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ความรับผดิชอบต่อสังคม  

 นโยบายภาพรวม 

  บริษทัฯตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้
ความส าคญัในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ด าเนินธุรกิจ  
ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้
มีการก าหนดแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไวใ้นนโยบายบรรษทัภิบาลและจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองคก์รยึดถือในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์ท่ีเป็นไปดว้ยความย ัง่ยนื 

  บริษทัฯส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีปลูกฝังใหพ้นกังานทุกระดบั มีจิตส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ี
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม   

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และค านึงถึงความ
รับผิดชอบและสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัฯไดก้ าหนดจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต แนวทางการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม มีดงัน้ี 

 บริษทัฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและมัน่คง เพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร เพื่อให ้              
ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให ้
ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงข่าวสารต่าง ๆ ไดโ้ดยสะดวก 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และ
ทนัต่อเวลา พร้อมทั้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกตอ้งเพียงพอ เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลใน 
การตดัสินใจ และจดัให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน  

 บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ให้
ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชีพ 
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ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 
และเสริมสร้างบรรยากาศท างานใหดี้อยูเ่สมอ 

 บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าท่ีดี และไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
ทางการคา้ เพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

 บริษทัฯ ไม่สนับสนุนการกระท าใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย สิทธิทางปัญญา หรือ 
เคร่ืองหมายทางการคา้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก 
ผูเ้ป็นเจา้ของ 

 บริษทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์และการคดัเลือกคู่คา้/คู่สัญญา อยา่งชดัเจน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 
พร้อมทั้งปฏิบติัตามระเบียบ ขั้นตอนการจดัหา ตลอดจนเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯ ด ารงช่ือเสียงของบริษทัฯ โดยการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสามารถ 
ในการช าระหน้ีให้ดีท่ีสุด และไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกับ
เจา้หน้ี  

2. การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน   

  ดว้ยตระหนกัดีวา่การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่นั้น เป็นภยัร้ายแรงท่ีท าลายการแข่งขนั
อยา่งเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม บริษทัฯ จึงยดึมัน่
ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ให้
ความส าคญัในการต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทัฯ จึง
พิจารณาก าหนด  

1. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
2. แนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น เร่ือง การให้/รับ ของขวญั ของก านัล การเล้ียง

รับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
3. แนวทางปฏิบติัการแจง้เบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
4. มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
5. คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ  กรรมการ  ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ  ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อป้องกนัมิให้บริษทัฯ อนัรวมไปถึง
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูเ้ ก่ียวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอร์รัปชัน่ โดยไดเ้ผยแพร่นโยบายไวบ้นเวบ็ไซต ์www.smk.co.th  และ ระบบ Intranet ของบริษทัฯ    

 

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

        บริษทัฯ มีเจตนาท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมและหลกับรรษทัภิบาลมาโดย
ตลอด และในปี 2561 บริษทัฯ ได้ด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการและได้รับการรับรองเป็นแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption) เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายไวอ้ยา่ง
ชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนักงาน น านโยบายการต่อตา้นทุจริตไปปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม พร้อมทั้ง วางมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง และได้บรรจุใน
แผนการตรวจสอบประจ าปีของบริษทัฯ และยงัคงมุ่งมัน่ปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  ตลอดจนไม่เขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งยึดถือ
และตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัยงัรณรงค์ส่ือสารและให้ความรู้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน
องคก์รและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  ากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการสอบทานมาตรการและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวข้อง และได้รับรายงานเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน่ โดยได้สอบทานการประเมินความเส่ียงและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีควรมีเพื่อลด
ความเ ส่ียงนั้ น โดยผู ้บริหารได้น าค าแนะน าไปปฏิบัติ  ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ  

บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและส่ือสารไปยงับุคลากรทุกระดบั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ น าไปสู่การยอมรับและ
ปลูกจิตส านึกท่ีดี โดยก าหนดให้มีการลงนาม รับทราบและถือปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และ
ระเบียบ มาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  อีกทั้ง ก าหนดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้ง ก าหนดให้มีมาตรการรักษาความลบัและ
คุม้ครองผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสให้มีความปลอดภยั ไม่ให้ถูกกลัน่แกลง้ ทั้งในระหวา่งการสอบสวน และ
ภายหลงัการสอบสวน และมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ร้องเรียน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัฯจะปกปิดช่ือ 
ท่ีอยู ่หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูลได ้และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและ
ผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะ
เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล 
ขอ้ร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

  

การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการคอร์รัปช่ัน 

1. รวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนการคอร์รัปชัน่ 
2. ประมวลผล กลัน่กรองขอ้มูล และ ก าหนดมาตรการเพื่อพิจารณาขั้นตอน วิธีการจดัการ ในแต่ละเร่ืองและ

ด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 
3. รายงานผลใหผู้ร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน ผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือบุคคลอ่ืน ตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสมทราบ โดยกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะติดตามผลความ
คืบหน้าเป็นระยะ กรณีท่ีเป็นเร่ืองก่อความเสียหายต่อบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการผูจ้ดัการ จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงและผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯรับทราบ 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  

  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัช่องทางเพื่อให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน   
แจง้เบาะแสการกระท าผดิ หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได ้โดยผา่นช่องทางของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 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 
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 โดยส่งมาตามทีอ่ยู่ ดังนี ้

 บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 313 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิ ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดด้วยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็น 
สิทธิมนุษยชน บริษทัฯตั้งมัน่อยู่บนหลกัของเสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนุนการปกป้อง
สิทธิมนุษยชนตามขอบเขตอ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 

บริษทัฯปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ให้เกียรติในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
เสมอเหมือนกนั บริษทัฯไม่มีขอ้จ ากดั หรือเลือกปฏิบติัต่อบุคคลใด ๆ ในการจา้งงาน ดว้ยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว 
ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้สิทธิในการเสนอแนะเร่ืองต่าง ๆ
อยา่งเปิดเผย 

บริษทัฯ มีการจดัท าขอ้บงัคบัดา้นแรงงานท่ีมีมาตรฐาน และไดรั้บการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 
ตลอดจน จัดให้ มี ช่องทางการร้องทุกข์ส าหรับพนักงาน โดยพนักงานท่ีประสบปัญหาในเ ร่ือง 
ต่าง ๆ มีสิทธิแจง้เร่ืองร้องเรียนผ่านผูบ้งัคบับญัชาของตนไดโ้ดยตรง หรือผา่นช่องทางผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

   บริษทัฯใหค้วามส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่พนกังานคือทรัพยากรส าคญัท่ีมีส่วนช่วยใหเ้ป้าหมาย
ของบริษทัฯบรรลุผลส าเร็จ ตลอดจนเคารพในสิทธิ และปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
ดงัน้ี 

 มีการสรรหาวา่จา้งท่ีโปร่งใส  ยดึตามคุณสมบติัและความสามารถตามต าแหน่งงาน 

 มีเง่ือนไขในการจา้งงานท่ีเป็นธรรม และใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทน  การข้ึนค่าจา้ง และโบนสั   

             ตามผลงานประจ าปีของพนกังานท่ีเหมาะสมตามต าแหน่งหนา้ท่ีและตามศกัยภาพ 

 มีการก าหนดวฒันธรรมองคก์ร  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 บริษทัฯมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไ้ขระเบียบสวสัดิการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยั  
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              และสภาพแวดลอ้มในการท างานปัจจุบนัเสมอ จดัใหมี้วนัลาพกัผอ่นประจ าปี  การจดัตั้งกองทุน  

             ส ารองเล้ียงชีพ การรักษาพยาบาลทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน   

 บริษทัฯมีระเบียบหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคส าหรับการคดัเลือก การแต่งตั้ง และการ 

              โยกยา้ยต าแหน่งของพนกังาน โดยมีการเสนอพิจารณาตามคุณสมบติั เหตุผล และความเหมาะสม  

 บริษทัฯมีการตั้งคณะกรรมการสอบวนิยัในการเสนอลงโทษทางวนิยัพนกังานอยา่งมีหลกัการและ 

              เหตุผล ภายใตข้อ้ก าหนดในขอ้บงัคบัการท างาน 

 บริษทัฯดูแลดา้นความเป็นอยู ่ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน  ใหมี้ความปลอดภยั 

              ต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังาน 

 ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการท างานของพนกังานอยา่งมืออาชีพ  

             พฒันาระบบการท างานและสร้างนวตักรรมในองคก์ร 

 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

  ความปลอดภยั เป็นภารกิจแรกของบริษทัฯในฐานะผูด้  าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยั  บริษทัฯมุ่งเน้นให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ทั้งส านกังานใหญ่และสาขา  เพื่อท าหน้าท่ีพฒันา ปรับปรุง และติดตาม
ระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานของบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
ความปลอดภัยในการท างาน และ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนจัดท านโยบาย 
แผนงานประจ าปี โครงการ หรือกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
อาทิ การรณรงค์ภายในองค์กร “โครงการขบัข่ีปลอดภยัคาดเข็มขดันิรภยัใส่หมวกกนัน็อค” โดยมีเป้าหมาย
เป็นองคก์รท่ีปราศจากอุบติัเหตุและความสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วยอนั
เน่ืองจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภยัในสถานท่ีท างานอนัเกิดการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น 

  ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการอบรมการเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นส านกังานใหญ่ รวมถึงสาขาท่ีมี
พนกังานเป็นจ านวนมาก  การใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี  เพื่อให้พนกังานรู้สาเหตุการ
เกิดเพลิงไหมแ้ละการใช้อุปกรณ์ระงบัเหตุเบ้ืองตน้  รวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอาคาร พนักงานจะ
สามารถลงจากอาคารไปยงัจุดรวมพลไดอ้ยา่งถูกวธีิและมีความปลอดภยั 

  คณะกรรมการความปลอดภยัฯไดด้ าเนินการตรวจพื้นท่ีอาคารส านกังาน และจดัประชุมเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้ดียิ่ง ข้ึน ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุง                       
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เป็นประจ าทุกเดือน นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้ตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน                  
อายุการใช้งาน ตรวจสอบและปรับปรุงระบบแอร์  ไฟแสงสว่างภายในอาคาร  และน ้ าด่ืมพนักงานให้ได้
มาตรฐานถูกสุขลักษณะ รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารสวสัดิการให้ตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด   

  ทั้งน้ี  ในปี 2561 พบวา่มีอตัราพนกังานท่ีลาหยดุจากอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างานแบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี  

กรณบีาดเจ็บของพนักงาน ชาย หญงิ รวม 

ไม่หยดุงาน - - - 

หยดุงาน 2 - 2 

ทุพพลภาพ - - - 

เสียชีวติ - - - 

รวม 2 - 2 

ด้านสวสัดิการ 

  บริษัทฯพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสิทธิประโยชน์ดา้นอ่ืนๆใหแ้ก่พนกังาน อาทิ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล  
กระเชา้เยีย่มผูป่้วยใน และสวสัดิการเงินกูพ้นกังาน เป็นตน้ 

  บริษทัฯจดัให้มีคณะกรรมการดา้นสวสัดิการ ท าหน้าท่ีดูแลเร่ืองสวสัดิการของพนกังานให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนดและมีความเท่าเทียมกนั ตลอดจนร่วมหารือและให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการค่าจา้ง ใน
เร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆของพนกังานเพื่อใหมี้ความเหมาะสม 

       บริษทัฯส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพดี โดยจดัให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพประจ าห้องพยาบาล 
การตรวจสุขภาพประจ าปี  รวมถึงจัดท าห้องออกก าลังกายท่ีมีอุปกรณ์ครบครันส าหรับพนักงานใช ้
ออกก าลงักายในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน  ตลอดจนส่ือสารกบัพนกังานให้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโรคภยัต่างๆ 
และแนวทางการรักษาสุขภาพ เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการมีสุขภาพท่ีดี   
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ด้านการพฒันาบุคลากร 

  ในปี 2561 การด าเนินงานในส่วนของการพฒันาบุคลากรยงัคงมุ่งเนน้พฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี และ
ศกัยภาพให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัฝึกอบรมพฒันาพนักงานด้วยหลักสูตรท่ี
เหมาะสม มีทั้งการอบรมภายใน (In-house) และการส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอก (Public 
Training) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและ
ศกัยภาพสูง มีการให้โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ผลกัดนัให้พนกังานไดใ้ช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียงัมีการ Coaching ซ่ึงเป็นการสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชาถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
โดยตรง ด้วยวิธีการให้ค  าแนะน าและสอนงานแบบสองทาง (Two Way Communication) เพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพ้ฒันาศกัยภาพของ
ตนเองไปพร้อม ๆ กนั รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานเพื่อกา้วทนัยุค Technology Disruption โดยให้มี
การจดัท า “โครงการพฒันาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานของบริษทัฯ โดยให้ลูกค้า
ตวัแทน และพนกังานไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการบนมือถือ ท่ีมีความทนัสมยัและเป็น Digital 
มากข้ึน” รวมถึงการจดัอบรมพฒันา หลกัสูตรทกัษะความสามารถดา้น Digital เบ้ืองตน้ และหลกัสูตร Digital 
Concept for Insurance ควบคู่ไปดว้ย เพื่อเตรียมตวัรับเทคโนโลยีดิจิตลัท่ีจะเขา้มา Transform อยา่งแทจ้ริงใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ โดยการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

 การพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 การพฒันาพนกังานกลุ่มก าลงัส าคญัของหน่วยงาน 
 การพฒันาพนกังานกลุ่มผูมี้ศกัยภาพ 

 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

  บริษทัฯ สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั มุ่งเนน้ให้
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่ อ เข้า ถึ งก ลุ่มลูกค้า ทุกก ลุ่ม  อาทิ  ประกันรถยนต์ตามไมล์ 2                             
ซ่ึงเป็นประกนัชั้น 1 ส าหรับลูกค้าท่ีขบัรถน้อย มีความเส่ียงน้อย และยงัสามารถรับเบ้ียประกนัคืนสูงสุด                       
ได้ถึง 15% เพียงดาวน์โหลด SMK Drive Safe & Save App เพื่อติดตามสถิติระยะทางด้วยตนเอง                      
ประกันรถยนต์คนกรุง ซ่ึงเป็นประกันชั้ น 1 ท่ีปกป้องรถจากทุกภัย และเบ้ียไม่ เปล่ียนแปลงตลอด                                 
ช่วงทุนประกัน นอกจากน้ี ย ังมีประกันสุขภาพ เช่น ประกันสุขภาพกลุ่มส าหรับลูกค้าธุรกิจ SME                        
ประกนัสุขภาพตามฟิตตามกา้ว ท่ีส่งเสริมให้ลูกคา้ดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง พร้อมรับเบ้ียประกนัคืนสูงสุด 
20% หากออกก าลงั (ก้าวเดิน) ได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  รวมทั้ง ประกนัอคัคีภยัท่ีอยู่อาศยัแบบประหยดั  
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ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ท่ีให้ความคุ้มครองท่ีอยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับบ้านและ
คอนโดมิเนียม ดว้ยเบ้ียประกนัเพียง 400 บาท   

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีศูนย์ Call Center ท่ีให้บริการรับแจ้งอุบติัเหตุ  รับแจ้งท าประกัน รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ หรือตอบค าถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากทางลูกคา้ ตลอด 24 ชัว่โมง   
        บริษทัฯใหค้วามส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพดา้นบริการ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการบริการ การ
จดัส ารวจความคิดเห็นของลูกคา้ และวดัค่าดชันีความพึงพอใจในการบริการ (CSI) เพื่อปรับปรุงการบริการให้
ดียิง่ข้ึน ตลอดจนจดัฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในงานบริการ  

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

  บริษทัฯสนบัสนุนเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงหน้าท่ีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรพลงังานท่ีมีอยูจ่  ากดัอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัใน
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

 ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับเกิดจิตส านึกร่วมกนัในการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่าง
ประหยดัและรู้คุณค่า เช่น สนบัสนุนการใช้น ้ าประปาอย่างประหยดั ส่งเสริมการปิดไฟในบริเวณท่ีไม่
จ  าเป็น ลดปริมาณการใชก้ระดาษ สนบัสนุนการใชบ้นัไดแทนลิฟท ์ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการใชถุ้ง
ผา้เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 ก าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา พร้อมทั้ ง จัดให้มีการออกส ารวจ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการสูญเสียพลงังานและ
ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ 

 ดูแลให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในสถานท่ีท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และบริเวณใกลเ้คียง  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

  บริษทัฯตระหนักถึงความส าคญัของชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง และมุ่งเน้นการเสริมสร้างธุรกิจของ
องคก์รใหแ้ขง็แกร่งควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนและสังคม โดยไดด้ าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมโดยรวม ทั้งในดา้นการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนปลูกจิตส านึกของพนกังานในองคก์รให้เป็น
ผูมี้จิตอาสาและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การส ารวจ ตรวจสอบ สภาพของ
ชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัฯและสาขาบริษทัฯ ว่าไม่มีผูใ้ดได้รับผลกระทบทางลบจากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ  
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 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ดงัน้ี 

 โครงการร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

บริษทัฯ ให้การสนับสนุนแผนการบริจาคโลหิตประจ าปี 2561 ของศูนย์
บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยจดักิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานของ
บริษทัฯ เขา้ใจถึงความส าคญัของการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย
หรือผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บโลหิตในยามจ าเป็นทัว่ประเทศ และไดจ้ดัให้พนกังานร่วม
บริจาคโลหิตกบัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีของสภากาชาดไทยเป็นประจ าทุก 
 ไตรมาส โดยมีปริมาณโลหิตท่ีไดรั้บบริจาคทั้งส้ินจ านวน 102,400 ซีซี 

 

 โครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” ปีที ่4 

 บริษทัฯ ได้สานต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในห้องพยาบาลและเวชภณัฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา
ให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลน ภายใตโ้ครงการ “สินมัน่คงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี”  ปีท่ี 4 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีสุขภาพแขง็แรงดว้ยการออกก าลงักาย และมีห้องพยาบาลในโรงเรียนท่ีพร้อมดว้ยอุปกรณ์และ
เวชภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนกัเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ส าหรับการรักษาพยาบาลในเบ้ืองตน้ได้
อยา่งทัว่ถึงยิง่ข้ึน โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการมอบอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องพยาบาลและเวชภณัฑ์ พร้อมดว้ยอุปกรณ์
กีฬาใหแ้ก่โรงเรียนจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่   

- โรงเรียนบา้นชวดบวั               จงัหวดันครนายก 

- โรงเรียนวดัหนองตาบุญ          จงัหวดัสระบุรี  

- โรงเรียนวดักลางชูศรีเจริญสุข จงัหวดัสิงห์บุรี 

- โรงเรียนวดัผดุงธรรม              จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
- โรงเรียนบา้นคอวงั                  จงัหวดันครปฐม 

- โรงเรียนวดัตาลเต้ีย                 จงัหวดัราชบุรี 

- โรงเรียนบา้นยางโทน             จงัหวดักาญจนบุรี 

 

 โครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี” 

 บริษทัฯ ริเร่ิมกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล/สถานีอนามยัของชุมชนท่ี 
ขาดแคลน ภายใต้ช่ือโครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
สถานพยาบาล/สถานีอนามยัภายในชุมชนมีอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการมาใชบ้ริการ
ของประชาชน โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย ์จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 
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      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกระสั้น    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าพะเนียง    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองควาย    จงัหวดัปทุมธานี 

      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผก่องดิน     จงัหวดัสุพรรณบุรี  

 

 กจิกรรม “สินมั่นคงมินิมาราธอน คร้ังที ่5” 

 บริษัทฯ  จัด กิจกรรม เ ดิน -วิ่ งการกุศล เพื่ อ สุขภาพ  “สินมั่นคง 
มินิมาราธอน คร้ังท่ี 5”  ณ จุดชมวิวทะเลหมอก อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปใส่ใจรักษาสุขภาพด้วยการ 
ออกก าลงักาย รวมถึงมอบรายไดจ้ากการจดักิจกรรมดงักล่าว จ านวน 200,000 
บาท ให้กับโรงเรียนบ้านน ้ ายาว จงัหวดัน่าน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา
ใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลน จ านวน 20 ทุน รวมมูลค่า 50,000 บาท 

 กจิกรรม "เดิน - วิง่การกุศล 2018 เชียงคาน มินิมาราธอน" 

 บริษทัฯ จดักิจกรรม "เดิน - วิ่งการกุศล 2018 เชียงคาน มินิมาราธอน" ณ ลานวฒันธรรม  
ถ.คนเดิน เชียงคาน จ.เลย เพื่อส่งเสริมให้ลูกคา้และประชาชนทัว่ไปใส่ใจรักษาสุขภาพดว้ยการ 
ออกก าลังกาย รวมถึงมอบรายได้ส่วนหน่ึง ให้กับโรงเรียน พองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย เพื่อ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน 

 บริจาคเงินและส่ิงของให้โรงเรียนวดัตาลเจ็ดช่อ จังหวดัอ่างทอง  

 บริษทัฯ มอบเงินจ านวน 45,000 บาท และเงินบริจาคจากพนกังานจ านวน 
23,210 บาท พร้อมเคร่ืองอุปโภคบริโภครวมมูลค่ากวา่ 70,000 บาท ใหแ้ก่วดัตาลเจด็ช่อ 
จงัหวดัอ่างทอง เพื่อสนบัสนุนโครงการส าหรับเด็กก าพร้า 

 สนับสนุนกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

 บริษทัฯ มอบของขวญัส าหรับจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 มูลค่ากว่า 
20,000 บาท ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ  รัฐสภา, สมาคมประกนัวินาศภยัไทย, ศูนยเ์ยาวชน
บางกะปิ, ศูนยเ์ยาวชนคลองกุ่ม, ศูนยก์ารศึกษาพิเศษปทุมธานี และโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์
บ ารุง) เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งมอบความสุขสนุกสนานให้แก่เด็ก ๆ อีกทั้งยงัเป็นการ
สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติของชุมชนในพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง 
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    ร่วมสนับสนุนโครงการแจกนมเด็กและผู้ด้อยโอกาส 

 บริษัทฯ มอบเงินจ านวน 15 ,000 บาท สนับสนุนโครงการแจกนมเด็กและ
ผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงจดัข้ึนโดยสโมสรซอนตา้กรุงเทพ 9 ดว้ยการซ้ือผลิตภณัฑ์นมจ านวน 10 ลงั 
มอบใหแ้ก่มูลนิธิบา้นนกขมิ้น  ซ่ึงเป็นโครงการท่ี ใหค้วามช่วยเหลือเด็ก ผูห้ญิง หรือผูป่้วยท่ีดอ้ยโอกาสทางสังคม 

    สนับสนุนเก้าอีส้ าหรับจัดกิจกรรมในโรงเรียนวดัดอนผงิแดด จังหวดัเพชรบุรี 

 บริษทัฯ สนบัสนุนเงินบริจาค จ านวน 15,000 บาท ให้กบัโครงการ “พี่น้องจาก
ผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีท่ี 15”  ท่ีจัดข้ึนโดยนิตยสาร 
Thailand Insurance เพื่อสนับสนุนเก้าอ้ี จ  านวน 75 ตวั ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม 
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนวดัดอนผงิแดด อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

 ร่วมสมทบทุนกองทุนพฒันาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 บริษทัฯ  มอบเงินจ านวน 5,000 บาท สนบัสนุนกองทุนพฒันาเด็กชนบท ใน
พระรา ชูปถัมภ์สม เด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ  โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมสมทบทุนกิจกรรมทอดผา้ป่า กองทุนพฒันาเด็กชนบท 
ในพระบรมราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปี  2561 

 สนับสนุนงาน Welcome 2018 Class ของสมาคมศิษย์เก่าศศินทร์   
  บริษทัฯ  มอบเงินจ านวน 100,000 บาท เพื่อสนบัสนุนการจดังาน Welcome 2018 Class “Sasin Celeb Fest” 

ของสมาคมศิษยเ์ก่าศศินทร์ 
 สนับสนุนกจิกรรมกฬีาสีโรงเรียนศรีพฤฒา 
บริษทัฯ มอบกระเป๋าผา้ให้กบันักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา ถนนนกักีฬาแหลมทอง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ซ่ึงถือเป็นโรงเรียนในชุมชน มูลค่ากวา่ 7,000 บาท เพื่อใชใ้นการท า
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน อีกทั้ งยงัเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

 ร่วมสนับสนุนงานเดิน - วิง่ การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวนิาศภัยไทย 

 บริษทัฯ  มอบเงินจ านวน 10,000 บาท สนบัสนุนการจดังาน “เดิน - วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคม
ประกนัวนิาศภยัไทย” (Healthy & Happy Run 2018) ณ สวนลุมพินี ชิงถว้ยประทาน พระเจา้วรวงศเ์ธอ 
พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารผูสู้งอายุภายในสถาบนั
การแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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 สนับสนุนงานแข่งขันแรลลีส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ มอบกระเป๋าผา้ลดโลกร้อน รวมมูลค่ากว่า 7,000 บาท ให้กับส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส าหรับใชใ้นการแข่งขนัแรลล่ี ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมงานได้มีโอกาสบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการปลูกป่า ณ อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติ 
สิรินธร จงัหวดัเพชรบุรี และร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาให้แก่โรงเรียนชุมชน
วดัหนองโพ และโรงเรียนวดัเทพประชุมนิมิต จงัหวดัเพชรบุรี 

 

 สนับสนุนงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคร้ังที ่12 ของสมาคมประกนัวนิาศภัยไทย 

  บริษทัฯ  มอบกระเป๋าผา้จ านวน 100 ใบ มูลค่ากวา่ 5,000 บาท เพื่อสนบัสนุนงาน
แข่งขนัโบวล่ิ์งการกุศลคร้ังท่ี 12 ของสมาคมประกนัวินาศภยัไทย โดยกิจกรรมดงักล่าวจดั
ข้ึนเพื่อส่งเสริมความสามคัคีและสร้างเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรงของสมาชิกสมาคมฯ ณ  
Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดาภิเษก 

 

 สนับสนุนงานโบว์ลิง่การกุศล 

 บริษทัฯ มอบเงินจ านวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานแข่งขนัโบวล่ิ์งการ
กุศล  ซ่ึงจดัข้ึนโดยสมาคมชาวบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ โดยกิจกรรม
ดังกล่าวน ารายได้ส่วนหน่ึงสมทบทุนให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการ
ซ ้ าซ้อน ชะอ า  ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ใน 
พระบรมราชูปถมัภ์ จงัหวดัเพชรบุรี  ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด 
รัชดาภิเษก 

 สนับสนุนสมาคมส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารและผู้ด้อยโอกาส 

 บริษทัฯ มอบเงินจ านวน 4,000 บาท ให้กบัสมาคมส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
เพื่อน าไปจดัซ้ือเกา้อ้ีวลีแชร์ส าหรับผูพ้ิการ อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการและผูด้อ้ยโอกาสในสังคมให้
ดีข้ึน 
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      สินมั่นคงส่งต่อส่ิงดีดี เพ่ือผู้พกิารทางสายตา 
 บริษทัฯ มอบปฏิทินตั้งโตะ๊ใหก้บัโรงเรียนธรรมิกวทิยา  (โรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์
คนตาบอด) จงัหวดัเพชรบุรี  เพื่อน าไปดดัแปลงเป็นส่ือการเรียนการสอน และจดัท าสมุดอกัษร
เบรลลใ์หแ้ก่ผูพ้ิการทางสายตา  

 สินมั่นคงส่งต่อเส้ือผ้าสภาพดีให้มูลนิธิสวนแก้ว 

 บริษทัฯ มอบเส้ือผา้ท่ีผูบ้ริหารและพนักงานร่วมกันแบ่งปันให้กับมูลนิธิสวนแก้ว 
จังหวดันนทบุรี เพื่อน าไปส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูข้าดแคลนในสังคม รวมถึง
ผูป้ระสบภยั ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

 

 ท าบุญถวายเทียนพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน  โครงการประทปีเด็กไทย  วดัธรรมมงคล 

 บริษทัฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา เน่ืองในโอกาสวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา ซ่ึงถือ
เป็นกิจกรรมส าคญัทางพระพุทธศาสนา ณ วดัธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร และในโอกาส
เดียวกนัน้ีไดบ้ริจาคเงินจ านวน 59,000 บาท เพื่อร่วมเป็นเจา้ภาพสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน โครงการ
ประทีปเด็กไทย สถาบนัจิตตานุภาพ ซ่ึงเป็นโครงการของวดัธรรมมงคล 

 

 ร่วมบริจาคกฐินพระราชทานวดัเสนาสนารามราชวรวหิาร จ.พระนครศรีอยุธยา 
บริษทัฯ ร่วมบริจาคเงินจ านวน 300,000 บาท ท าบุญสมทบปัจจยัถวายผา้พระกฐินพระราชทานของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) ประจ าปี 2561 ณ วดั
เสนาสนารามราชวรวหิาร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ร่วมท าบุญสมทบถวายผ้ากฐินพระราชทานของส านักงานประกนัสังคม ปี 2561 

บริษัทฯ  ร่วมบริจาค เ งินจ านวน 5 ,000  บาท  ท า บุญสมทบปัจจัยถวายผ้า 
พระกฐินพระราชทานของส านักงานประกนัสังคม ประจ าปี 2561 ณ วดัจองค า อ าเภอ
เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจา้อยูห่วั และเพื่อร่วม
ท านุบ ารุงศาสนา พระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีอนัดีงาม 
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 อบรมการซ้อมดับเพลงิและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2561 

บริษทัฯ ไดจ้ดัฝึกอบรมการระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้และการอพยพหนีไฟ 
ประจ าปี 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้พนกังานเขา้ใจวิธีการป้องกนัอคัคีภยั 
สามารถระงบัเหตุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุให้
ได้มากท่ีสุด นอกจากน้ีย ังมีการจ าลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร                 
และการอพยพหนีไฟจริงอีกดว้ย 

 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

 บริษทัฯไดพ้ฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตลอดเวลา อาทิ ดา้น
ประกนัภยัเบด็เตล็ด บริษทัฯ ไดน้ านวตักรรมท่ีไดรั้บรางวลัมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ 2 ผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ 1) “ประกนัภยับา้นอยูอ่าศยั รักษบ์า้น” เป็นประกนับา้นอยูอ่าศยัท่ีคุม้ครองไฟไหม ้
ฟ้าผา่ ภยัระเบิด ภยัจากการเฉ่ียวชนของยานพาหนะ ภยัอากาศยาน  และภยัเน่ืองจากน ้ า ท่ีขยายความคุม้ครองไปถึง
ภยัโจรกรรม ประกนัภยักระจก ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลใหก้บัคนในบา้น ประกนัความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
และ 2) ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลใหก้บัผูเ้ช่าหอพกั อพาร์ทเมนต ์คอนโดมิเนียม และโรงแรม 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รมีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ไดจ้ดั
ประกวดนวตักรรม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นบริการดา้นการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
กระบวนการท างาน ซ่ึงจดัโดย “ชมรมคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม” เพื่อคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ บริการใหม่ ๆ ให้
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  
บริษทัฯไดมี้การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ตามท่ีไดเ้ขียนรายงานไวใ้นหลกัการ 8 ขอ้ ขา้งตน้ 
 
การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
- ไม่มีรายการ- 
 
กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 
ในปี 2561 บริษทัฯไดท้  ากิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้ ในหวัขอ้ การร่วมพฒันา
ชุมชนหรือสังคม 


