หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ในการปฏิ บัติ ต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม อย่ า งเป็ นธรรม และค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข อง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่ มีกบั บริ ษทั ฯ คณะกรรมการ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไว้อย่างชัดเจนในจริ ยธรรมการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือ
ปฏิบตั ิ โดยครอบคลุมแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานที่ พึงได้รับตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อาทิ
สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ การเลือกตั้งกรรมการ การพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรกาไร และการได้รับข้อมูลข่าวสารการดาเนินธุรกิจที่สาคัญของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทัน
ต่อเหตุการณ์ โดยผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ นอกเหนื อจากสิ ทธิ ขา้ งต้น
บริ ษทั ฯ ยังยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยง
ที่เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนเสริ มสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ งเพื่อสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ลูกค้ า
บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมัน่ สร้ า งสรรค์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่มีคุ ณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้ อมทั้งพัฒ นาบริ การให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วทันต่ อเวลา และอานวยความสะดวกด้านช่ องทางต่ างๆ
เพื่ อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึ งผลิ ตภัณฑ์ได้ง่าย ตลอดจนให้ขอ้ มูลข่ าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การอย่างถูกต้อง
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกาหนดมาตรฐานการให้บริ การ
การจัดการเรื่ องร้องเรี ยน การสารวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมทั้งการวัดค่าดัชนี ความพึงพอใจในบริ การ (CSI) อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อนามาใช้ปรับปรุ งการให้บริ การลูกค้า
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทา
หน้าที่ให้บริ การตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริ การในเบื้องต้น ตลอดจนรับเรื่ องร้องเรี ยน และ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดช่ องทางรับ
เรื่ องร้องเรี ยนสาหรับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.smk.co.th เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
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พนักงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับพนักงาน โดยถือว่าพนักงานคือทรัพยากรสาคัญที่มีส่วนช่วยให้เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
บรรลุผลสาเร็ จ
บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค และจัดให้มีการให้รางวัล หรื อ แต่งตั้งโยกย้าย อย่างเหมาะสม
โดยตั้งอยู่บ นพื้ นฐานตามความรู ้ ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดฝึ กอบรมให้พนักงานได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชี พ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มให้พนักงาน
ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับชั้นโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ในการพิจารณาผลงาน บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยใช้ดชั นี วดั ผลงาน
เพื่อป้ องกันและลดปัญหาข้อโต้แย้งในเรื่ องการไม่ได้รับความเป็ นธรรมในการประเมิน
บริ ษทั ฯ กาหนดเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิ การของพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยมีนโยบาย
กาหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิ การพนักงานในระดับที่ เที ยบเคี ยงได้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยชั้นนาแห่ งอื่น ๆ
รวมทั้งดูแลให้มีการปรับปรุ งสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ
ชี วิตที่ ดี ตลอดจนสนับสนุ นให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการเงิ น การเลือกนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับช่ วงอายุ ระดับความเสี่ ยง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีสวัสดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ สาหรั บ
พนักงาน อาทิ กองทุนสารอง เลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินกูพ้ นักงาน และ การตรวจสุ ขภาพประจาปี
บริ ษัท ฯ มุ่ ง เน้น ให้ พ นัก งานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานที่ ดี จึ ง ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อทาหน้าที่ สารวจเรื่ องความปลอดภัยและอาชี วอนามัยในสถานที่
ทางานของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องดังกล่าวให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย
และมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานหรื อบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาปฏิบตั ิงานหรื อมาใช้บริ การในสถานประกอบการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ยังมีหน้าที่ใน
การฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องความปลอดภัย เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จกับเจ้าหนี้ ทุกประเภทตามหลักจริ ยธรรม ดารงชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯด้วยการ
ปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้ อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และตามเงื่ อนไขสัญญาที่ มีไว้กบั เจ้าหนี้ บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ บริ หาร
กิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการชาระหนี้ และไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลที่ อาจก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อเจ้าหนี้
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คู่ค้า/คู่สัญญา
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ ต่อคู่คา้ /คู่สัญญาอย่างสุ จริ ตและเป็ นธรรมโดยกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคู่คา้ ไว้
อย่างชัดเจน และดาเนิ นการคัดเลือกคู่คา้ /คู่สัญญาด้วยความโปร่ งใส ตามระเบี ยบและขั้นตอนการจัดหาของบริ ษทั ฯ
รวมทั้ง เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขข้อตกลงที่ มีต่อคู่คา้ /คู่สัญญา ตลอดจนไม่เรี ยกหรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์
ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้ /คู่สญ
ั ญา
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาของ
การแข่ งขันที่ ดี ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับทางการค้าของคู่
แข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตลอดจนไม่กระทาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
คู่แข่งทางการค้า
ภาครัฐ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ภาครัฐ ดาเนิ นธุ รกิ จตามข้อกฎหมายและประกาศ
ของทางการที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ และให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลข่าวสารตามที่ หน่วยงาน
ทางการร้องขอ
ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบ และให้ความใส่ ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม อีก
ทั้งให้การสนับสนุ นกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ ร่ วมพัฒนาชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิ ตสานึ ก
พนักงานในเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่ งแวดล้อม
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษ ทั ฯ ได้แ สดงเจตนารมณ์ เข้า ร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้า นการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ และได้ให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคาประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าวในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางการรายงาน และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระทาที่เป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ายงานให้มีความปลอดภัย
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