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ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 นโยบายภาพรวม 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่กิจการ และยึดมัน่ในหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจน ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย  ทุกกลุ่ม 
รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม  บริษทัฯส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานมีจิตส านึก
ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้ง สนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม   

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

  บริษทัฯให้ความส าคญักบัสิทธิขั้นพื้นฐาน และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ
จึงไดก้ าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้
ส าเร็จลุล่วง ดว้ยความสุจริต  

แนวทางการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม มีดงัน้ี 

• บริษทัฯเสริมสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและเพิ่มมูลค่าแก่องคก์ร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลประโยชน์
ในระยะยาว พร้อมทั้ง สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษทัฯ จดัให้มีช่องทาง
การเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
บริษทัฯได ้และจดัใหมี้ส่วนงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลประสานงานกบัผูถื้อหุน้ 

• บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ท่ีถูกตอ้งเพียงพอ เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลในการตดัสินใจ และจดัให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลูกคา้
สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพยิง่ขึ้น  

• บริษทัฯปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกในเร่ืองเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ  หรือลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีการแต่งตั้ง โยกยา้ย การให้รางวลั โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสม ตลอดจน การก าหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน  
พร้อมทั้ง จดัใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู้ เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

• บริษทัฯ ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีกบัเจา้หน้ี ตลอดจน บริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อคงความสามารถในการช าระหน้ี  

• บริษทัฯก าหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน การคดัเลือกคู่คา้ท่ีชดัเจนและเป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ทั้งสองฝ่าย ตลอดจนปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีกบัคู่คา้ 
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• บริษทัฯไม่สนับสนุนการกระท าใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย หรือเคร่ืองหมายทางการคา้ 
ตลอดจนใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของ 

2. กจิกรรมต่อต้านการคอร์รัปช่ัน      

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีอุดมการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามหลัก 
บรรษทัภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้

เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้เข ้า ร่วมการประกาศ
เจตนารมย ์ก ับแนว ร่วมปฏิบ ัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต ้านก ารทุจ ริต  ( Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) ในปี 2561 และก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อเน่ือง ดังน้ี 

o จัดท าหนังสือเพื ่อขอความร่วมมือการปฏิบ ัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของ
บริษัทฯ ต่อคู่ค้า และผู ้ให้บริการ   

o จัดให้มีการอบรมในเร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อปลูกฝังพนักงานเกี่ยวกับเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมและช้ีให้เห็นวัฒนธรรมท่ีต้องตระหนักและยึดถือปฏิบัติและเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ด้านจิตใจให้มีคุณธรรม  ทั้ งย ังสามารถท าให้เกิดจิตส านึกที่ดีอ ันส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์
สุจริต 

o จัดให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ  ตาม  จริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อเป็นการรับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

o ก าหนดให้มีระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ผูมี้อ  านาจในการอนุมติัจ่ายเงินและวงเงินท่ีรับผิดชอบ โดยตอ้ง
มีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน รวมทั้งกระบวนการควบคุมภายในเพื่อติดตามดูแลและควบคุมระบบการรายงาน
ทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกส่วนงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และประพฤติมิชอบ 

o จ ัดให้มีช่องทางการสื่ อส ารส าหรับแจ ้ง เบาะแส   มีมาตรการคุ ้มครองผู ้ร้อง เ รียนตลอดจน มี
กระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม    

การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน   

  ดว้ยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่นั้น เป็นภยัร้ายแรงท่ีท าลายการแข่งขนัอย่าง
เสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม บริษทัฯ จึงยึดมัน่ท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดใ้ห้ความส าคญัใน
การต่อตา้นการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงพิจารณาก าหนด  
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1. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
2. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  เร่ือง การให้ /รับ  ของขวัญ  ของก านัล  

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

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ  กรรมการ  ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ  ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพื่อป้องกนัมิให้บริษทัฯ อนัรวมไปถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ โดยไดเ้ผยแพร่นโยบาย
ไวบ้นเวบ็ไซต ์www.smk.co.th  และ ระบบ Intranet ของบริษทัฯ    

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ร้องเรียน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัฯจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่
หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูลได ้และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูล
ไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน 
และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการคอร์รัปช่ัน 

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

ด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 
3. รายงานผลให้ผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน ผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือบุคคลอ่ืน  ตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสมทราบ โดยกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะติดตามผลความ
คืบหน้าเป็นระยะ กรณีท่ีเป็นเร่ืองก่อความเสียหายต่อบริษทัฯอย่างมีนัยส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการผูจ้ดัการ จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงและผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯรับทราบ 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัช่องทางเพื่อให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  สามารถร้องเรียน 
แจง้เบาะแสการกระท าผิด หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได ้โดยผา่นช่องทางของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

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

 โดยส่งมาตามท่ีอยู่ ดังนี ้
 บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 313 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯเคารพในสิทธิศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดด้วยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว 
ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน บริษทัฯตั้งมัน่อยู่บนหลกัของความเสมอภาคและ
เสรีภาพ ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนตาม
ขอบเขตอ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 

บริษัทฯให้เกียรติในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกัน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและ  
เท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใด ๆ ในเร่ืองการจา้งงาน และไม่มีขอ้จ ากัดดว้ยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา 
เพศ อาย ุหรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางการร้องทุกขส์ าหรับพนกังาน โดย
พนกังานท่ีประสบปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ สามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนผา่นผูบ้งัคบับญัชาของตนไดโ้ดยตรง หรือผ่าน
ช่องทางผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีการจดัท าขอ้บงัคบัดา้นแรงงานท่ีมีมาตรฐาน 
และไดรั้บการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บริษทัฯให้ความส าคญักบัพนักงานโดยถือว่าพนักงานคือทรัพยากรส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้เป้าหมายของ
บริษทัฯบรรลุผลส าเร็จ ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม เท่าเทียมกนั และเคารพในสิทธิของพนกังาน 
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 บริษทัฯ มีการสรรหาว่าจา้งท่ีโปร่งใส  ยึดตามคุณสมบติัและความสามารถตามต าแหน่งงาน  พนักงาน
ไดรั้บค่าตอบแทน การขึ้นค่าจา้ง และโบนสัตามผลงานประจ าปีของพนกังานท่ีเหมาะสมตามต าแหน่งหนา้ท่ีและ
ตามศกัยภาพ บริษทัฯมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไ้ขระเบียบสวสัดิการต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ  

 บริษทัฯมีระเบียบหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคส าหรับการคดัเลือก การแต่งตั้ง และการโยกยา้ย
ต าแหน่งของพนกังาน โดยมีการเสนอพิจารณาตามคุณสมบติั และความเหมาะสม นอกจากน้ี ในการเสนอลงโทษ
ทางวินัย  บริษทัฯมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงาน และด าเนินการอย่างมีหลกัการและเหตุผล ภายใต้
ขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบัการท างาน 

      ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 บริษทัฯสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จึงไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ทั้งส านักงานใหญ่และสาขา  เพื่อท าหน้าท่ีพฒันา ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานของบริษัทฯ และติดตามระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างาน และ/หรือมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน คณะกรรมการความ
ปลอดภยัฯ ยงัมีหน้าท่ีจดัท านโยบาย แผนงานประจ าปี กิจกรรมดา้นความปลอดภยั หรือโครงการอาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน อาทิ  การรณรงค์ภายในองค์กร “โครงการขบัขี่ปลอดภยัคาดเข็มขดันิรภยัใส่
หมวกกนัน็อค” โดยมีเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีปราศจากอุบติัเหตุและความสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุ การประสบ
อนัตราย หรือการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภยัในสถานท่ีท างานอนัเกิดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิ์น 

 คณะกรรมการความปลอดภยัฯไดด้ าเนินการตรวจพื้นท่ีอาคารส านักงาน และจดัประชุมเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงดา้นความปลอดภยัให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามความคืบหนา้การแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจ า
ทุกเดือน นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้ตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน อายุการใช้งาน 
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบแอร์  ไฟแสงสว่างภายในอาคาร  และน ้ าด่ืมพนกังานให้ไดม้าตรฐานถูกสุขลกัษณะ 
รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารสวสัดิการให้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด   
 ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การอบรมการเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นส านักงานใหญ่ รวมถึงสาขาท่ีมี
พนกังานเป็นจ านวนมาก  การใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี  เพื่อใหพ้นกังานรู้สาเหตุการเกิด
เพลิงไหมแ้ละการใชอุ้ปกรณ์ระงบัเหตุเบ้ืองตน้  รวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอาคาร พนกังานจะสามารถลง
จากอาคารไปยงัจุดรวมพลไดอ้ยา่งถูกวิธีและมีความปลอดภยั 
 
 ทั้งน้ี  ในปี 2562 พบว่ามีอตัราพนักงานท่ีลาหยุดจากอุบัติเหตุเน่ืองจากการท างานแบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ 
ดงัน้ี  
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กรณีบาดเจ็บของพนักงาน ชาย หญิง รวม 

ไม่หยดุงาน - - - 

หยดุงาน 3 - 3 

ทุพพลภาพ - - - 

เสียชีวิต - - - 

รวม 3 - 3 

ด้านสวัสดิการ 

  บริษทัฯพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนกังานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจดั
ให้มีคณะกรรมการดา้นสวสัดิการ ท าหนา้ท่ีดูแลเร่ืองสวสัดิการของพนกังานให้มีความเท่าเทียมกนั ตลอดจน
ร่วมหารือและให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการค่าจา้ง ในเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ของพนกังาน
เพื่อใหมี้ความเหมาะสม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสิทธิประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ
ให้แก่พนักงานอาทิ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล กระเช้าเยี่ยมผูป่้วยใน และสวสัดิการเงินกู้
พนกังาน เป็นตน้ 

       บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี โดยจัดให้มีห้องพยาบาลและ การตรวจสุขภาพประจ าปี  
ตลอดจนส่ือสารกบัพนักงานให้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโรคภยัต่างๆ และแนวทางการรักษาสุขภาพ เพื่อให้
พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการมีสุขภาพท่ีดี  

         ด้านการพฒันาบุคลากร 

ในปี 2562 การด าเนินงานในส่วนของการพฒันาบุคลากรยงัคงมุ่งเน้นพฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี 
และศักยภาพให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัฝึกอบรมพัฒนาพนักงานด้วยหลักสูตร 
ท่ีเหมาะสม มีทั้งการอบรมภายใน (In-house) และการส่งพนกังานไปอบรมกบัสถาบนัภายนอก (Public Training) 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและศกัยภาพสูง 
มีการให้โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ผลกัดนัให้พนักงานไดใ้ช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากน้ียงัได้เรียนรู้วิธีการท างานท่ีคล่องตวั รวดเร็ว วิธีการขบัเคล่ือนองค์กรอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้ได้
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีเร็วขึ้น รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพให้กับพนักงานเพื่อก้าวทันยุค Technology Disruption 
โดยการจดัอบรมพฒันา หลกัสูตรทกัษะความสามารถดา้น Digital ต่อเน่ืองกนัมา 3 ปี เพื่อพฒันาขีดความสามารถ
การท างานดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัในอนาคต โดยการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

• การพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
• การพฒันาพนกังานกลุ่มก าลงัส าคญัของหน่วยงาน 
• การพฒันาพนกังานกลุ่ม ผูมี้ศกัยภาพ 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค เช่น 
ประกนัภยัรถยนต์ประเภทต่างๆ อาทิ ประกนั 3+ คุม้ครองสุขภาพ ท่ีคุม้ครองทั้งรถคู่กรณีและรถประกนั โดยมี
ความคุม้ครองประกนัสุขภาพส าหรับคนไขใ้น (IPD) ประกนัภยัรถยนต ์2+ตามใจ ท่ีคุม้ครองรถประกนัทั้งการชน
และสูญหายไฟไหม ้ท่ีสามารถเลือกวงเงินคุ ้มครองตวัรถยนต์และสูญหายไฟไหมไ้ดต้ามใจ ประกนัภยัรถยนต ์

ตามไมล์ 2  ซ่ึงเป็นประกนัประเภท 1 ส าหรับลูกคา้ท่ีขบัรถนอ้ย มีความเส่ียงนอ้ย ประกนัภยัรถยนตค์นดีฯ ประกนั
ประเภท 1 ซ่อมอู่ทัว่ไป ท่ีเบ้ียประกนัภยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลผูซ้ื้อประกัน นอกจากน้ี  ยงัมีประกันสุขภาพ เช่น 
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ท่ีให้ความคุ ้มครองทั้ งผู ้ป่วยใน(IPD) และผู ้ป่วยนอก (OPD) คุ ้มครองวงเงินค่า
รักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง  ประกนัสุขภาพ 60 ยงัฟิต ส าหรับผูสู้งวยัท่ีมีอายตุั้งแต่ 61 ถึง 65 ปี ท่ีใหค้วาม
คุม้ครองสุขภาพและอุบติัเหตุ  ประกัน SMK Health Care  ประกันสุขภาพท่ีให้ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล
กรณีผูป่้วยใน (IPD) ส าหรับผูเ้อาประกันท่ีมีอายุตั้ งแต่ 11- 60 ปี (ต่ออายุถึง 65 ปีบริบูรณ์) นอกจากน้ี ยงัมี
ประกันภัยอ่ืนๆ  เช่น ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน ท่ีให้ความคุ ้มครองท่ีอยู่อาศัย บ้านเด่ียว บ้านจดัสรร  
ท่ีรับความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างและทรัพยสิ์นภายในจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภยัจากยวดยานพาหนะ  
ภยัจากอากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้า และภยัธรรมชาติ  

บริษทัฯ จดัท า SMK Blog (smkinsurance.blogspot.com) เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่บทความท่ีน่าสนใจ
และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคทั่วไป อาทิ เร่ืองการใช้รถยนต์ การดูแลรักษาสุขภาพ ความรู้เก่ียวกับ
ประกันวินาศภยั และการท่องเท่ียว   นอกจากน้ี บริษทัฯให้ความส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพดา้นบริการ 
โดยมีการก าหนดมาตรฐานการบริการ และส ารวจความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
ตลอดจนจดัฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในงานบริการ บริษทัฯมีศูนย ์Call 
Center ท่ีให้บริการรับแจง้อุบติัเหตุ รับแจง้ท าประกนั รับฟังขอ้เสนอแนะ หรือตอบค าถามเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละ
บริการจากทางลูกคา้ ตลอด 24 ชัว่โมง  

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯตระหนักถึงหน้าท่ีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานใช้
ทรัพยากรและพลงังานท่ีมีอยู่จ  ากดัอย่างประหยดั ตลอดจนใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯมีแนวปฏิบติั ใน
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

• บริษทัฯปลูกฝังให้พนกังานทุกระดบัตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรและพลงังานท่ีมีอยูจ่  ากดั และส่งเสริม
การใชท้รัพยากรอย่างประหยดั เช่น การใชน้ ้ าประปาอย่างประหยดั การปิดไฟในบริเวณท่ีไม่จ าเป็น การตั้ง
ค่าพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ เม่ือไม่มีการใช้งานทุก 10 นาที ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพกักลางวนั และ
สนบัสนุนการใชบ้นัไดแทนลิฟท ์
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• ก าหนดผูท้  าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา พร้อมทั้งจดัให้มีการออกส ารวจและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการสูญเสียพลงังานและทรัพยากร
โดยเปล่าประโยชน์ 

• ดูแลเร่ืองการจัดเก็บขยะมูลฝอยในสถานท่ีท างานให้เป็นระเบียบเรียบ ร้อย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างานและบริเวณใกลเ้คียง 

• บริษทัฯสนบัสนุนการใชถุ้งผา้ เพื่อลดพลาสติกและภาวะโลกร้อน โดยจดักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  

▪ แจกกระเป๋าผา้ส าหรับลูกคา้ และ partner ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

▪ แจกกระเป๋าผา้ของบริษทัฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและ  
เอกชน  ไดแ้ก่ สมาคมประกนัวินาศภยัไทย  มูลนิธิเพื่อเด็กและเพื่อผูพ้ิการ  ศูนยเ์ยาวชน  โรงเรียน
และมหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

▪ แจกกระเป๋าผา้ส าหรับลูกคา้และประชาชนทัว่ไป ท่ีเขา้ร่วมตรวจสุขภาพในบูธ Fit 4 You ประกัน
สุขภาพตามฟิต ตามกา้ว ท่ีจดัขึ้นในหา้งสรรพสินคา้และช่องทาง Modern Trade จ านวนกว่า 10 แห่ง
ตลอดทั้งปี 2562 และท่ีบูธของบริษทัฯในงานสัปดาห์ประกนัภยั 2562  

• บริษทัส่งเสริมและรณรงคใ์ห้พนกังานรู้จกัคุณค่าและลดจ านวนการใชก้ระดาษ โดยให้พนักงานใชก้ระดาษ
ทั้งสองหนา้ การส่งเอกสารผา่นการแสกนแทนการพิมพ ์รวมถึงการน าซองจดหมายกลบัมาใชภ้ายในบริษทัฯ 

• บริษทัฯใชร้ะบบใบแจง้ยอดค่าใชจ่้ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) กบัตวัแทนของบริษทัฯ เพื่อเป็น  การลด
การใช้กระดาษ และลดก๊าซเรือนกระจกจากเคร่ืองพิมพ์ ทั้งยงัสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการจดัเก็บขอ้มูล
ของตวัแทน 

• บริษทัฯจดัท าโครงการ ชวนรัก(ษ)์โลก ไม่รับกรมธรรม์กระดาษ เม่ือลูกคา้ซ้ือประกนัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
ผ่าน แอปพลิเคชั่น SMK aLL และเลือกรับ E-policy ลูกค้าจะได้รับเพิ่ม 300 คะแนน เพื่อให้ลูกค้าได้มี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

 บริษทัฯตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง และมุ่งเน้นการเสริมสร้างธุรกิจของ
องคก์รให้แขง็แกร่งควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนและสังคม โดยไดด้ าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ทั้งในดา้นการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนปลูกจิตส านึกของพนกังานในองค์กรให้เป็นผูมี้จิต
อาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การส ารวจ ตรวจสอบ สภาพของชุมชน
และสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัฯและสาขาบริษทัฯ วา่ไม่มีผูใ้ดไดรั้บผลกระทบทางลบจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ  
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 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ดงัน้ี 

• โครงการร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
 บริษทัฯ ให้การสนับสนุนแผนการบริจาคโลหิตประจ าปี 2562 ของศูนยบ์ริจาค
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยจดักิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานของบริษทัฯ เขา้ใจถึง
ความส าคญัของการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยหรือผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บโลหิตใน
ยามจ าเป็นทั่วประเทศ และได้จดัให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิต
เคล่ือนท่ีของสภากาชาดไทยเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมีปริมาณโลหิตท่ีไดรั้บบริจาคทั้งส้ิน
จ านวน 95,600 ซีซี 

 
•   โครงการสินมัน่คงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี 
 บริษทัฯ ไดส้านต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องพยาบาล
และเวชภณัฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลน ภายใตโ้ครงการ 
“สินมัน่คงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี”  ปีท่ี 5 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม
ให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกก าลังกาย และมีห้องพยาบาลใน
โรงเรียนท่ีพร้อมดว้ยอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักเรียน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียน ส าหรับการรักษาพยาบาลในเบ้ืองตน้ได้อย่าง
ทัว่ถึงยิ่งขึ้น โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการมอบอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นหอ้งพยาบาลและเวชภณัฑ์ พร้อมดว้ยอุปกรณ์กีฬา
ใหแ้ก่โรงเรียนจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่   
- โรงเรียนบา้นวงัปลา จงัหวดัจนัทบุรี  - โรงเรียนบา้นน ้ากร่อย จงัหวดัระยอง 
- โรงเรียนบา้นเขาปูน จงัหวดันครสวรรค ์  - โรงเรียนวดัศรีกุญชร จงัหวดัอ่างทอง 
- โรงเรียนบา้นมาบเหียง จงัหวดัปราจีนบุรี  - โรงเรียนวดัคลองโพธ์ิ จงัหวดันครนายก 
- โรงเรียนบา้นหนองบวั จงัหวดัลพบุรี 

 
• กจิกรรมสินมั่นคงมินิมาราธอน คร้ังท่ี 6 
 บริษทัฯ จดักิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศลเพื่อสุขภาพ “สินมัน่คงมินิมาราธอน คร้ัง
ท่ี 6”  ณ อุทยาน ประวติัศาสตร์สุโขทยั อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั เพื่อส่งเสริมให้
ลูกค้าและประชาชนทั่วไปใส่ใจรักษาสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย รวมถึงมอบ
รายไดจ้ากการจดักิจกรรมดงักล่าว ให้กับโรงเรียนบา้นแม่ทุเลาใน อ าเภอทุ่งเสล่ียม 
จงัหวดัสุโขทยั  เพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
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• พนัธมิตรสมทบโครงการ  FRIENDS FOR LIFE 
 บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนจ านวน 500,000 บาท เพื่อร่วมเป็นพันธมิตร
สมทบของโครงการ FRIENDS FOR LIFE ซ่ึงเป็นความร่วมมือของกลุ่มธนาคาร 
ทิสโก ้องคก์รเอกชน พนัธมิตร เพื่อตอ้งการระดมทุนทรัพย ์สมทบทุนจดัซ้ืออุปกรณ์
เคร่ืองมือแพทยใ์ห้แก่โรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งไดแ้ก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลราชวิ ถี  และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ซ่ึงแต่ละแห่งเป็นศูนยร์องรับผูป่้วยจากทัว่ประเทศหลายลา้นคนต่อปี 
 

• สนับสนุนกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 บริษัทฯ มอบของขวญัส าหรับจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2562 มูลค่ากว่า 25,000 บาท ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สมาคมประกัน 
วินาศภัยไทย, ศูนย์เยาวชนบางกะปิ , ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม , ศูนย์เยาวชน 
วชิรเบญจทัศ, โรงเรียนวดัแสนเกษม, โรงเรียนสุเหร่าวงัใหญ่ และโรงเรียน 
ล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) เพื่อ ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งมอบความสุขสนุกสนาน
ให้แก่เด็ก ๆ อีกทั้งยงัเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติของชุมชนใน
พื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง 

 
• สนับสนุนเงินและส่ิงของ เพ่ือช่วยเหลือเด็ก โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง 
 บริษัทฯ มอบเงินจ านวน 45,000 บาท และเงินบริจาคจากพนักงานจ านวน  
10,112 บาท พร้อมเคร่ืองอุปโภคบริโภครวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท ให้แก่วดัตาลเจ็ดช่อ 
จงัหวดัอ่างทอง เพื่อสนบัสนุนโครงการส าหรับเด็กก าพร้า 
 
• สนับสนุนโครงการเมลด็พนัธ์ุประกนัภัยเพ่ือชุมชน ฟ้ืนฟูโรงเรียนเพ่ือเด็กๆ อุบลราชธานี 

 บริษทัฯ สนบัสนุนเงินบริจาค จ านวน 20,000 บาท ให้กบัโครงการ “เมล็ดพนัธุ์
ประกันภยั เพื่อชุมชน”  ท่ี จดัขึ้นโดยนิตยสาร Thailand Insurance เพื่อช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยัน ้ าท่วมใน จ.อุบลราชธานี จ านวน 2 แห่งไดแ้ก่ 
โรงเรียนบา้นผกัหย่าและโรงเรียนบา้นไร่ใต ้ซ่ึงทั้ง 2 โรงเรียนไดรั้บภยัน ้าท่วมอย่างหนกั 
ส่งผลให้สภาพอาคารเรียน ห้องเรียน วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นอย่าง
มาก 
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• สนับสนุนอุปกรณ์เรือนพยาบาลและอุปกรณ์กฬีา ให้กบัโรงเรียนบ้านบางแรด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 บริษทัฯ มอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบา้นบางแรด 
อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงดว้ยการ
ออกก าลงักาย และมีอุปกรณ์ในหอ้งพยาบาลท่ีเพียงพอต่อการใชป้ฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  
 

• ท าบุญเลีย้งอาหารกลางวันเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช  
 บริษัทฯ ร่วมท าบุญเล้ียงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน 
ศรีธรรมราช  อ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช  พร้อมมอบพัดลมส าหรับใช้ใน
ห้องนอน และอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออก  
ก าลงักาย 
 
• มอบเคร่ืองอุปโภค บริโภคให้กบัสถานสงเคราะห์ 

 บริษทัฯ มอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค ให้กับสถานสงเคราะห์บา้นสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และ
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส มูลค่ารวมกวา่ 33,000 บาท  

 

• สนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล 
 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษา จ านวน 30,000 บาท ให้กับสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์แต่เรียนดีและมีความประพฤติดี 
• สนับสนุนทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

บริษทัฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จ านวน 100,000 บาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ อ ส่งเส ริมการศึกษาให้กับนัก ศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์แต่เรียนดีและมีความประพฤติดี 

 

• สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 
 บริษทัฯ ร่วมกิจกรรม CSR "สานฝัน ปันโอกาส" โดยสนบัสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตร
หลานเจา้หนา้ท่ีเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าห้วยขาแขง้ ท่ีเรียนดีและมีความประพฤติดี จ านวน 21 ทุน 
รวมเป็นเงิน 10,500 บาท เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าท่ีเขต
รักษาพนัธุ์สัตวป่์าหว้ยขาแขง้ 



 

12 

 

• สนับสนุนกจิกรรมค่ายเยาวชนและครอบครัว ปี 2562  
 บริษทัฯ  มอบกระเป๋าผา้จ านวน 100 ใบ มูลค่า 5,000 บาท เพื่อสนับสนุน
กิจกรรม “ค่ายเยาวชนและครอบครัว ปี 2562” ท่ีจดัขึ้นโดยมูลนิธิโฮป อะคาเดม่ี ซ่ึง
เป็นองค์กรการกุศลท่ีเน้นสนับสนุนการพฒันา  ความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในสถาบัน
ครอบครัว ณ ศูนยกี์ฬาแห่งชาติภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี  
 
• สนับสนุนกจิกรรม ค่ายสู่ร้ัวกระถินณรงค์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 บริษัทฯ  มอบกระเป๋าผ้าจ านวน 100 ใบ มูลค่า 5,000 บาท เพื่อสนับสนุน
กิจกรรม “ค่ายสู่ร้ัวกระถินณรงค”์ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย
กิจกรรมดังกล่าวจดัขึ้นเพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 กลา้แสดงออก และเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตชั้นปีอ่ืนๆ รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาความเป็น 
นวตักรของนิสิต 

• สนับสนุนกจิกรรม HRI  ให้รัก ปันสุข 
 บริษัทฯ มอบกระเป๋าผ้า เพื่อร่วมกิจกรรม HRI ให้ รัก ปันสุข ท่ีจัดขึ้ นโดยชมรม 
นกับริหารงานบุคคล ธุรกิจประกนัภยั สมาคมประกนัวินาศภยัไทย ซ่ึงจะน าไปท ากิจกรรมกบัเด็ก
นกัเรียน โรงเรียนวดัโคกกรวด (ไตรราษฎร์บ ารุง) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
• กจิกรรมสินมั่นคงส่งต่อเส้ือผ้าสภาพดี เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีขาดแคลน 
 บริษทัฯ มอบเส้ือผา้ท่ีผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนัแบ่งปันใหก้บัมูลนิธิบา้นนกขมิ้น เพื่อน าไปส่งต่อ
ใหก้บัเด็กท่ีขาดแคลน และบางส่วนจะน าไปขาย เพื่อน ารายไดม้าเป็นค่าใชจ่้ายทางการศึกษา และสร้างโอกาส
ใหแ้ก่เด็กก าพร้า เด็กเร่ร่อน รวมถึงเด็กท่ีถูกทอดทิ้งกวา่สองร้อยชีวิต 
 
• กจิกรรมสินมั่นคงส่งต่อส่ิงดีดี เพ่ือผู้พกิารทางสายตา 
 บริษทัฯ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา เพื่อน าไปดัดแปลงเป็น 
ส่ือการเรียนการสอน และจดัท าสมุดอกัษรเบรลลใ์ห้แก่ผูพ้ิการทางสายตา  
 

• กจิกรรมสินมั่นคงส่งต่อส่ิงดีดี เพ่ือช่วยเหลือชุมชนท่ีขาดแคลน 
 บริษทัฯ ส่งมอบกล่องเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านร่วมกนั
บริจาคเขา้ร่วมโครงการ “หลงัคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เพื่อน าไปผลิต
หลงัคาเขียว ซ่ึงเป็นหลงัคาท่ีผลิตจากกล่องรีไซเคิล ส าหรับช่วยเหลือชุมชนท่ีขาดแคลนต่อไป  
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• สนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับผู้พกิาร  
 บริษทัฯ มอบเงินจ านวน 10,000 บาท ให้กบัสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการ
จดัหาอุปกรณ์ส าหรับผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว ซ่ึงโครงการดงักล่าวจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ
และสนบัสนุนคนพิการทั้งเด็กและผูใ้หญ่ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีอุปกรณ์เคล่ือนไหวร่างกายส าหรับใชใ้นการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั  
 
• สนับสนุนโครงการส่ือความรู้สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 บริษทัฯ สนับสนุนการจัดส่งนิตยสารหมอชาวบ้าน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  
20 แห่ง 20 ต าบล ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, หนองคาย, นครพนม และเชียงราย ตั้งแต่ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ถึง
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนในชุมชน  
 

• ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” 
 บริษทัฯ ส่งพนักงานจิตอาสา ร่วมกับส านักงาน คปภ. จงัหวดันครศรีธรรมราช และ
ชมรมประกนัภยั ลงพื้นท่ีมอบถุงยงัชีพ จ านวน 92 ชุด ช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากพายโุซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นท่ีอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
• สนบัสนุนงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคร้ังท่ี 13 สมาคมประกนัวินาศภัยไทย 
 บริษัทฯ  มอบกระเป๋าผ้าจ านวน 100 ใบ มูลค่ากว่า 5,000 บาท เพื่ อ
สนับสนุนงานแข่งขนัโบวล่ิ์งการกุศลคร้ังท่ี 13 ของสมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพท่ี
แขง็แรงของสมาชิกสมาคมฯ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดาภิเษก 
 
• สนับสนุนกจิกรรมออกบูธงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2562  
 บริษัทฯ มอบกระเป๋าผ้าให้กับคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกัน                 
วินาศภยัไทย เพื่อน าไปใช้เป็นรางวลัในการท ากิจกรรม ในงานแสดงสินคา้โลจิสติกส์ 2562  ณ ไบเทค บางนา 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นการประกนัภยัทางทะเลและโลจิสติกส์แก่ผูป้ระกอบการ นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไป 
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• ท าบุญถวายเทียนพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ก่อนวัยเรียนโครงการประทีปเด็กไทย  

วัดธรรมมงคล 
 บริษทัฯ ร่วมถวายปัจจยับ ารุงศาสนาจ านวน 10,000 บาท พร้อมเทียนพรรษา เน่ือง
ในโอกาสวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร และในโอกาสเดียวกันน้ีได้บริจาคเงินจ านวน  
56,132 บาท เพื่อร่วมเป็นเจา้ภาพสร้าง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน  โครงการประทีป
เด็กไทย สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ ซ่ึงเป็นโครงการของวดัธรรมมงคล 

 

• ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี 2562 

บริษัทฯ  มอบ เงินจ านวน  100,000  บ าท  ร่วม เป็น เจ้าภาพถวายผ้า 
พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเส ริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (ส านักงาน คปภ.) เพื่ อถวายเป็น  
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว น าไปถวายแด่พระสงฆ์จ า
พรรษา ณ วดัพิกุลทอง พระอารามหลวง จ.สิงห์บุรี  

 

• ท าบุญสมทบถวายผ้ากฐินพระราชทาน ส านักงานประกนัสังคม ปี 2562 
 บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินจ านวน 5,000 บาท ท าบุญสมทบปัจจัยถวายผา้พระกฐิน
พระราชทานของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2562 ณ วดัศาลาลอย พระอารามหลวง  
อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจา้อยู่หัว และเพื่อร่วมท านุบ ารุง
ศาสนา พระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีอนัดีงาม 
 

• สนับสนุนงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่น  
 บริษทัฯ บริจาคเงินจ านวน 10,000 บาท ร่วมสมทบทุนทอดผา้ป่าสามคัคี 
เพื่อซ้ืออุปกรณ์การแพทยช่์วยเหลือผูบ้าดเจ็บ และผูป่้วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุใน
จงัหวดัขอนแก่น  ณ วดัโพธ์ิ บา้นโนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
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•      เชิญส่ือมวลชนท ากจิกรรมเพ่ือสังคมท่ีคุ้งบางกะเจ้า 

 บริษทัฯ พาส่ือมวลชนร่วมกนัท าความดีเพื่อพ่อ ส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปี
ใหม่ 2563 พฒันาพื้นท่ีสีเขียว ดว้ยการท ากิจกรรมยา้ยพนัธุ์ตน้กลา้ ป้ัน EM บอล
เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้ า สร้างบา้นปลาจากซังเชือก เพื่อ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั
ของปลาตวัเล็กๆ ทางทะเล และท าผา้มดัยอ้ม เพื่อน าไปส่งต่อให้ให้เด็กๆ ท่ีดอ้ย
โอกาสตามโรงเรียนบนดอยต่อไป ณ คุง้บางกะเจา้ จ.สมุทรปราการ  

• อบรมการซ้อมดับเพลงิและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2562 

    บริษัทฯ จัดฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นและการอพยพหนีไฟ 
ประจ าปี 2562 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเขา้ใจวิธีการป้องกันอคัคีภัย 
สามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุให้
ได้มากท่ีสุดนอกจากน้ียงัมีการจ าลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารและการ
อพยพหนีไฟจริงอีกดว้ย 

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

             บริษทัฯไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตลอดเวลา เช่น ดา้น
ประกันภยัรถยนต์ บริษทัฯได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่จากแนวความคิดท่ีว่า คนท่ี มีประวติัการขับรถดี ขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีดี เบ้ียประกนัควรจะถูก จึงเกิดผลิตภณัฑ ์ประกนัรถยนตค์นดี เป็นประกนัรถยนตป์ระเภท 1 ซ่อมอู่ทัว่ไป 
โดยท่ีเบ้ียประกนัจะสอดคลอ้ง เหมาะสมกับขอ้มูลของผูซ้ื้อประกัน ตามสโลแกนท่ีว่า โปรไฟล์ยิ่งดี เบ้ียยิ่งถูก 
นอกจากผลิตภณัฑใ์หม่แลว้ บริษทัฯยงัมีแอปพลิเคชัน่ใหม่ SMK aLL เป็นแอปพลิเคชัน่เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทลั สามารถเขา้ถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ตลอด  
24 ชั่วโมง ด้วยบริการท่ีครบครัน เช่น ตรวจสอบขอ้มูล/ซ้ือประกัน ช าระเบ้ียประกัน บริการขอ้มูลกรมธรรม ์
คน้หาขอ้มูล สาขา อู่/ศูนยซ่์อมรถยนตม์าตรฐานและโรงพยาบาล พนัธมิตร สามารถสะสมคะแนนแลกของรางวลั
ได ้ นอกจากนั้น บริษทัฯยงัส่งเสริมให้บุคคลากรในบริษทัฯมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ได้
จัดประกวดนวตักรรมด้านต่างๆทั้ ง 4 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านการตลาดและช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการท างาน ซ่ึงจดัโดยชมรมคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม เพื่อคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
บริการใหม่ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  

บริษทัฯไดมี้การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ตามท่ีไดเ้ขียนรายงานไวใ้นหลกัการ 8 ขอ้ ขา้งตน้ 
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การด าเนินธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ไม่มีรายการ- 

 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

 ในปี 2562 บริษทัฯไดท้ ากิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้ ในหัวขอ้ การร่วม
พฒันาชุมชนหรือสังคม 

 

 


