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ส่ วนที่ 1
คานิยาม
จริยธรรม

หมายถึง

การดาเนินธุรกิจตามแนวปฏิบตั ิที่ดี

บริษทั ฯ

หมายถึง
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กรรมการ

หมายถึง

กรรมการ บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)

พนักงาน

หมายถึง

ผูบ้ ริ หาร พนักงานประจา พนักงานในระหว่างทดลองงาน พนักงาน
ชัว่ คราว พนักงานภายใต้สญ
ั ญาจ้างพิเศษ

ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย

หมายถึง

ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคม
ชุมชน และ สิ่ งแวดล้อม

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หมายถึง
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การดาเนินกิจกรรมใดๆที่อาจมีความต้องการส่ วนตัว หรื อของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ โดยทางสายเลือดหรื อทางอื่นใดเข้ามามีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจ หรื ออาจขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์
สู งสุ ด
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ส่ วนที่ 2
จริยธรรมต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (Stakeholders)
บริ ษัท ฯให้ ค วามส าคัญ กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐาน และการปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นธรรม
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยไว้ในจริ ยธรรมทางธุ รกิจนี้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯมี นโยบายเสริ มสร้ า งธุ ร กิ จ ให้มี ค วามแข็ง แกร่ งและมัน่ คง เพิ่ มมู ล ค่ า แก่ องค์กร เพื่ อให้ผู ถ้ ื อหุ ้นได้รั บ
ผลประโยชน์ในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(1) ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้การตัดสิ นใจที่สมเหตุสมผล บนพื้น
ฐานข้อมูลที่เพียงพอ และถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร
(2) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐาน ภายใต้การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน
(4) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศ และจัดทาเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ
(6) จัดให้มีส่วนงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ดูแลประสานงานกับผูถ้ ือหุ น้
2. ลูกค้ า
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานขององค์กร เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ
สู งสุ ดให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อลูกค้า ดังนี้
(1) นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และสามารถให้บริ การลูกค้า
ด้วยความรวดเร็ ว ทันเวลา
(2) นาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลที่เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจ
(3) ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่ อนไขต่ างๆที่ มีกบั ลูกค้า หากไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าเพื่อหาทางแก้ไขร่ วมกัน ไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่ลูกค้า
(4) เก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(5) จัดให้มีหน่ วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้บริ การตอบข้อซักถามต่ างๆของลูกค้า รวมทั้งรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและ
ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้า
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(6) จัดให้มีช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยนสาหรับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.smk.co.th เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้า
(7) ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตกับลูกค้า
3. พนักงาน
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับพนักงาน โดยถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่า และเป็ นปั จจัยสาคัญในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี้
(1) ปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกในเรื่ องเชื้ อชาติ เพศ ศาสนา อายุ หรื อลักษณะส่ วน
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
(2) การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้รางวัล กระทาโดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสม รวมถึง
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
(3) กาหนดนโยบายเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กบั
อุตสาหกรรม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุ งสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั
(4) จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมให้ ค วามรู ้ พัฒ นาทัก ษะและความสามารถของพนัก งานอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และสร้างความมัน่ คงก้าวหน้า ในสายอาชีพแก่พนักงาน
(5) ส่ งเสริ มให้พนักงานแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับชั้น โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(6) ดูแลสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
4. เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิจกับเจ้าหนี้ ทุกประเภทโดยยึดหลักจริ ยธรรม และดารงชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯด้วยการสร้างความ
ไว้วางใจในการชาระหนี้ของบริ ษทั ฯ โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
(1) ปฏิ บตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆที่ มีกบั เจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้ตามข้อผูกพันใน
สัญญาจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน ไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้
(2) มุ่งมัน่ บริ หารกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อคงความสามารถในการชาระหนี้
(3) แจ้งข้อมูลรอบระยะเวลาในการเรี ยกเก็บเงินและการชาระเงิ นต่อเจ้าหนี้ ทุกรายอย่างชัดเจน และชาระหนี้ ตรง
เวลา
(4) ไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อ ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหนี้
(5) ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับเจ้าหนี้
จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ
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5. คู่ค้า/คู่สัญญา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ /คูส้ ญ
ั ญาอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อคู่คา้ /คู่สัญญา
ดังนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ การพิจารณาคัดเลือกคู่คา้ ที่ชดั เจนและเป็ นธรรม คานึ งถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ของทั้งสองฝ่ าย
(2) คัดเลือกคู่คา้ ด้วยความโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ระเบียบขั้นตอนการจัดหา ที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้
(3) ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขที่มีกบั คู่คา้ /คู่สัญญา หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามข้อผูกพันในสัญญา
จะแจ้งให้คู่คา้ /คู่สญ
ั ญาทราบล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน ไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อคู่คา้ /คู่สญ
ั ญา
(4) แจ้งข้อมูลรอบระยะเวลาในการเรี ยกเก็บเงินและการชาระเงินต่อคู่คา้ /คู่สัญญาทุกรายอย่างชัดเจน และชาระเงิน
เงินต่อคู่คา้ /คู่สญ
ั ญาตรงเวลา
(5) สร้ า งความสัมพันธ์ ที่ ดี กบั คู่ ค ้า/คู่ สัญญา ด้วยการให้ความรู ้ แ ละข้อมู ลด้า นผลิ ต ภัณฑ์แ ละบริ การ ตลอดจน
สนับสนุนงานของคู่คา้ /คู่สัญญา ด้วยการพัฒนาระบบต่างๆที่ช่วยอานวยความสะดวกในการบริ การลูกค้าของ
คู่คา้ /คู่สญ
ั ญา
(6) ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้ /คู่สญ
ั ญา
6. คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบการค้าเสรี และการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
ดังนี้
(1) ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับทางการค้าของคู่แข่ง เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯด้วยวิธีการไม่สุจริ ต
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า
7. ภาครัฐ
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ภาครัฐ โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อภาครัฐ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่ งครัด
(2) ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เมื่อได้รับการร้องขอ
(3) ให้การสนับสนุ น หรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมต่ าง ๆ ของหน่ วยงานทางการ เพื่ อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กับ
ภาครัฐ
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8. ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และให้ความใส่ ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดย
มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) เคารพขนบธรรมเนียม และประเพณี ในท้องถิ่นที่องค์กรดาเนินธุรกิจอยู่
(2) ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรม ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
(3) ปลูกฝังพนักงานให้เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ มีความสานึกรับผิดชอบต่อส่ วนรวม และให้ความร่ วมมือในกิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
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ส่ วนที่ 3
จริยธรรมของกรรมการ
กรรมการบริษทั ฯ มีข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวัง และรอบคอบ ภายใต้หลักจริ ยธรรมอันดีงาม
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร
(2) ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยนาความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะการบริ หารมาใช้อย่างเต็มความสามารถ
(4) รักษาเกียรติ ภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
(5) ไม่ใช้อานาจหน้าที่ในการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(6) เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น รวมถึงมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์
(7) บริ หารงานด้วยความโปร่ งใส หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึง
ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการเป็ นกรรมการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นธุ รกิจที่มีสภาพเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่ วนได้เสี ยในการทาสัญญาของบริ ษทั ฯ
ไม่รับสิ่ งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด อันเป็ นการขัดขวางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯเพื่อประโยชน์
ส่ วนตน
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ส่ วนที่ 4
จริยธรรมของพนักงาน
พนักงานมีข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้
1. การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
(1) ยึดถือความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของตนเอง
(2) มี ความรั บผิดชอบต่ อตนเอง มี ความรั บผิดชอบต่ องานที่ ได้รั บมอบหมาย และมุ่งมัน่ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างเต็ม
ความสามารถ
(3) หมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม และพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ
(1)
(2)
(3)
(4)

2. การปฏิบัตติ ่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ ให้เกียรติ และส่ งเสริ มการมีสมั พันธ์อนั ดีต่อกัน
มุ่งเน้นความสามัคคี ให้ความร่ วมมือ และทางานเป็ นทีม เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จลุล่วง
มีทศั นคติที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน ไม่กล่าวร้ายหรื อวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจาก
ความจริ งและไม่เป็ นธรรม อันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
เปิ ดใจกว้าง รับฟั งความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูอ้ ื่น และพิจารณานามาปรับใช้เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อ
การทางาน

3. การปฏิบัตติ ่ อองค์ กร
(1) ปฏิบตั ิตามข้อบังคับการทางาน ระเบียบงาน ประกาศและคาสัง่ ใด ๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
(2) ไม่กระทาการ หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระทาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
(3) ไม่ใช้อานาจหน้าที่ หรื อตาแหน่งงานของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(4) รักษาเกียรติของบริ ษทั ฯ และระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องที่อาจกระทบต่อ
ชื่อเสี ยงและการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
(5) ไม่ประกอบกิจการอันเป็ นการแข่งขัน หรื อเป็ นเหตุให้เกิดการขัดผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
(6) ไม่เป็ นพนักงานประจา หรื อพนักงานชัว่ คราวในองค์กรอื่น ที่ดาเนินกิจการในลักษณะเดียวกัน หรื อเป็ นคู่แข่ง
กับบริ ษทั ฯ
4. การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
(1) ให้การต้อนรับ และปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยมารยาทและอัธยาศัยอันดีงาม ตลอดจนอานวยความสะดวกให้ลูกค้า
ได้รับบริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง
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(2) ชี้แจงให้ลูกค้าได้รับทราบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ กรณี ที่ลูกค้าขอให้บริ การหรื อปฏิบตั ิงานอันเป็ นการฝ่ าฝื น
ระเบี ยบปฏิ บตั ิ ตามประกาศของบริ ษทั ฯ หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย แม้ว่าการปฏิ บตั ิ งานดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ฯ
ได้รับผลประโยชน์
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ไม่ว่าโดยจงใจหรื อโดยประมาท จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย ทั้งทางด้าน
ทรัพย์สิน ชื่อเสี ยง และความน่าเชื่อถือ หรื ออาจทาให้เป็ นอันตรายต่อลูกค้า
(4) รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าต่อบุ คคลภายนอก เว้นแต่ ได้รับคายินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้า หรื อตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้
5. การรับของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
(1) บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานรับของขวัญใด ๆ จากลูกค้าและผูร้ ่ วมธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึง
ผูข้ ายสิ นค้า/บริ การ คู่สญ
ั ญาทางธุรกิจหรื อจากบุคคลใด ๆ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นเทศกาลสาคัญ และต้องมีมูลค่าไม่
เกิ น 2,000 บาท หากมูลค่าเกิ นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็ นการผิดระเบี ยบของบริ ษทั ฯ และคื นให้แก่ลูกค้า
กรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ให้ส่งมอบให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานเพื่อดาเนินการต่อไป
(2) พนักงานต้องหลีกเลี่ ยงการเลี้ยงรับรอง หรื อการแลกเปลี่ยนของกานัล ที่ มีมูลค่ าสู งหรื อมีความถี่เกิ นสมควร
เว้นแต่ เป็ นการเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเป็ นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ
(3) พนักงานที่ไปร่ วมงานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงอาหาร กิ จกรรมกีฬา งานรื่ นเริ ง งานเปิ ดตัวสิ นค้า หรื อพิธีเปิ ดงาน
ฯลฯ ที่ จดั โดยผูร้ ่ วมธุ รกิ จ โดยผูร้ ่ วมงานมาจากหลากหลายองค์กร และผูม้ าร่ วมงานทุกคนจะได้รับของขวัญ
หรื อของชาร่ วย หรื อมีการชิ งรางวัล พนักงานไม่ตอ้ งแจ้งต่อบริ ษทั ฯ หากได้รับของขวัญหรื อของรางวัลในงาน
ดังกล่าว
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ส่ วนที่ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ
1. นโยบายการรักษาและการใช้ ทรัพย์ สินของบริษทั ฯ
(1) พนักงานต้องงดเว้นการใช้เวลาปฏิบตั ิงาน และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
(2) พนักงานต้องงดเว้นการนาตาแหน่งหน้าที่ และความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯของตน ไปแสดงออกเพื่อประโยชน์
ของตนเอง
(3) พนักงานต้องไม่เจตนาทาลาย หรื อทาให้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯเสี ยหาย
(4) ในการจัดซื้ อ เก็บรักษา และจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิที่บริ ษทั ฯกาหนด
ทรั พ ย์สิ นบริ ษ ทั ฯ ดังกล่า ว หมายถึ ง ทรั พ ย์สินทั้งที่ มีต ัวตน และไม่ มีต ัวตน เช่ น สังหาริ มทรั พ ย์ และ
อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู ้ทางวิชาการ เอกสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่ เป็ นความลับที่ ยงั ไม่ได้
เผยแพร่ สู่สาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
2. นโยบายเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ และไม่สนับสนุนการกระทา
ใดที่เป็ นการล่วงละเมิดลิขสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย สิ ทธิ ทางปั ญญา หรื อเครื่ องหมายทางการค้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ดังนี้
(1) พนักงานที่ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ จะต้องติดตั้งโปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตาม
กฎหมาย และจะใช้ได้เฉพาะโปรแกรมที่ทางบริ ษทั ฯ อนุญาตเท่านั้น
(2) เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯแล้ว จะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนแก่
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ หรื อข้อมูลที่เก็บบันทึกไม่วา่ จะในรู ปแบบใด
3. การจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทางาน และมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนดให้มีการดาเนินการ ดังนี้
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(1) พัฒนาและปรับปรุ งระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน และ/หรื อมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน เพื่อความปลอดภัยของ
พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตั ิงานหรื อเข้ามาใช้บริ การในบริ ษทั ฯ
(2) จัดทานโยบาย แผนงานประจาปี โครงการ หรื อกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย หรื อการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน
(3) ทาการฝึ กอบรมเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับชั้น
4. นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญ ในเรื่ องการพัฒนาพนักงาน และได้ดาเนิ นนโยบายการพัฒนาบุ คลากรอย่างต่ อเนื่ อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพสู ง เพื่ อช่ วยขับเคลื่ อนและสร้าง
ความแข็งแกร่ งให้กบั องค์กรอย่างยัง่ ยืน
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯครอบคลุมเรื่ องการสร้างบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ การสร้าง
แรงจูงใจ และทัศคติที่ดีในการทางาน บริ ษทั ฯสนับสนุนให้พนักงานใช้ศกั ยภาพที่มีอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นการฝึ กฝนทักษะ
ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ คงก้าวในสายอาชีพของพนักงาน
5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมีมาตรการการป้ องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรื อ รายการระหว่างกัน ที่ไม่เหมาะสม โดยกาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯและหลักจริ ยธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ หรื อให้
สิ ทธิ พิเศษแก่บุคคลใด เพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อม
(2) การทาธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ที่อาจเป็ นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง และ/หรื อ การ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากความจาเป็ น และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าตามธุรกิจปกติ และเป็ นไปตามราคาตลาด
(3) บริ ษทั ฯ จะสรุ ปรายละเอียดรายการเกี่ยวโยง ที่เข้าตามหลักเกณฑ์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั ฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
(4) กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
ตนและบุ คคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษทั ฯ เมื่ อ
ได้รับการแต่งตั้ง รายงานเป็ นประจาทุกสิ้ นปี และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
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6. นโยบายการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่ องการใช้ขอ้ มู ลภายใน โดยได้กาหนดระเบียบปฏิ บตั ิ เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้า
ก่อนทาการซื้ อขาย โดยให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับแจ้ง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบต่อไป
(2) กรรมการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทาการ นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งเลขานุการบริ ษทั ทราบเพื่อจัดทาบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง สรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯในการประชุมครั้งถัดไป
(3) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน นาข้อมูลงบการเงิน หรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่
ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่ สาธารณะทั้งหมดแล้ว
(4) กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องการปกป้องรักษาและการใช้ขอ้ มูลภายในของหน่วยงานด้านการลงทุน
อย่างถูกต้อง โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการรักษาความลับ
ของข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน
7. การเก็บรักษาข้ อมูลความลับ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ
รั่วไหล รวมทั้งห้ามให้ข่าวสารหรื อเอกสารใดที่ไม่พึงเปิ ดเผยแก่บุคคลที่ ไม่เกี่ ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาต
จากบริ ษทั ฯ
(2) ไม่นาเอกสาร หรื อข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
(3) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศที่เป็ นความลับของผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ /
คู่สญ
ั ญา เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยจะไม่เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่ได้รับความยินยอมจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เว้นแต่ การเปิ ดเผยนั้นจะเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขผูกพัน ที่บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิ
ตาม
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8. นโยบายเกีย่ วกับสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชน เคารพในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยจะ
ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่ องเชื้อชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ อายุ หรื อสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็ นสิ ทธิ มนุษยชน โดย
บริ ษทั ฯ จะตั้งมัน่ อยูบ่ นหลักของเสรี ภาพ และความเสมอภาค โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) เคารพและสนับสนุนการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนที่ประกาศไว้ในระดับสากล ตามขอบเขตอานาจที่เอื้ออานวย
(2) ตรวจตราดูแลไม่ให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
(3) ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในโอกาสการจ้างงาน
(4) ป้องกันและปราบปรามการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทางาน
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ส่ วนที่ 6
การรับเรื่ องร้ องเรียน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ในเรื่ องหรื อข้อสงสัยว่าหน่วยงาน และพนักงานของบริ ษทั ฯได้
กระทาการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ รวมถึงกาหนดมาตรการการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่ได้
ร้องเรี ยนด้วยความสุ จริ ต
2. บุคคลที่สามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรียนและขอบเขตการรับเรื่ องร้ องเรียน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ สามารถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ มูลมายังบริ ษทั ฯได้ เมื่อพบเห็น หรื อทราบ
หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุ จริ ตว่าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯมีการกระทาที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบังคับ การกากับดู แ ลกิ จการที่ ดี จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ นโยบาย ระเบี ยบปฏิ บัติ อันอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ กระทาโดยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั ฯจะปกปิ ดชื่ อ ที่อยู่ หรื อ
ข้อมูลใดๆ ที่ สามารถระบุ ตวั ผู ร้ ้ องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรั กษาข้อมูลของผูร้ ้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ความลับ โดยจากัดเฉพาะผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อร้องเรี ยน และเอกสาร
หลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็ น
การเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
4. การดาเนินการเมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรียน
มีข้ นั ตอนปฏิบัติ ดังนี้
1. รวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน
2. ประมวลผล กลัน่ กรองข้อมูล และ กาหนดมาตรการเพื่อพิจารณาขั้นตอน วิธีการจัดการ ในแต่ละเรื่ อง และ
ดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ
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3. รายงานผลให้ผรู ้ ้องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยน ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน หรื อบุคคลอื่นตาม
ความจาเป็ นได้รับทราบ โดยกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อกรรมการตรวจสอบ จะติดตามผลความคืบหน้า
เป็ นระยะ กรณี ที่เป็ นเรื่ องก่อความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ จะต้องรายงานข้อเท็จจริ งและผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบ
5. ช่ องทางการรับเรื่ องร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน แสดงความคิดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะ หรื อแจ้งเบาะแสการกระทาผิด ผ่านช่องทางของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. ร้องเรี ยนได้โดยตนเองหรื อโทรศัพท์ได้ที่
หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยน (Complain Unit) TEL: 02-3787000 ต่อ 7177 - 7181
2. ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.smk.co.th
3. กรอกแบบฟอร์ ม แสดงความคิดเห็น ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการกระทาผิด โดยตรง หรื อส่ งจดหมายถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
โดยส่ งมาตามที่อยู่ ดังนี้
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 313 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
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ส่ วนที่ 7
การติดตามดูแล และ การทบทวน
(1) บริ ษทั ฯ ให้ถือเป็ นภาระหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนที่ จะต้อง
รั บทราบ ทาความเข้า ใจ และปฏิ บตั ิ ตามข้อพึ งปฏิ บตั ิ ที่กาหนดไว้ในจริ ยธรรมทางธุ รกิ จนี้ อย่างเคร่ งครั ด
หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อกระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อจริ ยธรรมทางธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาและดาเนิ นการตาม
ความเหมาะสม และในกรณี ที่การกระทาดังกล่าวขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการทางาน บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
ดาเนินการลงโทษตามแต่ละกรณี
(2) ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่สอดส่ องดูแลและรับผิดชอบที่จะดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้บงั คับบัญชาของตนรับทราบ
เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ฯนี้ อย่างจริ งจัง
(3) เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ สามารถสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ ด้านบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบ ชี้แจง ให้ทราบถึงวิธีในการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจนี้
(4) คณะทางานด้านบรรษัทภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาจริ ยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุ งให้เหมาะสม
และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
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