
 

ความรับผดิชอบตอสังคม 

 
นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ  ตระหนักถึงความสําคัญในดานความรับผิดชอบตอสังคม จึงไดดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม ตลอดจนมุงเนนการสรางความเจริญเติบโตใหแกกิจการอยางยั่งยืน เพ่ือผลประโยชนตอผูมีสวน 
ไดเสียทุกกลุม ทั้งน้ี รายงานความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีบริษัทฯ ไดจัดทํามี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความสุจริตและโปรงใส  คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจดวยความเปนธรรม ดังน้ี 

 ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับทางการคาเพ่ือผลประโยชน
ในการดําเนินธุรกิจดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

 ไมสนับสนุนการกระทําใดที่เปนการลวงละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย สิทธิทางปญญา หรือเครื่องหมายทางการคา 
ตลอดจนการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาโดยที่ไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ 

 กําหนดหลักเกณฑและการคัดเลือกคูคา/คูสัญญาอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน พรอมทั้งปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขั้นตอนการจัดหา ตลอดจนเง่ือนไขที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด 

 ไมเรียก ไมรับ หรือใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการติดตอกับคูคา เจาหน้ี และลูกคา 
 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม และใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน ให

มีความสําคัญตอการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงานใหมีความกาวหนาและมั่นคงในอาชีพ 
 

2. การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมีความมุงมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักการ
บรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดกําหนด “นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน” ขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร 
โดยกําหนด คํานิยาม แนวทางปฏิบัติ และมาตรการตางๆ เพ่ือสงเสริมและสื่อสารใหเกิดความเขาใจนําไปสูการยอมรับและปลูก
จิตสํานึกที่ดีใหบุคลากรทุกระดับ พรอมทั้ง ใหมีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน และนโยบายท่ี
เก่ียวของของบริษัทฯ อยางเครงครัด  ทั้งน้ี  บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการขอการรับรอง (Certification Process)   เพ่ือให
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตรับรองสถานะของบริษัทฯ ตอไป 

ในป  2558 บริษัทฯ ไดสื่อสารและเผยแพร “นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน” ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือใหผู
ใหบริการที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ตัวแทน นายหนา รวมถึง อูในเครือ รับทราบถึงเจตนารมณ ในการตอตานการคอรรัปช่ันทุก
รูปแบบ รวมถึง การมีนโยบายงดรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนและสิ่งตอบแทนอื่นใด  หรือการเลี้ยงรับรองแกเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ ทุกระดับ 



 

อีกทั้ง ยังจัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําที่เปนการทุจริตคอรรัปช่ัน พรอมทั้ง 
กําหนดใหมีมาตรการรักษาความลับและคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสใหมีความปลอดภัย ไมใหถูกกล่ันแกลงทั้งในระหวาง 
การสอบสวนและภายหลังการสอบสวน และมีกระบวนการสอบสวนที่เปนธรรม โดยมุงหวังใหพนักงานทุกคนรวมกันสอดสองดูแล
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  
 
มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน 

เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปดช่ือ ที่อยูหรือขอมูลใดๆ 
ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทาน้ันที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวได  ทั้งน้ี ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่
เก่ียวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาที่เก็บขอมูล ขอรองเรียน และเอกสาร หลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ  
หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอน่ื ที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

การดําเนินการเม่ือไดรับเร่ืองรองเรียน 
1. รวบรวมขอเท็จจริงที่เก่ียวกับเรื่องรองเรียนการคอรรัปช่ัน 

2. ประมวลผล กล่ันกรองขอมูล และ กําหนดมาตรการเพื่อพิจารณาขั้นตอน วิธีการจัดการ ในแตละเร่ืองและดําเนินการ
แกไขอยางเหมาะสม 

3. รายงานผลใหผูรองเรียน ผูถูกรองเรียน  ผูใหความรวมมือในการตรวจสอบเรื่องรองเรียนหรือบุคคลอื่นตามความจําเปน
และเหมาะสมทราบ โดยกรรมการผูจัดการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะติดตามผลความคืบหนาเปนระยะ กรณีที่
เปนเรื่องกอความเสียหายตอบริษัทฯ อยางมีนับสําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผูจัดการ จะตองรายงาน
ขอเท็จจริงและผลการสอบสวนใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดชองทางเพ่ือใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สามารถรองเรียน แจงเบาะแส การกระทํา
ผิด หรือแสดงความคิดเห็นตางๆ ได โดยผานชองทางของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี  

1. ทางโทรศัพท ที่หมายเลข 
 หนวยงานรับเรื่องรองเรียน (Complain Unit)  โทร: 02-37870000  ตอ 7177 – 7181 

2. ทางเว็บไซตของบริษัท www.smk.co.th หรือที่  http://inet6.smk.co.th/websmk/callcenter.aspx  
3. กรอกแบบฟอรม แสดงความคิดเห็น ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
4. ทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการผูจัดการ 
 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยสงมาตามที่อยู ดังน้ี 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด(มหาชน) เลขท่ี 313 ถ.ศรีนครินทร   

แขวงหัวหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  10240 



 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน   เคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยจะไมเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลใดๆ ดวยเรื่องเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเปนสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทฯ จะต้ังมั่นอยูบน
หลักของเสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนการปกปองสิทธิมนุษยชนตามขอบเขตอํานาจที่เอื้ออํานวย 

บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานในองคกรสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผยและเทาเทียมกัน ใหเกียรติในคุณคาของ
ความเปนมนุษยเสมอเหมือนกัน ดวยมองเห็นวาการพัฒนาคนที่ดีตองเริ่มตนที่ความเช่ือ ความเช่ือมั่นและความเคารพในความเปนคน
ของทุกคน โดยมีแนวทางปฎิบัติดังน้ี 

 บริษัทฯ ไมมีขอจํากัด หรือเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดๆในการจางงาน ดวยเรื่องเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศอายุ หรือ
สถานภาพอื่นใดที่ถือเปนสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีการจัดทําขอบังคับดานแรงงานท่ีมีมาตรฐาน และไดรับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 
 บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการรองทุกขสําหรับพนักงาน โดยพนักงานที่ประสบปญหาในเรื่องตางๆ มีสิทธิแจง 

เรื่อง รองเรียนผานผูบังคับบัญชาของตนไดโดยตรง หรือผานชองทางอื่นๆ ไดแก กรรมการผูจัดการ  ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ชองทางบนเว็บไซตของบรษิัทฯ 
 

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาพนักงานคือทรัพยากรสําคัญที่มีสวนชวยใหเปาหมายของบริษัทฯ บรรลุ 
ผลสําเร็จ ตลอดจนเคารพในสิทธิ และปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม 

 ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 
บริษัทฯ มุงเนนใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี จึงไดจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอม เพ่ือทําหนาที่พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในที่ทํางานของบริษัทฯให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน และ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนจัดทํานโยบาย 
แผนงานประจําป โครงการ หรือกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือปองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บปวยอันเน่ืองจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

ในป 2558 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดโครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมดานความปลอดภัยของพนักงาน อาทิเชน โครงการรณรงค
ความปลอดภัยทางทองถนนในองคกร ที่มีมาตรการใหผูขับขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนตสวมใสหมวกนิรภัย รวมท้ังผูขับรถยนต
และผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ในขณะขับขี่จนกวาจะถึงที่จอดรถและลงจากรถ เพ่ือใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความปลอดภัย
ทางทองถนนและเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย กิจกรรมการซอมอพยพหนีไฟประจําปและการสอนวิธีการดับเพลิง 
เพ่ือใหพนักงานเขาใจวิธีการปองกันอัคคีภัยอยางถูกตอง และลดการสูญเสียกรณีเกิดเหตุไฟไหมใหไดมากที่สุด นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ยังมีการสื่อสารกับพนักงานเปนประจําอยางตอเน่ือง ในการใหเกร็ดความรูเก่ียวกับเรื่องโรคภัยตางๆ เพ่ือใหพนักงานเกิดความ
ตระหนักและใสใจรักษาสุขภาพ  รวมท้ัง มีการรายงานใหพนักงานทราบเปนระยะๆ ถึงสถานการณของโรคติดตอที่กําลังระบาด 
ตลอดจนใหขอมลูวิธีปองกันการติดตอในเบื้องตน 



 

 
 ดานสวัสดิการ 

บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการดานสวัสดิการ ทําหนาที่ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงานใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
และมีความเทาเทียมกัน ตลอดจนรวมหารือและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการคาจาง ในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ 
ของพนักงาน  เพ่ือใหมีความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมท้ังจัดใหมีสิทธิประโยชนอื่นๆ  สําหรับพนักงาน อาทิเชน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และสวัสดิการเงินกูพนักงาน เปนตน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพประตําป และไดสรางหอง 
ออกกําลังกายที่มีอุปกรณครบครัน เพ่ือใหพนักงานสามารถออกกําลังกายในชวงเย็นหลังเลิกงานได  พรอมทั้งมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมดานสุขภาพใหกับพนักงาน อาทิเชน โครงการ “ลดเสี่ยง ลดอวน เพ่ือสุขภาพที่ดี Season 3” เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน 
ใสใจในเรื่องสุขภาพ 
 

 ดานการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ดําเนินนโยบายพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหพนักงานมีความรู มีทักษะความสามารถและทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดฝกอบรมพนักงานตลอดทั้งปดวยหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในแตละระดับและหนาที่งาน มีทั้งการ
อบรมภายในบริษัทฯ และการสงพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอกเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัทฯ ในการพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพและศักยภาพสูง มีการใหโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และผลักดันใหพนักงานไดใชศักยภาพที่มีอยู 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการเรียนรูงานที่ 2 เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความรูความสามารถเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในสาย
อาชีพที่ปฏิบัติ และเพ่ือใหสามารถทํางานแทนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมท่ีใหพนักงานมีเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพ
ดานตางๆ เชน การวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษา (Case Study) การหาแนวทางแกไข และการนํามาประยุกตใช ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดี
ในการแสดงออกของพนักงานและสรางความมั่นใจและความภาคภูมิใจใหแกผูเขารวมกิจกรรม นโยบายการพัฒนาบุคลากรของ
บริษัทฯ จะทําใหพนักงานพรอมรับกับความเปล่ียนแปลง  ความทาทายในการทํางานที่มีการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น และทํา
ใหพนักงานทันตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ แบงเปน 3 กลุมหลัก ไดแก 

 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 การพัฒนาพนักงานกลุมกําลังสําคัญของหนวยงาน 
 การพัฒนาพนักงานกลุมผูมีศักยภาพ 

 
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและตรงตามความตองการของผูบริโภค พรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกใหผูบริโภคสามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดงาย โดยการประชาสัมพันธขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ชองทาง online และ
แผนพับที่จัดเตรียมไวตามสาขาตางๆทั่วประเทศ ตลอดจนการใหบริการลูกคาสามารถซื้อประกัน online ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
ได เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีศูนย Call Center ที่ใหบริการรับแจงอุบัติเหตุ รับฟงขอเสนอแนะ หรือตอบคําถาม
เก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการจากทางลูกคา ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

 



 

บริษัทฯใหความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพดานบริการ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการบริการ การจัดสํารวจ 
ความคิดเห็นของลูกคา และวัดคาดัชนีความพึงพอใจในการบริการ (CSI) เพ่ือปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดฝกอบรม
พนักงานทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ ใหมีความรู ความเขาใจในงานบริการ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ
อุบัติเหตุเร็วภายใน 20 นาที ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคเฉพาะในเขตเทศบาล  โดยหากเกิดความลาชาจะชดเชยดวยการ
คุมครองกรมธรรมเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุสวนบุคคล วงเงิน 100,000 บาท 

 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในดานบริการ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม
โดยตรง บริษัทฯ มีการสื่อสารไปยังพนักงานใหใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด เพ่ือกระตุนจิตสํานึกในเรื่องการอนุรักษพลังงาน
ภายในองคกร อาทิเชน การปดกอกนํ้าใหสนิทหลังใช การปดหนาจอคอมพิวเตอรในชวงพักกลางวัน การเดินขึ้นบันไดแทนการใช
ลิฟท การปดแอรในชวงหลังเลิกงาน  และการใหความรูเก่ียวกับแนวคิด paperless officeเพ่ือสงเสริมการลดปริมาณการใชกระดาษ
ขององคกร นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดดําเนินการเปล่ียนหลอดไฟทั่วทั้งอาคารสํานักงานใหญเปนหลอด LED เพ่ือประหยัดการใช
พลังงานไฟฟา 

 

7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนและสังคมที่เขมแข็ง และมุงเนนการเสริมสรางธุรกิจขององคกรใหแข็งแกรง
ควบคู ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยไดดําเนินโครงการตางๆที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งในดาน
การศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนปลูกจิตสํานึกของพนักงานในองคกรใหเปนผูที่มีจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ
สังคม นอกจากน้ี บริษัทฯไดมีการสํารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ต้ังของบริษัทฯ และสาขาบริษัทฯ วาไมมีผูใด 
ไดรับผลกระทบในทางลบจากการดําเนินการของบริษัทฯ 

ในป 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆเพ่ือรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังน้ี 

 โครงการรวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

     
 
บริษัทฯ ใหการสนับสนุนแผนการบริจาคโลหิตประจําป 2558 ของศูนยบริจาคโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรม

รณรงคใหพนักงานของบริษัทฯเขาใจถึงความสําคัญของการบริจาคโลหิต เพ่ือเปนประโยชนตอผูปวยหรือผูที่ตองการไดรับโลหิต 
ในยามจําเปนทั่วประเทศ และไดจัดใหพนักงานรวมบริจาคโลหิตกับหนวยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนที่ของสภากาชาดไทยเปนประจําทุก
ไตรมาส โดยมีปริมาณโลหิตที่ไดรับบริจาคท้ังสิ้นจํานวน 112,800 ซีซี 



 

 

 โครงการ “สินมั่นคง สงตอสิ่งดีดี เพ่ือผูดอยโอกาส” 

     
 
บริษัทฯไดดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนดานการศึกษา ภายใตช่ือโครงการ “สินมั่นคง สงตอสิ่งดีดี เพ่ือผูดอยโอกาส” โดย

รวบรวมสิ่งของบริจาคที่เปนประโยชนจากผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ พรอมทั้งเงินบริจาค จํานวน 21,000 บาท เพ่ือมอบ
ใหกับโรงเรียนบานตะโกลาง จังหวัดราชบุรี นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดรวมกับนิตยสาร Thailand Insurance ภายใตโครงการ “พ่ีเพ่ือ
นองจากผองเพ่ือนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพ่ือสังคม ปที่ 12” สนับสนุนเงินบริจาค จํานวน 20,000 บาท ใหกับโรงเรียนบาน
ตะโกลาง เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงหองเรียนช้ันอนุบาล จํานวน 2 หอง โดยมีพนักงานจิตอาสาจากสาขาสํานักงานใหญและ
พนักงานประจําสาขาราชบุรีเดินทางไปรวมปรับปรุงหองเรียนกับชาวบานและองคกรตางๆที่มาชวยเหลือดวย 

 โครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” 

   
 
บริษัทฯ ริเริ่มกิจกรรมบริจาคอุปกรณเครื่องใชในหองพยาบาลและเวชภัณฑ พรอมอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน 

ภายใตช่ือโครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงดวยการ 
ออกกําลังกาย และมีหองพยาบาลในโรงเรียนที่พรอมดวยอุปกรณและเวชภัณฑที่มีมาตรฐานเพ่ือรองรับนักเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน สําหรับการรักษาพยาบาลในเบื้องตนไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯไดดําเนินการมอบอุปกรณเครื่องใชในหองพยาบาล
และเวชภัณฑ พรอมดวยอุปกรณกีฬาใหแกโรงเรียน 3 แหง ไดแก โรงเรียนบานคลองชะอม จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดหลวงแพง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดบางเตยในจังหวัดปทุมธานี 

                                                     

 

 



 

 

•   กิจกรรม “สินมั่นคงมินิมาราธอน

ครั้งที่ 2”สํานักงาน   ภาคเหนือจัดกิจกรรม
เดิน-ว่ิงการกุศลเ พ่ือสุขภาพ  “สินมั่นคง 
มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ณ เขาคอจังหวัด 
เพชรบู รณ  เ พ่ื อส ง เส ริมให ลู กค าและ

ประชาชนทั่วไปใสใจรักษาสุขภาพดวยการออกกําลังกาย รวมถึงมอบรายไดจากการจัดกิจกรรมดังกลาว จํานวน 230,000  บาท ใหกับ
โรงเรียนบานรวมทรัพย จังหวัดเพชรบูรณ ที่ประสบเหตุภัยธรรมชาติไดรับ ความเสียหาย เพ่ือเปนทุนในการซอมแซมโรงเรียน 
รวมถึงจัดซื้ออุปกรณกีฬา และเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

 

 กิจกรรม “สินม่ันคงประกันภัยปนนํ้าใจใหนอง คร้ังท่ี 6” 

          สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับคูคา  และอูในเครือ 
จัดโครงการ “สินมั่นคงประกันภัยปนนํ้าใจใหนอง ครั้งที่ 6” โดยรวมทําบุญ
ทอดผาปาและมอบเงินจํานวน 300,000 บาทใหกับโรงเรียนบานโนนยาง 
จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เปนสื่อการเรียนการสอนของ
นักเรียน พรอมมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี จํานวน 
20 ทุน 

 

  มอบเงินสมทบทุนซ้ือเคร่ืองเลนสนามและเคร่ืองกรองน้ําดื่มใหโรงเรียน 

   
 

สํานักงานภาคใตรวมกับคูคา มอบเงินสมทบทุนจํานวน 215,500 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องเลนสนามและเครื่องกรองนํ้าด่ืม
ใหกับโรงเรียนวัดหนา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 



 

 ทอดผาปาเพ่ือการศึกษา 
 

 
สํานักงานภาคกลางและภาคตะวันออกจัดกิจกรรมทอดผาปาเพ่ือการศึกษา สรางอาคารหองสมุดใหแกโรงเรียน 

บานตรอกปลาไหล จังหวัดปราจีนบุรี เปนเงินจํานวน 224,600 บาท 

 

 ทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2558 
               บริษัทฯรวมกับสํานักงานเขตบางกะปเปนเจาภาพรวมในงาน
ทําบุญทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2558 ณ วัดศรีบุญเรือง บางกะป กรุงเทพฯ 
โดยบริจาคเงิน จํานวนรวม 20,000 บาท เพ่ือสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณศาลา
การเปรียญและพัฒนาวัดในเขตพ้ืนที่ใหเจริญสวยงาม 
 

 บริจาคเงินและสิ่งของใหโรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ จังหวัดอางทอง 

    

บริษัทฯ รวมบริจาคเงินและสิ่งของที่เปนประโยชนมูลคา 30,000 บาท ใหแกโรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ จังหวัดอางทอง  เน่ืองใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาป 2558 เพ่ือนําไปชวยเหลือเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส 

 

 

 



 

 สนับสนุนการแขงขันโบวล่ิงการกุศล 

บริษัทฯ มอบของสนับสนุนใหกับทีมแขงขันโบวล่ิงการกุศล จํานวนกวา 50 ทีม 
จากโรงเรียนมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

 

 สนับสนุนการแขงขันแรลล่ีการกุศลสิ่งแวดลอม ประจําป 2558 

บริษัทฯ รวมสนับสนุนของรางวัลใหกับผูเขาแขงขันกวา 100  ทีม ในการแขงขัน
แรลลี่การกุศลสิ่งแวดลอม ประจําป 2558 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ เสนทางกรุงเทพ-เพชรบุร ี
โดยมี วัตถุประสงค เ พ่ือหารายไดชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมของสภาทนายความ 

 สนับสนุนโครงการ “คายนักประกันวินาศภัยรุนเยาว คร้ังท่ี 4” 

        

บริษัทฯสนับสนุนของรางวัลในโครงการ “คายนักประกันวินาศภัยรุนเยาว ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมนักบริหารงานบุคค
ธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โครงการดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือเสริมสรางความรูแกนิสิตนักศึกษาระดับช้ันปที่ 2-3 จาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ผานการคัดเลือกใหรวมกิจกรรมเขาคายอบรมความรูดานประกันภัย เพ่ือใหนักศึกษามองเห็นโอกาส 
และความกาวหนาในเสนทางอาชีพธุรกิจประกันวินาศภัย 

 

 
 
 
 
 



 

8.    การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ 
ผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑและนําเสนอผลิตภัณฑใหมสูตลาดอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการที่หลากหลายของ
ผูบริโภค อาทิเชน ประกันซอมศูนย ประกัน 2+3+ ถูกผิดรับเลย และ ประกันสุขภาพตามฟต พรอมทั้งมุงมั่นพัฒนาการใหบริการเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกลูกคา โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในงานบริการ ไดแก ระบบ Tracking GPS ที่ชวยระบุพิกัดของ
พนักงานเคลมที่อยูใกลที่เกิดเหตุมากที่สุด ทําใหพนักงานสามารถไปถึงที่เกิดเหตุ ไดอยางรวดเร็ว และระบบ SMK Speed App ที่
อํานวยความสะดวกแกลูกคารถประกันและรถคูกรณีของบริษัทฯ ใหสามารถแจงเคลมผานมือถือ smart phone ได นอกจากน้ี บริษัทฯ
ยังมีชมรมคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ที่จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการเปนประจําทุกป เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหบุคลากรรักการคิดริเริ่มสรางสรรค สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร และวิสัยทัศนของบริษัทฯในการเปนผูนําดาน
นวัตกรรม 

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

บริษัทฯไดมีการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย ตามที่ไดเขียนรายงานไวในหลักการ 8 ขอ ขางตน 
 

การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

- ไมมีรายการ- 
 

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม (after process) 

ในป 2558 บริษัทฯไดทํากิจกรรมและรวมกิจกรรมเพ่ือสังคม ตามท่ีไดรายงานไวแลว ในหัวขอ การรวมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

     
 

 

 


