข็งเพื่ อให้ชุมชนมี บ ทบาทและมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน โดยมี การจัดตั้ง
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาชุ ด ใหม่ มี ก ารใช้ น วัต กรรม Family Learning Center ที่ ใ ห้
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน ใช้กระบวนการให้เกิดการทํา
กิจกรรมร่ วมกัน ทําสิ่ งที่ ตนเองและครอบครั วถนัด เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ท้ งั ทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

7)

การสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้โรงเรี ยนและนักเรี ยนมีบทบาทในการร่ วมพัฒนาชุ มชน โดย
การปรับ ปรุ งสภาพแวดล้อมบริ เวณวัดและชุ ม ชน ให้นักเรี ยนช่ วยเหลื อกิจกรรมต่างๆ ทํา
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อฝึ กทักษะชีวิตและปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี ดําเนิ นกิจกรรมสร้างความมัน่ คง
ด้านอาหารและรายได้สําหรับ ผูส้ ู งอายุ เพื่อบรรเทาความเดื อดร้อนจาก COVID-19 นําร่ อง
แล้ว 13 ครอบครัว

8)

การต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และเพิ่มบทบาทของนักเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตย โดย
ร่ วมมือกับสถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ จัดอบรมหลักสู ตร "โตไปไม่โกง"

9)

กิจกรรมอื่น ๆ โดยมีโรงเรี ยนรวมมิตรวิทยาเป็ นจุดศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ของคนในชุมชน เช่น
การศึกษาดูงานเรื่ องแนวทางโครงการโรงเรี ยนร่ วมพัฒนา การศึกษาดูงานกิจกรรมการเกษตร
ของโรงเรี ยน เป็ นต้น

การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning เพื่อสร้างสมรรถนะให้นกั เรี ยน

แปลงเกษตรขจัดความยากจนในโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
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การส่ งเสริมด้ านการแพทย์ โครงการ ASCO ร่ วมใจต้ านภัย COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุ นแรงและกระจายเป็ นวงกว้าง
อีกทั้งยังเป็ นระยะเวลายาวนาน ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ที่มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น และมีผเู ้ สี ยชีวิตอันเป็ นผลมาจากการได้รับการรักษาไม่ทนั ท่วงที รวมถึงการขาดแคลน
อุ ป กรณ์ ใ นการสนับ สนุ น การทํางานของแพทย์ พยาบาล และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ ง บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์
กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด จึงร่ วมกับสมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทยในการสมทบทุนโครงการ ASCO ร่ วมใจต้าน
ภัย COVID-19 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเสริ มกําลังแก่ระบบการรักษาผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ
การส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพเครื อ ข่ า ยคนพิ ก ารและผู ้ดู แ ลคนพิ ก ารให้ เข้ ม แข็ ง มี อ าชี พ และสร้ า งรายได้ ที่
มัน่ คง สามารถพึ่งพาตนเองและดํารงชี วิตได้อย่างเท่าเทียมในสังคม บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้
จํากัด ได้ร่วมกับมูลนิ ธินวัตกรรมทางสังคม โดยให้การสนับสนุ นงบประมาณในโครงการสร้างงาน สร้าง
อาชีพคนพิการ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการจ้างงานเชิงสังคม ในปี 2564 บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
ได้สนับสนุนคนพิการในการสร้างอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ได้แก่ การรับซื้ อขยะของ
เก่า การทอผ้า การเลี้ยงไก่ชน ไก่เนื้ อเพื่อการจําหน่าย จังหวัดเชียงใหม่ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การทําเครื่ อง
หนัง และขายซูชิ จังหวัดเชียงราย
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จํากัด ได้ร่วมทําบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่ าสามัคคี
กับหน่ วยงานต่าง ๆ อาทิ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ประกันสังคม เป็ นต้น
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