บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม
กฎหมายและตามข้อตกลงทีม่ ีกับบริษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ผู้ถือหุน้ ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า/คู่สัญญา คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่พงึ ได้รับตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกาไร และการได้รับข้อมูลข่าวสารการดาเนินธุรกิจที่สาคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ โดย
ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกเหนือจากสิทธิข้างต้น บริษัทฯ ยังยึดมั่นการดาเนิน
ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุน้
ลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และอานวยความสะดวก
ในด้านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้ าได้ อย่ างรวดเร็ วทัน ต่อ เวลา เพื่ อให้ ลูกค้าได้รั บความพึง พอใจสู งสุ ด ตลอดจนให้ข้ อมูล ข่าวสารเกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง
บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกาหนดมาตรฐานการให้บริการ การ
จัดการเรื่องร้องเรียน การสารวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมทั้งการวัดค่าดัชนีความพึงพอใจในบริการ (CSI) อย่างสม่าเสมอ เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า
บริษัทฯ ส่งเสริมการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่
ให้บริการตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในเบื้องต้น ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนสาหรับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.smk.co.th เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้า

พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับพนักงาน โดยถือว่ าพนักงานคือทรัพยากรสาคัญที่มีส่วนช่วยให้เป้าหมายของบริษัทฯบรรลุผล
สาเร็จ จึงมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้พร้อมรับการ
แข่งขันทางธุรกิจ
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค และจัดให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือให้รางวัล อย่างเหมาะสมโดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานตามความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนั กงานทุกคนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานทุก
ระดับชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ในการพิจารณาผลงาน บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ดัชนีวัดผลงานเพื่อป้องกัน
และลดปัญหาข้อโต้แย้งในเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน
บริษัทฯ กาหนดเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายกาหนด
อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนาแห่งอื่นๆ รวมทั้งดูแลให้มีการ
ปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆสาหรับพนักงาน อาทิ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และสวัสดิการเงินกู้
พนักงาน เป็นต้น
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อทาหน้าที่สารวจเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทางานของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทางาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือมาใช้บริการในสถาน
ประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้มี
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมีการจัด
แข่งขันกีฬาสีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ทากิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสได้ทาความคุ้นเคยกัน
เจ้าหนี้
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้ทุกประเภทตามหลักจริยธรรม ดารงชื่อเสียงของบริษัทฯด้วยการปฏิบัติต่อ
เจ้ า หนี้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามข้ อ กฎหมาย และตามเงื่ อ นไขสั ญ ญาที่ มี ไ ว้ กั บ เจ้ า หนี้ บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ่ ง มั่ นบริ ห ารกิ จ การให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการชาระหนี้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้

คู่ค้า/คู่สัญญา
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้า/คู่สัญญาอย่างสุจริตและเป็นธรรมโดยกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคั ดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน
และดาเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบและขั้นตอนการจัดหาของบริษทั ฯ รวมทั้ง เคารพและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคูค่ ้า/คู่สัญญา ตลอดจนไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า/
คู่สัญญา
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจริยธรรมต่อคู่ค้า/คู่สัญญาข้างต้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของคู่ค้า/ คู่สัญญา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่การขายผลิตภัณฑ์และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าอาทิ การจัดทา
โปรแกรมที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถออกกรมธรรม์ พ.ร.บ. ของบริษัทฯ ได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ที่บริษัทฯจัดทาขึ้น
โปรแกรมคานวณเบี้ยประกันสาหรับตัวแทน การจัดให้มีคลังความรู้ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆทีจ่ าเป็นสาหรับตัวแทน รวมถึงการ
ให้ข้อมูลรายชื่อเครือข่าย และอู่ในสัญญาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธี ที่ไม่
สุจริตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่กระทาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า
ภาครัฐ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ ดาเนินธุรกิจตามข้อกฎหมายและประกาศของ
ทางการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกับหน่วยงานทางการ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานทางการร้องขอ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่ง แวดล้อม อีกทั้ง
ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนา สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสานึก และ
ให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และได้ให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคาประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรายงาน และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้รายงานให้มีความปลอดภัย

