ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นโยบายภาพรวม
บริ ษ ัท ฯตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม จึ ง ได้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ห ลั ก
ธรรมาภิบาล โดยคานึ งถึ งความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้ างความเจริ ญเติบโตให้แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน เพื่อผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ทามีรายละเอียด ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ัท ฯประกอบธุ รกิ จด้วยความสุ จริ ตและโปร่ งใส ค านึ งถึ งสิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม โดยมี
แนวทางในการประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม ดังนี้
• ปฏิ บตั ิ ตามกรอบกติ กาของการแข่งขันทางการค้าที่ ดี ไม่แสวงหาข้อมู ลที่ เป็ นความลับทางการค้าเพื่ อ
ผลประโยชน์ในการดาเนินธุ รกิจด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
• ไม่สนับสนุ นการกระทาใดที่เป็ นการล่วงละเมิดลิขสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย สิ ทธิ ทางปั ญญา หรื อเครื่ องหมาย
ทางการค้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
• กาหนดหลักเกณฑ์และการคัดเลื อกคู่คา้ /คู่สัญญาอย่างชัดเจน โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ร่วมกัน พร้ อม
ทั้ง ปฏิบตั ิตามระเบียบ ขั้นตอนการจัดหา ตลอดจนเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
• ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้ เจ้าหนี้ และลูกค้า
• ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้และความสามารถ
ของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพ
2. การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใสและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยต่อต้านการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบด้วยตระหนักดีวา่ การให้หรื อรับ
สิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ นั้น เป็ นภัยร้ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
พิจารณากาหนด
1. นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
2. แนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เรื่ อง การให้/รับ ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง

หรื อผลประโยชน์อื่นใด

3. แนวทางปฏิบตั ิการแจ้งเบาะแส การร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน
่
5. คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ อีกทั้ง เพื่อป้ องกันมิให้บริ ษทั ฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้อง ฝ่ า
ฝื นกฎหมายต่อต้านการให้หรื อรั บสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ โดยได้เผยแพร่ นโยบายไว้บนเว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั ฯ
www.smk.co.th และ ระบบ Intranet
การเป็ นสมาชิ กของแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านทุจริต
ตามที่บริ ษทั ฯได้ลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) เพื่อร่ วมแสดง
เจตนารมณ์ต่อต้านการคอรัปชัน่ และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริ ตใดๆ ขึ้นจากการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อ
จากการปฏิบตั ิงานในองค์กร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นั้น บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ และการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั ฯเนื่องจากการทุจริ ตในองค์กรเป็ นประเด็นความเสี่ ยงต่อการดาเนิ นธุ รกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
บริ ษทั ฯโดยตระหนักและยึดมัน่ ในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบและไม่มีขอ้ ยกเว้นตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและต้องปฏิบตั ิตาม
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรณรงค์สื่อสารและให้ความรู ้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่ อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยได้สอบทานการประเมิน
ความเสี่ ยงและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ ยงนั้นโดยผูบ้ ริ หารได้นาคาแนะนาไปปฏิบตั ิ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มและสื่ อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นาไปสู่ การยอมรับและปลูก
จิตสานึกที่ดี โดยกาหนดให้มีการลงนาม รับทราบและถือปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และระเบียบ
มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด อีกทั้ง กาหนดให้มีช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็น
การกระทาที่เป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พร้อมทั้ง กาหนดให้มีมาตรการรักษาความลับและคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อแจ้ง
เบาะแสให้มีความปลอดภัย ไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน และมี
กระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรม

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรี ยน
เพื่อเป็ นการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มู ลที่กระทาโดยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั ฯจะปกปิ ดชื่ อ ที่อยู่
หรื อข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้
เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูร้ ั บ ผิดชอบในการดาเนิ น การตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่ านั้น ที่ จะเข้าถึ งข้อมู ล
ดังกล่ าวได้ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมู ลจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้าที่ เก็บข้อมูล ข้อร้ องเรี ยน
และเอกสารหลักฐานของผูร้ ้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมู ลแก่ บุคคลอื่ นที่ ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
การดาเนินการเมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรียนเกีย่ วกับการคอร์ รัปชั่น
1. รวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนการคอร์ รัปชัน่
2. ประมวลผล กลัน่ กรองข้อมูล และ กาหนดมาตรการเพื่อพิจารณาขั้นตอน วิธีการจัดการ ในแต่ละเรื่ อง
และดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
3. รายงานผลให้ผรู ้ ้องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยน ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนหรื อบุคคลอื่น
ตามความจาเป็ นและเหมาะสมทราบ โดยกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อกรรมการตรวจสอบ จะติดตาม
ผลความคืบหน้าเป็ นระยะ กรณี ที่เป็ นเรื่ องก่อความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ จะต้องรายงานข้อเท็จจริ งและผลการสอบสวนให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯรับทราบ
ช่ องทางการรับเรื่ องร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ช่ องทางเพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สามารถร้องเรี ยน แจ้งเบาะแส
การกระทาผิด หรื อแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ โดยผ่านช่องทางของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข
• หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน (Complain Unit) โทร: 02-3787000 ต่อ 7177 – 7181
2. ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.smk.co.th
3. กรอกแบบฟอร์ม แสดงความคิดเห็น ได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
4. ทางไปรษณี ย ์ โดยจ่าหน้าซองถึง
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการผูจ้ ดั การ
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล

โดยส่ งมาตามทีอ่ ยู่ ดังนี้
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 313 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชน เคารพในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่ม โดยจะไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่ องเชื้ อชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ อายุ หรื อสถานภาพอื่นใดที่
ถือเป็ นสิ ทธิ มนุษยชน โดยบริ ษทั ฯ จะตั้งมัน่ อยูบ่ นหลักของเสรี ภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุ น
การปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนตามขอบเขตอานาจที่เอื้ออานวย
บริ ษทั ฯมีนโยบายให้พนักงานในองค์กรสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผยและเท่าเทียมกัน
ให้เกียรติในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์เสมอเหมือนกัน ด้วยมองเห็นว่าการพัฒนาคนที่ดีตอ้ งเริ่ มต้นที่ความ
เชื่อ ความเชื่อมัน่ และความเคารพในความเป็ นคนของทุกคน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิติดงั นี้
• บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ จากัด หรื อเลื อกปฏิ บตั ิต่อบุคคลใดๆในการจ้างงาน ด้วยเรื่ องเชื้ อชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ
อายุ หรื อสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็ นสิ ทธิมนุษยชน
• บริ ษทั ฯมีการจัดทาข้อบังคับด้านแรงงานที่มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
• บริ ษทั ฯจัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์สาหรับพนักงาน โดยพนักงานที่ประสบปั ญหาในเรื่ องต่างๆ มีสิทธิ
แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนผ่านผูบ้ งั คับบัญชาของตนได้โดยตรง หรื อผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล และช่องทางบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ให้การดู แลต่อพนักงานทั้งชายและหญิงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีการกาหนดให้
ทั้งพนักงานชายและหญิงเกษียณอายุการทางานเมื่ออายุ 60 ปี เท่าเทียมกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
สามารถย้ายกลับภูมิลาเนาโดยไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในตาแหน่ งที่ เหมาะสมได้ รวมทั้งมี หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
โยกย้ายพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ฯให้สิท ธิ พ นักงานแสดงความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและพึงพอใจยิ่งขึ้น รวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงาน ได้มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคม โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคมเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วม อาทิ เช่ น การร่ วมบริ จาคโลหิ ตเป็ นประจาทุ ก
3 เดือน และการร่ วมบริ จาคเครื่ องอุปโภคบริ โภคต่างๆ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานคือทรัพยากรสาคัญที่มีส่วนช่วยให้เป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯบรรลุผลสาเร็ จ ตลอดจนเคารพในสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้
• มีการสรรหาว่าจ้างที่โปร่ งใส ยึดตามคุณสมบัติและความสามารถตามตาแหน่งงาน
• มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็ นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามตาแหน่งหน้าที่และ
ตามศักยภาพ
• มีการกาหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็ นแนวทางที่ทุกคนใช้ในการปฏิบตั ิ
• มีการดูแลในเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การจัดตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาลทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
• การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัล บริ ษทั ฯกระทาด้วยความเป็ นธรรม เสมอภาคและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
• การลงโทษทางวินยั พนักงาน บริ ษทั ฯ มีกระบวนการสอบสวนลงโทษอย่างเป็ นธรรม ภายใต้ขอ้ กาหนดใน
ข้อบังคับการทางาน
• บริ ษทั ฯดูแลด้านความเป็ นอยู่ ความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชี วติ
และทรัพย์สินของพนักงาน
• ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบ
การทางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
• ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
ความปลอดภัย เป็ นภารกิ จแรกของบริ ษ ทั ฯในฐานะผูด้ าเนิ น ธุ รกิ จประกัน วิน าศภัย บริ ษ ทั ฯมุ่ งเน้น ให้
พนักงานมีคุณภาพชีวติ การทางานที่ดี จึงได้จดั ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
ในการท างาน (คปอ.) เพื่ อ ท าหน้าที่ พ ฒ
ั นา ปรั บ ปรุ ง และติ ดตามระบบความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในที่ ทางานของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน และ/หรื อ
มาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนจัดทานโยบาย แผนงานประจาปี โครงการ หรื อกิ จกรรมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเป้ าหมายให้เป็ นองค์กรที่ปราศจากอุบตั ิเหตุ

และความสู ญเสี ยจากการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย หรื อการเจ็บป่ วยอันเนื่ องจากการทางาน หรื อความ
ไม่ปลอดภัยในสถานที่ทางานอันเกิดการสู ญเสี ยชีวติ และทรัพย์สิน
ในปี 2560 ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการอบรมการเกิ ดเหตุ เพลิ งไหม้ การใช้อุปกรณ์ ดบั เพลิ งและซ้อม
อพยพหนี ไฟประจาปี เพื่อให้พนักงานรู ้สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และการใช้อุปกรณ์ ระงับเหตุเบื้องต้น รวมถึ ง
หากเกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ นภายในอาคารพนักงานจะสามารถลงจากอาคารไปยังจุดรวมพลได้อย่างถู กวิธีและมีความ
ปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัยฯได้ดาเนิ นการตรวจพื้นที่อาคารสานักงาน และจัดประชุ มเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุ งด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุ ง เป็ นประจาทุก
เดื อ น นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯยังได้ตรวจสอบและเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าตามมาตรฐานอายุก ารใช้งาน
ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ระบบแอร์ ไฟแสงสว่า งภายในอาคาร และน้ าดื่ ม พนั ก งานให้ ไ ด้ม าตรฐานถู ก
สุ ขลักษณะ รวมถึ งการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดร้ านอาหารสวัสดิ การให้ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
ตลอดจนมีโครงการสารวจ ปรับปรุ ง และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่ องใช้ภายในที่พกั พนักงานเคลมให้ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย และสะอาดอยู่เสมอ ซึ่ งโครงการดังกล่ าวเป็ นโครงการที่ ได้ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี
2559 โดยในปี 2560 นี้ ได้ทาการปรับปรุ งและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องพักพนักงานเคลมตามสาขาทัว่ ประเทศ
ดังนี้
ภาคกลาง

ภาคใต้

- ราชบุรี

- ตรัง

- สระบุรี

- อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา

- พัทยา

- อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

- ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-

ยโสธร
อุดรธานี
ชัยภูมิ
นครราชสี มา
หนองบัวลาพู

ภาคเหนือ
- ลาปาง

ทั้งนี้ในปี 2560 พบว่ามีอตั ราพนักงานที่ลาหยุดจากอุบตั ิเหตุเนื่องจากการทางานแบ่งเป็ นกรณี ต่างๆ ดังนี้
กรณีบาดเจ็บของพนักงาน

ชาย

หญิง

รวม

ไม่หยุดงาน

-

-

-

หยุดงาน

1

1

2

ทุพพลภาพ

-

-

-

เสี ยชีวติ

-

-

-

รวม

1

1

2

• ด้ านสวัสดิการ
บริ ษทั ฯพิจารณาปรับปรุ งสวัสดิ การของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิ จอยู่เสมอ
พนักงานทั้งชายและหญิงจะได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้จดั สิ ทธิ
ประโยชน์ดา้ นอื่นๆให้แก่พนักงาน อาทิเช่น กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ค่ารักษาพยาบาล กระเช้าเยี่ยมผูป้ ่ วยใน
และสวัสดิการเงินกูพ้ นักงาน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯจัดให้มีคณะกรรมการด้านสวัสดิการ ทาหน้าที่ดูแลเรื่ องสวัสดิการของพนักงานให้เป็ นไป
ตามที่ กฎหมายกาหนดและมีความเท่าเที ยมกัน ตลอดจนร่ วมหารื อและให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ค่าจ้าง ในเรื่ องผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานเพื่อให้มีความเหมาะสม
บริ ษทั ฯส่ งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพดี โดยจัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชี พประจาห้อง
พยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจ าปี และให้ ค วามส าคัญ ในการออกก าลัง กาย โดยจัด ให้ มี ก ารเช่ า
คอร์ทแบดมินตันและสนามฟุตซอล รวมถึงจัดทาห้องออกกาลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครันสาหรับพนักงานใช้
ออกกาลังกายในช่ วงเวลาหลังเลิ กงาน รวมทั้งมีการสื่ อสารกับพนักงานให้รับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับโรคภัย
ต่างๆ และแนวทางการรักษาสุ ขภาพ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการมีสุขภาพที่ดี
• ด้ านการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯดาเนิ นโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ มีทกั ษะความสามารถ
และทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั ิ ติงานโดยมีการจัดฝึ กอบรมพนักงานตลอดทั้งปี ด้วยหลักสู ตรที่เหมาะสมกับ

พนัก งานในแต่ละระดับ และหน้าที่ งาน มี ท้ งั การอบรมภายในบริ ษ ทั ฯ และการส่ งพนัก งานไปอบรมกับ
สถาบันภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ
สู ง มี ก ารให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเอง และผลัก ดันให้พ นัก งานได้ใช้ศกั ยภาพที่ มีอยู่ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด มีการเรี ยนรู ้งานที่ 2 เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความรู ้ ความสามารถเพิ่มเติม เพิ่ม
ศักยภาพในสายอาชี พที่ปฏิ บตั ิ และเพื่อให้สามารถทางานแทนกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการ Coaching
เป็ นการสอนงานจากผูบ้ งั คับบัญชาถึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยตรง ด้วยวิธีการให้คาแนะนาและสอนงานแบบ
สองทาง (Two Way Communication) เพื่ อ ให้ ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาสามารถท างานที่ ไ ด้รับ มอบหมายอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีโอกาสได้พฒั นาศักยภาพของตนเองไปพร้อมๆกัน มีการจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
และเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการทางานของบริ ษทั ฯ โดยให้ลูกค้า ตัวแทนและพนักงานได้รับความสะดวก
รวดเร็ วในการใช้บริ การบนมื อถื อ ที่มีความทันสมัยและมีความเป็ น Digital มากขึ้ น รวมถึ งการจัดอบรม
พัฒนาทักษะความสามารถด้าน Digital ควบคู่กนั ไปด้วย ซึ่ งจะทาให้พนักงานพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง
ความท้า ทายในการท างานที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ ที่ รุ น แรงมากขึ้ นและท าให้ พ นั ก งานทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
โดยการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
• การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
• การพัฒนาพนักงานกลุ่มกาลังสาคัญของหน่วยงาน
• การพัฒนาพนักงานกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพ
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษ ทั ฯมี ความมุ่ งมัน่ สร้ างสรรค์ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
พร้อมทั้งอานวยความสะดวกให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย มีการให้ความรู ้ในเรื่ องเกี่ยวกับการ
ใช้รถยนต์ การขับ ขี่ การดู แลสุ ข ภาพ การป้ องกัน โรคภัยไข้เจ็บ ต่ างๆ รวมถึ ง ข้อมู ล ที่ น่ าสนใจและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่ อง และมีการให้ความรู ้และรายละเอียดในเรื่ องของ
ผลิตภัณฑ์ผา่ นช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Website, Facebook แผ่นพับ โปสเตอร์ ที่สาขาทัว่ ประเทศ
ตลอดจนส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ โภครักษาสุ ขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกาลังกาย โดยได้มอบส่ วนลด
สู งสุ ดถึง 15% สาหรับผูท้ ี่มีสุขภาพดีในการซื้ อประกันสุ ขภาพตามฟิ ต และจัดกิ จกรรมในการตรวจสุ ขภาพ
เบื้องต้นตามสาขาในกรุ งเทพฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีศูนย์ Call Center ที่ให้บริ การรับแจ้งอุบตั ิเหตุ รับแจ้ง
ท าประกัน รั บ ฟั ง ข้อเสนอแนะ หรื อตอบค าถามเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ ก ารจากทางลู ก ค้า ตลอด 24
ชัว่ โมง

บริ ษ ัท ฯให้ ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพด้านบริ ก าร โดยมี ก ารก าหนดมาตรฐานการ
บริ การ การจัดสารวจความคิดเห็ นของลูกค้า และวัดค่าดัชนี ความพึงพอใจในการบริ การ(CSI) เพื่อปรับปรุ ง
การบริ การให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่าเสมอ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจใน
งานบริ การ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบอุ บตั ิเหตุ เร็ วภายใน 20 นาที สาหรับ
พื้ น ที่ ก รุ งเทพฯ ปริ ม ณฑล และภู มิ ภาคเฉพาะในเขตเทศบาล โดยหากเกิ ดความล่ าช้าจะชดเชยด้วยการ
คุม้ ครองกรมธรรม์เบ็ดเตล็ดอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล วงเงิน 100,000 บาท
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญในการดู แลรักษาสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สร้ างจิตสานึ กให้พนักงานในองค์กรใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู ้ คุณค่า อาทิเช่ น การลดปริ มาณการใช้
กระดาษ การปิ ดเครื่ องปรับอากาศหลังเลิกงาน ตลอดจนการสารวจและตรวจสอบอุปกรณ์ประปาและไฟฟ้า
ให้มีประสิ ทธิ ภาพดีอยูเ่ สมอ
7. การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรื อสั งคม
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และมุง่ เน้นการเสริ มสร้างธุ รกิจของ
องค์กรให้แข็งแกร่ งควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยได้ดาเนินโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมโดยรวม ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณะสุ ข ตลอดจนปลูกจิตสานึกของพนักงานในองค์กรให้
เป็ นผูม้ ีจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้มีการสารวจ ตรวจสอบ
สภาพของชุมชนและสังคมโดยรอบที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯและสาขาบริ ษทั ฯว่าไม่มีผใู ้ ดได้รับผลกระทบทางลบ
จากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้
โครงการร่ วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
บริ ษทั ฯได้ให้การสนับสนุ นแก่แผนการบริ จาคโลหิ ตประจาปี 2560 ของ
ศูนย์บริ จาคโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน
ของบริ ษทั ฯ เข้าใจถึงความสาคัญของการบริ จาคโลหิ ต เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการได้รับโลหิ ตในยามจาเป็ นทัว่ ประเทศ และได้จดั ให้
พนักงานร่ วมบริ จาคโลหิ ตกับหน่วยรับบริ จาคโลหิ ตเคลื่อนที่ของสภากาชาด
ไทยเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมีปริ มาณโลหิ ตที่ได้รับบริ จาคทั้งสิ้ นจานวน
88,400 ซีซี

โครงการ “สิ นมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุ ขภาพดี” ปี ที่ 3
บริ ษทั ฯได้สานต่อกิจกรรมบริ จาคอุปกรณ์เครื่ องใช้ในห้องพยาบาล
และเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรี ยนที่ขาดแคลน ภายใต้
โครงการ “สิ นมัน่ คงอยากเห็นเด็กไทยสุ ขภาพดี” ปี ที่ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกาลังกาย พร้อมทั้งมี
ห้องพยาบาลในโรงเรี ยนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเพื่อ
รองรับนักเรี ยน ครู และบุคลากรของโรงเรี ยน สาหรับการรักษาพยาบาลใน
เบื้องต้นได้อย่างทัว่ ถึงมากยิง่ ขึ้น โดยทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการมอบอุปกรณ์
เครื่ องใช้ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรี ยนจานวน 7 แห่ง ได้แก่
- โรงเรี ยนวัดสบกเขียว จังหวัดนครนายก
- โรงเรี ยนบ้านทุ่งแจง จังหวัดราชบุรี
- โรงเรี ยนวัดบ้านชุง้ (อิสระวิทยา) จังหวัดสระบุรี
- โรงเรี ยนบ้านวังหัวเรื อ จังหวัดชัยนาท

- โรงเรี ยนวัดสารวนาราม จังหวัดปราจีนบุรี
- โรงเรี ยนบ้านหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
- โรงเรี ยนบ้านดอนใหญ่ จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม “สิ นมั่นคงมินิมาราธอน ครั้งที่ 4”
บริ ษทั ฯจัดกิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศลเพื่อสุ ขภาพ “สิ นมัน่ คงมินิ
มาราธอน ครั้งที่ 4” ณ จุดชมวิวทะเลหมอก อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกค้าและประชาชนทัว่ ไปใส่ ใจรักษาสุ ขภาพด้วยการออก
กาลังกาย รวมถึงมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จานวน 234,000
บาท ให้กบั โรงเรี ยนที่ขาดแคลนเพื่อเป็ นทุนในการซ่ อมแซมโรงเรี ยน และ
เป็ นทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยน ได้แก่
- โรงเรี ยนบ้านลานัง อาเภอโพธิ์ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จานวน 222,000 บาท
- โรงเรี ยนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ อาเภอโพธิ์ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรจานวน 12,000 บาท
บริจาคเงินและสิ่ งของให้ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่ อ จ.อ่างทอง
บริ ษทั ฯมอบเงินจานวน 35,000 บาท และเงินบริ จาคจากพนักงาน
จานวน 21,807 บาท พร้อมเครื่ องอุปโภคบริ โภคจานวนมาก รวมมูลค่ากว่า
56,000 บาท ให้แก่วดั ตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนโครงการ
สาหรับเด็กกาพร้า

สนับสนุนเก้ าอีส้ าหรับจัดกิจกรรมให้ โรงเรียนบ้ านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี
บริ ษทั ฯสนับสนุนเงินบริ จาค จานวน 15,000 บาท ให้กบั
โครงการ “พี่นอ้ งจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุ รกิจเพื่อสังคม
ปี ที่ 14” ที่จดั ขึ้นโดยนิ ตยสาร Thailand Insurance เพื่อสนับสนุนเก้าอี้
จานวน 75 ตัว สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรี ยน
บ้านท่าแย้ อาเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2560
บริ ษทั ฯมอบของขวัญสาหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2560 ให้กบั หน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมประกันวินาศ
ภัยไทย, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปทุมธานี , ศูนย์เยาวชน
คลองกุ่ม, ศูนย์เยาวชนบางกะปิ , โรงเรี ยนลาสาลี (ราษฎร์บารุ ง)
และโรงเรี ยนวัดแสนเกษม เพื่อร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการส่ งมอบ
ความสุ ขสนุกสนานให้แก่เด็กๆ อีกทั้งยังเป็ นการสนับสนุ น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของชุมชนในพื้นที่บริ เวณใกล้เคียง
สนับสนุนโครงการ “ค่ ายนักประกันวินาศภัยรุ่ นเยาว์ ครั้งที่ 6”
บริ ษทั ฯสนับสนุนของรางวัลในโครงการ “ค่ายนักประกันวินาศ
ภัยรุ่ นเยาว์ ครั้งที่ 6” ซึ่ งจัดขึ้นโดยชมรมนักบริ หารงานบุคคลธุ รกิจ
ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเสริ มสร้างความรู ้แก่นิสิต
นักศึกษาระดับชั้นปี ที่ 3-4 จากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ที่ผา่ นการ
คัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมความรู ้ดา้ นประกันภัย เพื่อให้
นักศึกษามองเห็นโอกาส และความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพธุ รกิจ
ประกันวินาศภัย
สนับสนุนโครงการ “ค่ ายเรี ยนรู้ ศึกษาวิถีชีวติ ชุ มชนและอบรมจริยธรรม”
บริ ษทั ฯสนับสนุนของรางวัลในโครงการ “ค่ายเรี ยนรู ้ ศึกษาวิถีชีวติ
ชุมชนและอบรมจริ ยธรรม” ซึ่ งจัดขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนให้นกั ศึกษาได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ บ้านปื อรอ อาเภอยะลา จังหวัดพัทลุง

สิ นมั่นคงส่ งต่ อสิ่ งดีดี เพื่อผู้พกิ ารทางสายตา
บริ ษ ัท ฯมอบปฏิ ทิ น ตั้ง โต๊ ะ ให้ ก ับ ศู น ย์ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพื่อนาไป
ดัดแปลงเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน และจัดทาสมุดอักษรเบรลล์
ให้ แ ก่ ผู ้พิ ก ารทางสายตา ณ โรงเรี ยนการอาชี พ คนตาบอด
ขอนแก่น
สิ นมั่นคงส่ งต่ อสิ่ งดีดี เพื่อผู้พกิ ารทีต่ ้ องการขาเทียม
บริ ษทั ฯมอบวัสดุอะลูมิเนียมที่รวบรวมได้จากพนักงานสิ นมัน่ คง ทั้งจากสานักงานใหญ่และสาขา
ทัว่ ประเทศ น้ าหนักรวมกว่า 60 กิโลกรัม (สามารถจัดทาขาเทียมได้ 60 ข้าง) ให้กบั ตัวแทนมูลนิธิขาเทียม
แห่งประเทศไทยในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการทาขา
เทียม โครงการ "1 ฝาต่อขาเทียม" ช่วยเหลือผูพ้ ิการที่ตอ้ งการขาเทียม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สิ นมั่นคงส่ งต่ อสิ่ งดีดี ช่ วยเหลือพีน่ ้ องผู้พกิ าร
บริ ษทั ฯมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่ งได้ทา
การรวบรวมจากพนักงานสิ นมัน่ คงทั้งจากส านักงานใหญ่ และ
สาขา ให้กบั ตัวแทนสมาคมคนพิ การทางการเคลื่ อนไหวสากล
เพื่อนาไปแยกชิ้นส่ วนเป็ นสิ นค้ารี ไซเคิล และจาหน่ายเป็ นเงินทุน
สาหรับจัดหาอุปกรณ์ให้กบั พี่นอ้ งผูพ้ ิการที่ขาดแคลนจานวนมาก
สิ นมั่นคงประกันภัยร่ วมส่ งธารนา้ ใจช่ วยเหลือผู้ประสบภัยนา้ ท่ วม

บริ ษทั ฯลงพื้นที่ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม โดยนาถุงยังชีพและน้ าดื่มแจกจ่ายให้กบั ผูป้ ระสบภัย
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่นอ้ งที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่
- ตาบลปากประ, พญาขัน และ จองถนน จังหวัดพัทลุง
- ตาบลวัดป่ าระกาเหนื อ อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
- ตาบลทุ่งปรัง อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
- อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
- ตาบลนาพญา และ พ้อแดง อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
- อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
- พื้นที่ในจังหวัดนครพนม
สนับสนุนการแข่ งขันโบว์ ลงิ่ ประกันภัย ครั้ งที่ 11
บริ ษทั ฯร่ วมสนับสนุนของรางวัลให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขันโบว์ลิ่ง
ประกันภัย ครั้งที่ 11ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรสมาชิกประกันภัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความสามัคคี และส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพ
ของพนักงานทั้งทางร่ างกายและจิตใจ อีกทั้งเป็ นการเชื่ อม
ความสัมพันธ์ของบริ ษทั สมาชิกในธุ รกิจประกันภัย
สนับสนุนเต็นท์ กจิ กรรมให้ แก่ โครงการนิติบุคคล อาคารบ้ านเอือ้ อาทร
บริ ษทั ฯมอบเต็นท์ ขนาด 5X8 เมตร ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการนิติ
บุคคล อาคารบ้านเอื้ออาทร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางโครงการ

ร่ วมงานวันต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ น 2560
บริ ษทั ฯเข้าร่ วมงานวันต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ปี 2560 ซึ่ งจัดขึ้นโดย
สานักงานองค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
“รัฐบาลใหม่! คอร์ รัปชันเก่า?” เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และรณรงค์ให้ประชาชน
ตื่นตัว ด้วยการเป็ นพลังพลเมืองตื่นรู ้ต่อต้านการโกงทุกรู ปแบบ

บริจาคเงินและเครื่ องอุปโภคบริโภคให้ วดั พระบาทนา้ พุ จ.ลพบุรี
บริ ษทั ฯบริ จาคเงินจานวน 43,000 บาท พร้อมเงินที่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้ร่วมกันบริ จาคอีกจานวน 34,013.75 บาท
รวมเป็ นเงิน 77,013.75 บาท พร้อมทั้งเครื่ องอุปโภคบริ โภค อาทิ
ข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ สาหรับมูลนิธิธรรมรักษ์เพื่อผูป้ ่ วย HIV วัดพระบาทน้ าพุ
จังหวัดลพบุรี
ร่ วมทาบุญสมทบถวายผ้ากฐิ นพระราชทานของสานักงานประกันสั งคม ปี 2560
บริ ษทั ฯร่ วมบริ จาคเงินจานวน 5,000 บาท ทาบุญสมทบปั จจัยถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2560 ณ วัดศรี มงคลใต้ อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเพื่อร่ วมทานุบารุ ง
ศาสนา พระอารามหลวง และร่ วมสื บทอดประเพณี ดีงาม
ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
บริ ษทั ฯร่ วมเป็ นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณและถวายเป็ นพระราชกุศล ณ พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง

ร่ วมปลูกดาวเรื อง น้ อมเกล้ าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
บริ ษทั ฯเข้าร่ วมกิจกรรม “ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัยปลูกดาวเรื อง
น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙” ซึ่ งจัดโดยชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่ วมกันปลูกต้นดาวเรื องเป็ นจานวน 1,499 ต้น เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีและน้อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนลุมพินี

อบรมการซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจาปี 2560
บริ ษทั ฯได้จดั การฝึ กอบรมการระงับอัคคีภยั เบื้องต้นและการ
อพยพหนีไฟ ประจาปี 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจ
วิธีการป้ องกันอัคคีภยั สามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ลดความสู ญเสี ยกรณี เกิดเหตุให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยงั มีการจาลอง
การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารและการอพยพหนีไฟจริ งด้วย
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
บริ ษทั ฯได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลาเช่น
ด้านประกันภัยอัคคีภยั บริ ษทั ฯได้มีผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั มีบริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นเกี่ยวกับบ้าน (home
assistance) เป็ นประกันอัคคีภยั บ้านอยูอ่ าศัยที่เป็ นสิ่ งปลูกสร้างชั้น 1 และมีสถานที่ต้ งั ทรัพย์สินตั้งอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพปริ มณฑล และในต่างจังหวัดบางจังหวัดที่อยูใ่ นเขตอาเภอเมือง บริ ษทั จะมีบริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ น
เกี่ยวกับบ้านจานวน 6 รายการคือ 1) บริ การช่างซ่ อมไฟฟ้าฉุกเฉิน 2) บริ การซ่อมประปาฉุ กเฉิ น 3) บริ การ
ช่างกุญแจบ้าน 4) บริ การช่างซ่อมเครื่ องปรับอากาศฉุ กเฉิ น 5) บริ การขจัดสัตว์ร้ายฉุกเฉิน 6) บริ การช่างซ่อม
หลังคาและเพดาน โดยจะใช้การบริ การได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ในวงเงินสู งสุ ด 1,000 บาท/ครั้ง (เฉพาะค่าแรง
และค่าเดินทาง)ซึ่ งการประกันอัคคีภยั มีบริ การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นเกี่ยวกับบ้านได้มาจากการประกวด
นวัตกรรม ที่ชมรมคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจัดขึ้นทุกปี นอกจากด้านผลิตภัณฑ์แล้ว บริ ษทั ยังได้นา
นวัตกรรมที่ให้ความรู ้ดา้ นประกันภัยมาใช้ในรู ปแบบเกมส์ซ่ ึ งได้รับรางวัลเช่นเดียวกันมาทาเป็ น interactive
game เพื่อโปรโมทประกันสุ ขภาพ ตามฟิ ต ใน facebook ซึ่งในปี 2560 ชมรม คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ได้จดั ประกวดนวัตกรรมด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านการตลาด และช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านกระบวนการทางาน เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯได้มีการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย ตามที่ได้เขียนรายงานไว้ในหลักการ 8 ข้อ ข้างต้น
การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
- ไม่มีรายการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (after process)
- ในปี 2560 บริ ษทั ฯได้ทากิ จกรรมและร่ วมกิ จกรรมเพื่อสังคม ตามที่ได้รายงานไว้แล้ว ในหัวข้อ การร่ วม
พัฒนาชุมชนหรื อสังคม

