
 

ความรับผดิชอบต่อสังคม  

 นโยบายภาพรวม 

  บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ด าเนินธุรกิจภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่
กิจการอยา่งย ัง่ยนื เพื่อผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี รายงานความรับผดิชอบต่อสังคมตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท ามีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมี
แนวทางในการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ดงัน้ี 

• ปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้ท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้เพื่อ
ผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม   

• ไม่สนบัสนุนการกระท าใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย สิทธิทางปัญญา หรือเคร่ืองหมาย
ทางการคา้ ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของ 

• ก าหนดหลกัเกณฑ์และการคดัเลือกคู่คา้/คู่สัญญาอย่างชดัเจน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั พร้อม
ทั้ง ปฏิบติัตามระเบียบ ขั้นตอนการจดัหา ตลอดจนเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้  เจา้หน้ี  และลูกคา้ 
• ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม และใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้และความสามารถ

ของพนกังาน ใหมี้ความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพ 

2. การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

  บริษทัฯ ยดึมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบดว้ยตระหนกัดีวา่การใหห้รือรับ
สินบนและการคอร์รัปชัน่นั้น เป็นภยัร้ายแรงท่ีท าลายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและ
พิจารณาก าหนด  

1. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

2. แนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เร่ือง การให้/รับ ของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง 

หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 



 

3. แนวทางปฏิบติัการแจง้เบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

5. คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ  กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวปฏิบติั อีกทั้ง เพื่อป้องกนัมิใหบ้ริษทัฯ อนัรวมไปถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง ฝ่า

ฝืนกฎหมายต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น โดยได้เผยแพร่นโยบายไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ 

www.smk.co.th   และ ระบบ Intranet     

การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

  ตามท่ีบริษทัฯไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณ์เพื่อเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นทุจริต (Thailand’s Private Sector  Collective Action  Coalition Against Corruption-CAC)  เพื่อร่วมแสดง
เจตนารมณ์ต่อตา้นการคอรัปชัน่และไม่ยอมรับใหมี้การเกิดการทุจริตใดๆ ข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือ
จากการปฏิบติังานในองคก์ร เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 นั้น บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต
และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่และการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัฯเน่ืองจากการทุจริตในองคก์รเป็นประเด็นความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืของ
บริษทัฯโดยตระหนกัและยดึมัน่ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบและไม่มีขอ้ยกเวน้ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงและทางออ้ม กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งยดึถือและตอ้งปฏิบติัตาม 
นอกจากน้ี บริษทัยงัรณรงคส่ื์อสารและใหค้วามรู้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

   คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ไดรั้บรายงานเก่ียวกบัความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่โดยไดส้อบทานการประเมิน
ความเส่ียงและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีควรมีเพื่อลดความเส่ียงนั้นโดยผูบ้ริหารไดน้ าค าแนะน าไปปฏิบติั ทั้งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ  

  บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและส่ือสารไปยงับุคลากรทุกระดบั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ น าไปสู่การยอมรับและปลูก
จิตส านึกท่ีดี โดยก าหนดใหมี้การลงนาม รับทราบและถือปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และระเบียบ 
มาตรการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  อีกทั้ง ก าหนดใหมี้ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสเม่ือพบเห็น
การกระท าท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้ง ก าหนดใหมี้มาตรการรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือแจง้
เบาะแสใหมี้ความปลอดภยั ไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้ ทั้งในระหวา่งการสอบสวน และภายหลงัการสอบสวน และมี
กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม 

http://www.smk.co.th/


 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ร้องเรียน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัฯจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่
หรือขอ้มูลใดๆท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูลได ้และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไว้
เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้ นท่ีจะเข้าถึงข้อมูล
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน 
และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด  

การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการคอร์รัปช่ัน 

1. รวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนการคอร์รัปชัน่ 

2. ประมวลผล กลัน่กรองขอ้มูล และ ก าหนดมาตรการเพื่อพิจารณาขั้นตอน วธีิการจดัการ ในแต่ละเร่ือง 

     และด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 

3. รายงานผลใหผู้ร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน ผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือบุคคลอ่ืน  

    ตามความจ าเป็นและเหมาะสมทราบ โดยกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะติดตาม 

    ผลความคืบหนา้เป็นระยะ กรณีท่ีเป็นเร่ืองก่อความเสียหายต่อบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั คณะกรรมการ 

    ตรวจสอบหรือกรรมการผูจ้ดัการ จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงและผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการ 

    บริษทัฯรับทราบ 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัช่องทางเพื่อให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน  แจง้เบาะแส
การกระท าผดิ หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆได ้โดยผา่นช่องทางของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ทางโทรศพัท ์ท่ีหมายเลข 

• หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน (Complain Unit) โทร: 02-3787000 ต่อ 7177 – 7181 
 2. ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.smk.co.th  
 3. กรอกแบบฟอร์ม แสดงความคิดเห็น ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ 
 4. ทางไปรษณีย ์โดยจ่าหนา้ซองถึง 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
• ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 



 

 โดยส่งมาตามทีอ่ยู่ ดังนี ้
 บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 313 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯ ส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม โดยจะไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดๆ ดว้ยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานภาพอ่ืนใดท่ี
ถือเป็นสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัฯ จะตั้งมัน่อยูบ่นหลกัของเสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนุน
การปกป้องสิทธิมนุษยชนตามขอบเขตอ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 

บริษทัฯมีนโยบายใหพ้นกังานในองคก์รสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผยและเท่าเทียมกนั 
ใหเ้กียรติในคุณค่าของความเป็นมนุษยเ์สมอเหมือนกนั ดว้ยมองเห็นวา่การพฒันาคนท่ีดีตอ้งเร่ิมตน้ท่ีความ
เช่ือ ความเช่ือมัน่ และความเคารพในความเป็นคนของทุกคน โดยมีแนวทางปฏิบติัติดงัน้ี 

• บริษทัฯไม่มีขอ้จ ากดั หรือเลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดๆในการจา้งงาน ดว้ยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ 
อาย ุหรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน 

• บริษทัฯมีการจดัท าขอ้บงัคบัดา้นแรงงานท่ีมีมาตรฐาน และไดรั้บการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 
• บริษทัฯจดัให้มีช่องทางการร้องทุกขส์ าหรับพนกังาน โดยพนกังานท่ีประสบปัญหาในเร่ืองต่างๆ มีสิทธิ

แจง้เร่ืองร้องเรียนผา่นผูบ้งัคบับญัชาของตนไดโ้ดยตรง หรือผา่นช่องทางอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และช่องทางบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ    

บริษทัฯ ให้การดูแลต่อพนกังานทั้งชายและหญิงอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  มีการก าหนดให้
ทั้งพนกังานชายและหญิงเกษียณอายุการท างานเม่ืออายุ 60 ปี เท่าเทียมกนั ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังาน
สามารถยา้ยกลบัภูมิล าเนาโดยไปปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีเหมาะสมได ้รวมทั้งมีหลกัเกณฑ์การแต่งตั้ง
โยกยา้ยพนกังานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัฯให้สิทธิพนักงานแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการพฒันาและปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกและพึงพอใจยิ่งข้ึน  รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังาน   ไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพื่อให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วม อาทิเช่น การร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ าทุก  
3 เดือน และการร่วมบริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ  

 
 



 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯใหค้วามส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่พนกังานคือทรัพยากรส าคญัท่ีมีส่วนช่วยใหเ้ป้าหมายของ
บริษทัฯบรรลุผลส าเร็จ ตลอดจนเคารพในสิทธิ และปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  ดงัน้ี 

• มีการสรรหาวา่จา้งท่ีโปร่งใส  ยดึตามคุณสมบติัและความสามารถตามต าแหน่งงาน 

• มีเง่ือนไขในการจา้งงานท่ีเป็นธรรม และใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามต าแหน่งหนา้ท่ีและ

ตามศกัยภาพ 

• มีการก าหนดวฒันธรรมองคก์ร  เพื่อเป็นแนวทางท่ีทุกคนใชใ้นการปฏิบติั 

• มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัใหมี้วนัลาพกัผอ่นประจ าปี  การจดัตั้งกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ การรักษาพยาบาลทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน   

• การแต่งตั้งโยกยา้ย การใหร้างวลั บริษทัฯกระท าดว้ยความเป็นธรรม  เสมอภาคและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ

ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

• การลงโทษทางวนิยัพนกังาน  บริษทัฯ มีกระบวนการสอบสวนลงโทษอยา่งเป็นธรรม  ภายใตข้อ้ก าหนดใน

ขอ้บงัคบัการท างาน 

• บริษทัฯดูแลดา้นความเป็นอยู ่ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน  ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ 

และทรัพยสิ์นของพนกังาน 

• ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการท างานของพนกังานอยา่งมืออาชีพ พฒันาระบบ

การท างานและสร้างนวตักรรมในองคก์ร 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

• ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

  ความปลอดภยั เป็นภารกิจแรกของบริษทัฯในฐานะผูด้  าเนินธุรกิจประกันวินาศภยั  บริษทัฯมุ่งเน้นให้
พนกังานมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดี จึงไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ในการท างาน (คปอ.)  เพื่อท าหน้าท่ีพฒันา  ปรับปรุง และติดตามระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานของบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างาน และ/หรือ
มาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนจดัท านโยบาย แผนงานประจ าปี โครงการ หรือกิจกรรมดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อเป้าหมายให้เป็นองคก์รท่ีปราศจากอุบติัเหตุ



 

และความสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน หรือความ
ไม่ปลอดภยัในสถานท่ีท างานอนัเกิดการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น 

  ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษทัฯได้จดัให้มีการอบรมการเกิดเหตุเพลิงไหม ้ การใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงและซ้อม
อพยพหนีไฟประจ าปี  เพื่อให้พนกังานรู้สาเหตุการเกิดเพลิงไหมแ้ละการใช้อุปกรณ์ระงบัเหตุเบ้ืองตน้  รวมถึง
หากเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอาคารพนกังานจะสามารถลงจากอาคารไปยงัจุดรวมพลไดอ้ย่างถูกวิธีและมีความ
ปลอดภยั 

  คณะกรรมการความปลอดภยัฯไดด้ าเนินการตรวจพื้นท่ีอาคารส านกังาน และจดัประชุมเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงดา้นความปลอดภยัให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนติดตามความคืบหนา้การแกไ้ขปรับปรุง เป็นประจ าทุก
เดือน นอกจากน้ี บริษัทฯยงัได้ตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานอายุการใช้งาน 
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบแอร์  ไฟแสงสว่างภายในอาคาร  และน ้ าด่ืมพนักงานให้ได้มาตรฐานถูก
สุขลกัษณะ รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารสวสัดิการให้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
ตลอดจนมีโครงการส ารวจ ปรับปรุง และเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในท่ีพกัพนกังานเคลมให้ไดม้าตรฐาน มี
ความปลอดภยั และสะอาดอยู่เสมอ  ซ่ึงโครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีได้ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 
2559 โดยในปี 2560 น้ี ไดท้  าการปรับปรุงและเปล่ียนอุปกรณ์ภายในหอ้งพกัพนกังานเคลมตามสาขาทัว่ประเทศ
ดงัน้ี 

ภาคกลาง     ภาคใต ้

-      ราชบุรี      -    ตรัง 

-    สระบุรี      -    อ  าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา  

-      พทัยา      -    อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

-      ชลบุรี  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    ภาคเหนือ 

-    ยโสธร      -    ล าปาง 
-    อุดรธานี     
-    ชยัภูมิ      
-    นครราชสีมา      
-    หนองบวัล าพู 

 
 



 

 ทั้งน้ีในปี 2560 พบวา่มีอตัราพนกังานท่ีลาหยดุจากอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างานแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี  

กรณบีาดเจ็บของพนักงาน ชาย หญงิ รวม 

ไม่หยดุงาน - - - 

หยดุงาน 1 1 2 

ทุพพลภาพ - - - 

เสียชีวติ - - - 

รวม 1 1 2 

 

• ด้านสวสัดิการ 

   บริษทัฯพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนักงานให้มีความสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ 
พนกังานทั้งชายและหญิงจะไดรั้บสวสัดิการอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกนั นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสิทธิ
ประโยชน์ดา้นอ่ืนๆให้แก่พนกังาน อาทิเช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล  กระเชา้เยี่ยมผูป่้วยใน 
และสวสัดิการเงินกูพ้นกังาน เป็นตน้ 

   บริษทัฯจดัให้มีคณะกรรมการดา้นสวสัดิการ ท าหน้าท่ีดูแลเร่ืองสวสัดิการของพนกังานให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีความเท่าเทียมกนั ตลอดจนร่วมหารือและให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ค่าจา้ง ในเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ของพนกังานเพื่อใหมี้ความเหมาะสม 

   บริษทัฯส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพดี โดยจดัให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพประจ าห้อง
พยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี   และให้ความส าคัญในการออกก าลังกาย  โดยจัดให้มีการเช่า 
คอร์ทแบดมินตนัและสนามฟุตซอล  รวมถึงจดัท าหอ้งออกก าลงักายท่ีมีอุปกรณ์ครบครันส าหรับพนกังานใช้
ออกก าลงักายในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน  รวมทั้งมีการส่ือสารกบัพนกังานให้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโรคภยั
ต่างๆ และแนวทางการรักษาสุขภาพ เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการมีสุขภาพท่ีดี   

• ด้านการพฒันาบุคลากร 

  บริษทัฯด าเนินโยบายพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้พนกังานมีความรู้ มีทกัษะความสามารถ
และทศันคติท่ีดีในการปฏิบติัติงานโดยมีการจดัฝึกอบรมพนกังานตลอดทั้งปีดว้ยหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบั



 

พนักงานในแต่ละระดับและหน้าท่ีงาน มีทั้ งการอบรมภายในบริษทัฯ และการส่งพนักงานไปอบรมกับ
สถาบนัภายนอกเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯในการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและศกัยภาพ
สูง มีการให้โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง และผลกัดนัให้พนักงานได้ใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการเรียนรู้งานท่ี 2 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม เพิ่ม
ศกัยภาพในสายอาชีพท่ีปฏิบติั และเพื่อให้สามารถท างานแทนกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการ Coaching  
เป็นการสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชาถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง ดว้ยวิธีการให้ค  าแนะน าและสอนงานแบบ
สองทาง (Two Way Communication) เพื่อให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองไปพร้อมๆกนั มีการจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานของบริษทัฯ โดยใหลู้กคา้ ตวัแทนและพนกังานไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการใช้บริการบนมือถือ ท่ีมีความทนัสมยัและมีความเป็น Digital มากข้ึน รวมถึงการจดัอบรม
พฒันาทกัษะความสามารถดา้น Digital ควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานพร้อมรับกบัความเปล่ียนแปลง 
ความท้าทายในการท างานท่ีมีการแข่งขันทางธุรกิจท่ี รุนแรงมากข้ึนและท าให้พนักงานทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  

 โดยการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

• การพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
• การพฒันาพนกังานกลุ่มก าลงัส าคญัของหน่วยงาน 
• การพฒันาพนกังานกลุ่มผูมี้ศกัยภาพ 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

  บริษทัฯมีความมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง่้าย มีการให้ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัการ
ใช้รถยนต์ การขับข่ี การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงข้อมูลท่ีน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคผ่านช่องทางออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง และมีการให้ความรู้และรายละเอียดในเร่ืองของ
ผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Website, Facebook แผน่พบั โปสเตอร์ท่ีสาขาทัว่ประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผูบ้ริโภครักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอดว้ยการออกก าลงักาย โดยได้มอบส่วนลด
สูงสุดถึง 15% ส าหรับผูท่ี้มีสุขภาพดีในการซ้ือประกนัสุขภาพตามฟิต และจดักิจกรรมในการตรวจสุขภาพ
เบ้ืองตน้ตามสาขาในกรุงเทพฯ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีศูนย ์Call Center ท่ีให้บริการรับแจง้อุบติัเหตุ รับแจง้
ท าประกัน รับฟัง ข้อเสนอแนะ หรือตอบค าถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากทางลูกค้า ตลอด 24 
ชัว่โมง   



 

บริษัทฯให้ความส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพด้านบริการ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการ
บริการ การจดัส ารวจความคิดเห็นของลูกคา้ และวดัค่าดชันีความพึงพอใจในการบริการ(CSI) เพื่อปรับปรุง
การบริการให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนการจดัฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ ให้มีความรู้ ความเขา้ใจใน
งานบริการ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบอุบติัเหตุเร็วภายใน 20 นาที ส าหรับ
พื้นท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคเฉพาะในเขตเทศบาล โดยหากเกิดความล่าช้าจะชดเชยด้วยการ
คุม้ครองกรมธรรมเ์บด็เตล็ดอุบติัเหตุส่วนบุคคล วงเงิน 100,000 บาท   

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

   บริษทัฯให้ความส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สร้างจิตส านึกให้พนักงานในองค์กรใช้พลงังานอย่างประหยดัและรู้คุณค่า อาทิเช่น การลดปริมาณการใช้
กระดาษ  การปิดเคร่ืองปรับอากาศหลงัเลิกงาน ตลอดจนการส ารวจและตรวจสอบอุปกรณ์ประปาและไฟฟ้า
ใหมี้ประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอ    

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

   บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของชุมชนและสังคมท่ีเขม้แขง็ และมุ่งเนน้การเสริมสร้างธุรกิจของ
องคก์รใหแ้ขง็แกร่งควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนและสังคมโดยไดด้ าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมโดยรวม ทั้งในดา้นการศึกษาและสาธารณะสุข ตลอดจนปลูกจิตส านึกของพนกังานในองคก์รให้
เป็นผูมี้จิตอาสาและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การส ารวจ ตรวจสอบ
สภาพของชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัฯและสาขาบริษทัฯวา่ไม่มีผูใ้ดไดรั้บผลกระทบทางลบ
จากการด าเนินงานของบริษทัฯ  
  ในปี 2560 บริษทัฯไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ดงัน้ี 

 โครงการร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

 บริษทัฯไดใ้หก้ารสนบัสนุนแก่แผนการบริจาคโลหิตประจ าปี 2560 ของ
ศูนยบ์ริจาคโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย โดยจดักิจกรรมรณรงคใ์หพ้นกังาน
ของบริษทัฯ เขา้ใจถึงความส าคญัของการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป่้วยหรือผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บโลหิตในยามจ าเป็นทัว่ประเทศ และไดจ้ดัให้
พนกังานร่วมบริจาคโลหิตกบัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีของสภากาชาด
ไทยเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมีปริมาณโลหิตท่ีไดรั้บบริจาคทั้งส้ินจ านวน  

         88,400 ซีซี               



 

 โครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” ปีที ่3 

 บริษทัฯไดส้านต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องพยาบาล
และเวชภณัฑ ์พร้อมอุปกรณ์กีฬาใหก้บัโรงเรียนท่ีขาดแคลน ภายใต้
โครงการ “สินมัน่คงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี”  ปีท่ี 3 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแขง็แรงดว้ยการออกก าลงักาย พร้อมทั้งมี
หอ้งพยาบาลในโรงเรียนท่ีพร้อมดว้ยอุปกรณ์และเวชภณัฑท่ี์มีมาตรฐานเพื่อ
รองรับนกัเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ส าหรับการรักษาพยาบาลใน
เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน โดยทางบริษทัฯไดด้ าเนินการมอบอุปกรณ์

เคร่ืองใชใ้นหอ้งพยาบาลและเวชภณัฑ ์พร้อมดว้ยอุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่โรงเรียนจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 

- โรงเรียนวดัสบกเขียว จงัหวดันครนายก  - โรงเรียนวดัสารวนาราม จงัหวดัปราจีนบุรี 
- โรงเรียนบา้นทุ่งแจง จงัหวดัราชบุรี   - โรงเรียนบา้นหนองบวั จงัหวดักาญจนบุรี  
- โรงเรียนวดับา้นชุง้ (อิสระวิทยา) จงัหวดัสระบุรี - โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ จงัหวดัชยันาท 
- โรงเรียนบา้นวงัหวัเรือ จงัหวดัชยันาท 

 กจิกรรม “สินมั่นคงมินิมาราธอน คร้ังที ่4”  

  บริษทัฯจดักิจกรรมเดิน-วิง่การกุศลเพื่อสุขภาพ “สินมัน่คงมินิ
มาราธอน คร้ังท่ี 4” ณ จุดชมววิทะเลหมอก อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เพื่อส่งเสริมใหลู้กคา้และประชาชนทัว่ไปใส่ใจรักษาสุขภาพดว้ยการออก
ก าลงักาย รวมถึงมอบรายไดจ้ากการจดักิจกรรมดงักล่าว จ านวน 234,000 
บาท ใหก้บัโรงเรียนท่ีขาดแคลนเพื่อเป็นทุนในการซ่อมแซมโรงเรียน และ
เป็นทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียน ไดแ้ก่ 
 - โรงเรียนบา้นล านงั อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร จ านวน 222,000 บาท 
 - โรงเรียนวดับา้นไผท่่าโพใต ้อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตรจ านวน 12,000 บาท 

 บริจาคเงินและส่ิงของให้โรงเรียนวดัตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง 

 บริษทัฯมอบเงินจ านวน 35,000 บาท และเงินบริจาคจากพนกังาน
จ านวน 21,807 บาท พร้อมเคร่ืองอุปโภคบริโภคจ านวนมาก รวมมูลค่ากวา่ 
56,000 บาท ใหแ้ก่วดัตาลเจด็ช่อ จงัหวดัอ่างทอง เพื่อสนบัสนุนโครงการ
ส าหรับเด็กก าพร้า 



 

 สนับสนุนเก้าอีส้ าหรับจัดกจิกรรมให้โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี  

 บริษทัฯสนบัสนุนเงินบริจาค จ านวน 15,000 บาท ใหก้บั
โครงการ “พี่นอ้งจากผองเพื่อนชาวประกนัและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม 
ปีท่ี 14” ท่ีจดัข้ึนโดยนิตยสาร Thailand Insurance เพื่อสนบัสนุนเกา้อ้ี
จ  านวน 75 ตวั ส าหรับใชใ้นการจดักิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
บา้นท่าแย ้อ าเภอด่านมะขามเต้ียจงัหวดักาญจนบุรี 

 สนับสนุนกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

  บริษทัฯมอบของขวญัส าหรับกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมประกนัวนิาศ
ภยัไทย, ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัปทุมธานี, ศูนยเ์ยาวชน
คลองกุ่ม, ศูนยเ์ยาวชนบางกะปิ, โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
และโรงเรียนวดัแสนเกษม เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งมอบ
ความสุขสนุกสนานใหแ้ก่เด็กๆ อีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุน
กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติของชุมชนในพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง  

 สนับสนุนโครงการ “ค่ายนักประกนัวนิาศภัยรุ่นเยาว์ คร้ังที ่6”  

 บริษทัฯสนบัสนุนของรางวลัในโครงการ “ค่ายนกัประกนัวนิาศ
ภยัรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 6” ซ่ึงจดัข้ึนโดยชมรมนกับริหารงานบุคคลธุรกิจ
ประกนัภยั สมาคมประกนัวินาศภยัไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นิสิต
นกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 3-4 จากสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ท่ีผา่นการ
คดัเลือกใหร่้วมกิจกรรมเขา้ค่ายอบรมความรู้ดา้นประกนัภยั เพื่อให้
นกัศึกษามองเห็นโอกาส และความกา้วหนา้ในเส้นทางอาชีพธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยั 

 สนับสนุนโครงการ “ค่ายเรียนรู้ ศึกษาวถิีชีวติชุมชนและอบรมจริยธรรม” 

  บริษทัฯสนบัสนุนของรางวลัในโครงการ “ค่ายเรียนรู้ ศึกษาวถีิชีวติ
ชุมชนและอบรมจริยธรรม” ซ่ึงจดัข้ึนโดยกลุ่มนกัศึกษาชายแดนภาคใต ้
มหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อช่วยเหลือสังคม และสนบัสนุนใหน้กัศึกษาได้
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ณ บา้นปือรอ อ าเภอยะลา จงัหวดัพทัลุง 



 

 สินมั่นคงส่งต่อส่ิงดีดี เพ่ือผู้พกิารทางสายตา 

  บริษัทฯมอบปฏิทินตั้ งโต๊ะให้กับศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อน าไป
ดดัแปลงเป็นส่ือการเรียนการสอน และจดัท าสมุดอกัษรเบรลล ์
ให้แก่ผู ้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนการอาชีพคนตาบอด
ขอนแก่น 

 สินมั่นคงส่งต่อส่ิงดีดี เพ่ือผู้พกิารทีต้่องการขาเทียม 

  บริษทัฯมอบวสัดุอะลูมิเนียมท่ีรวบรวมไดจ้ากพนกังานสินมัน่คง ทั้งจากส านกังานใหญ่และสาขา
ทัว่ประเทศ น ้าหนกัรวมกวา่ 60 กิโลกรัม (สามารถจดัท าขาเทียมได ้ 60 ขา้ง) ใหก้บัตวัแทนมูลนิธิขาเทียม
แห่งประเทศไทยในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใชใ้นการท าขา
เทียม โครงการ "1 ฝาต่อขาเทียม" ช่วยเหลือผูพ้ิการท่ีตอ้งการขาเทียม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ 

  

 สินมั่นคงส่งต่อส่ิงดีดี ช่วยเหลือพีน้่องผู้พกิาร 

 บริษทัฯมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ ซ่ึงไดท้  า
การรวบรวมจากพนักงานสินมัน่คงทั้งจากส านักงานใหญ่และ
สาขา ให้กบัตวัแทนสมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหวสากล 
เพื่อน าไปแยกช้ินส่วนเป็นสินคา้รีไซเคิล และจ าหน่ายเป็นเงินทุน
ส าหรับจดัหาอุปกรณ์ใหก้บัพี่นอ้งผูพ้ิการท่ีขาดแคลนจ านวนมาก 

 

      สินมั่นคงประกนัภัยร่วมส่งธารน า้ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน า้ท่วม 

          
 

 



 

  บริษทัฯลงพื้นท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม โดยน าถุงยงัชีพและน ้าด่ืมแจกจ่ายใหก้บัผูป้ระสบภยั  
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่นอ้งท่ีประสบอุทกภยัในพื้นท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ 
 - ต าบลปากประ, พญาขนั และ จองถนน จงัหวดัพทัลุง 
 - ต าบลวดัป่าระก าเหนือ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 - ต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 - อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 - ต าบลนาพญา และ พอ้แดง อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
 - อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร 
 - พื้นท่ีในจงัหวดันครพนม 

      สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิง่ประกนัภัย คร้ังที ่11 

 บริษทัฯร่วมสนบัสนุนของรางวลัใหก้บัผูเ้ขา้แข่งขนัโบวล่ิ์ง
ประกนัภยั คร้ังท่ี 11ซ่ึงจดัข้ึนโดยสโมสรสมาชิกประกนัภยั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความสามคัคี และส่งเสริมดา้นสุขภาพ
ของพนกังานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเป็นการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ของบริษทัสมาชิกในธุรกิจประกนัภยั 

 สนับสนุนเต็นท์กจิกรรมให้แก่โครงการนิติบุคคล อาคารบ้านเอือ้อาทร  

  บริษทัฯมอบเตน็ท ์ขนาด 5X8 เมตร ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีโครงการนิติ
บุคคล อาคารบา้นเอ้ืออาทร เพื่อใชใ้นกิจกรรมต่างๆของทางโครงการ 

        

 ร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปช่ัน 2560 

 บริษทัฯเขา้ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ปี 2560 ซ่ึงจดัข้ึนโดย
ส านกังานองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย)  ภายใตแ้นวคิด 
“รัฐบาลใหม!่ คอร์รัปชนัเก่า?” เพื่อใหส้ังคมไทยไดต้ระหนกัในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ และรณรงคใ์หป้ระชาชน
ต่ืนตวั ดว้ยการเป็นพลงัพลเมืองต่ืนรู้ต่อตา้นการโกงทุกรูปแบบ 

 



 

 บริจาคเงินและเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้วดัพระบาทน า้พุ จ.ลพบุรี 
  บริษทัฯบริจาคเงินจ านวน 43,000 บาท พร้อมเงินท่ี

ผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วมกนับริจาคอีกจ านวน 34,013.75 บาท 
รวมเป็นเงิน 77,013.75 บาท พร้อมทั้งเคร่ืองอุปโภคบริโภค อาทิ 
ขา้วสาร อาหารแหง้ และขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ส าหรับมูลนิธิธรรมรักษเ์พื่อผูป่้วย HIV วดัพระบาทน ้าพุ  
จงัหวดัลพบุรี 

 
 ร่วมท าบุญสมทบถวายผ้ากฐินพระราชทานของส านักงานประกนัสังคม ปี 2560 

 บริษทัฯร่วมบริจาคเงินจ านวน 5,000 บาท ท าบุญสมทบปัจจยัถวายผา้พระกฐิน
พระราชทานของส านกังานประกนัสังคม ประจ าปี 2560 ณ วดัศรีมงคลใต ้อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมุกดาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจา้อยูห่วั และเพื่อร่วมท านุบ ารุง
ศาสนา พระอารามหลวง และร่วมสืบทอดประเพณีดีงาม 

  

ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพญ็กุศลถวายพระบรมศพ  

  บริษทัฯร่วมเป็นเจา้ภาพบ าเพญ็กุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เพื่อนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทใน
พระบรมมหาราชวงั 
 

 

 

 

 



 

         ร่วมปลูกดาวเรือง น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที ่9 

 บริษทัฯเขา้ร่วมกิจกรรม “ชมรมประชาสัมพนัธ์ประกนัภยัปลูกดาวเรือง 
นอ้มเกลา้ฯ ถวายในหลวงรัชกาลท่ี ๙” ซ่ึงจดัโดยชมรมประชาสัมพนัธ์ประกนัภยั 
สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ร่วมกนัปลูกตน้ดาวเรืองเป็นจ านวน 1,499 ตน้ เพื่อ
แสดงความจงรักภกัดีและนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอยา่งหาท่ีสุดมิได ้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนลุมพินี  

 

 อบรมการซ้อมดับเพลงิและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2560 

  บริษทัฯไดจ้ดัการฝึกอบรมการระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้และการ
อพยพหนีไฟ ประจ าปี 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานเขา้ใจ
วธีิการป้องกนัอคัคีภยั สามารถระงบัเหตุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุใหไ้ดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีการจ าลอง
การเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นอาคารและการอพยพหนีไฟจริงดว้ย 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

 การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

  บริษทัฯไดพ้ฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตลอดเวลาเช่น
ดา้นประกนัภยัอคัคีภยั  บริษทัฯไดมี้ผลิตภณัฑป์ระกนัอคัคีภยั มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเก่ียวกบับา้น (home 
assistance) เป็นประกนัอคัคีภยั บา้นอยูอ่าศยัท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้างชั้น 1 และมีสถานท่ีตั้งทรัพยสิ์นตั้งอยูใ่นเขต
กรุงเทพปริมณฑล และในต่างจงัหวดับางจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง บริษทัจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
เก่ียวกบับา้นจ านวน 6 รายการคือ 1) บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน 2) บริการซ่อมประปาฉุกเฉิน 3) บริการ
ช่างกุญแจบา้น 4) บริการช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศฉุกเฉิน 5) บริการขจดัสัตวร้์ายฉุกเฉิน 6) บริการช่างซ่อม
หลงัคาและเพดาน โดยจะใชก้ารบริการไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังต่อปี ในวงเงินสูงสุด 1,000 บาท/คร้ัง (เฉพาะค่าแรง
และค่าเดินทาง)ซ่ึงการประกนัอคัคีภยัมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเก่ียวกบับา้นไดม้าจากการประกวด
นวตักรรม ท่ีชมรมคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมจดัข้ึนทุกปี นอกจากดา้นผลิตภณัฑ์แลว้ บริษทัยงัไดน้ า
นวตักรรมท่ีใหค้วามรู้ดา้นประกนัภยัมาใชใ้นรูปแบบเกมส์ซ่ึงไดรั้บรางวลัเช่นเดียวกนัมาท าเป็น interactive 
game เพื่อโปรโมทประกนัสุขภาพ ตามฟิต ใน facebook ซ่ึงในปี 2560 ชมรม คิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
ไดจ้ดัประกวดนวตักรรมดา้นต่างๆทั้ง 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้นการตลาด และช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการท างาน เพื่อคิดคน้ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 



 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  

 บริษทัฯไดมี้การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ตามท่ีไดเ้ขียนรายงานไวใ้นหลกัการ 8 ขอ้ ขา้งตน้ 

การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

 - ไมมี่รายการ- 

 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

      - ในปี 2560 บริษทัฯไดท้  ากิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้ ในหัวขอ้ การร่วม
พฒันาชุมชนหรือสังคม  

 

 

 


