ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่กิจการ และยึดมัน่ ในหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ ดี ตลอดจน ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส ค านึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่ วนได้เสี ย ทุก กลุ่ม
รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมโดยรวม บริ ษทั ฯส่ งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสานึ ก
ในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้ง สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม บริ ษทั ฯ
จึงได้กาหนดจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถือเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้
สาเร็จลุล่วง ด้วยความสุจริ ต
แนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม มีดงั นี้
• บริ ษทั ฯเสริ มสร้างธุ รกิจให้มีความแข็งแกร่ งและเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับผลประโยชน์
ในระยะยาว พร้อมทั้ง สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐาน บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทาง
การเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
บริ ษทั ฯได้ และจัดให้มีส่วนงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ดูแลประสานงานกับผูถ้ ือหุน้
• บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่ถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ และจัดให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลูกค้า
สามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
• บริ ษทั ฯปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกในเรื่ องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ หรื อลักษณะ
ส่ วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน มีการแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล โดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสม ตลอดจน การก าหนดนโยบายเรื่ อ งค่ าตอบแทนไว้อ ย่างชัด เจน
พร้อมทั้ง จัดให้มีการฝึ กอบรม ให้ความรู ้ เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
• บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีกบั เจ้าหนี้ ตลอดจน บริ หารกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อคงความสามารถในการชาระหนี้
• บริ ษทั ฯกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การคัดเลือกคู่คา้ ที่ชดั เจนและเป็ นธรรม คานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ
ทั้งสองฝ่ าย ตลอดจนปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีกบั คู่คา้
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• บริ ษทั ฯไม่สนับสนุนการกระทาใดที่เป็ นการล่วงละเมิดลิขสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย หรื อเครื่ องหมายทางการค้า
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
2. กิจกรรมต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีอุดมการณ์ ในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใสและมี คุ ณ ธรรม ยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม ตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
เพื่ อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่ งมั่นในการต่ อต้านคอร์ รัป ชั่นทุ ก รู ป แบบ จึ ง ได้เ ข้า ร่ ว มการประกาศ
เจตน ารมย์ก ับ แนวร่ ว มป ฏิ บ ัต ิ ข องภาคเอกชน ไทยใน การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต ( Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) ในปี 2561 และก าหนดแนวทางปฏิ บ ัติ ต่ อ เนื่ อ ง ดัง นี้
o

o

o

o

o

จัด ท าหนัง สื อ เพื ่ อ ขอความร่ ว มมื อ การปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่น ของ
บริ ษ ัท ฯ ต่ อ คู่ ค ้า และผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร
จัด ให้ มี ก ารอบรมในเรื่ อ งการต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชั่น เพื่ อ ปลู ก ฝั ง พนั ก งานเกี่ ย วกับ เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมและชี้ ให้ เ ห็ น วัฒ นธรรมที่ ต ้อ งตระหนั ก และยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ แ ละเพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม พัฒ นา
ด้า นจิ ต ใจให้ มี คุ ณ ธรรม ทั้ ง ยัง สามารถทาให้ เ กิ ด จิ ต สานึ ก ที่ ดี อ ัน ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ความซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต
จัด ให้ มี ก ารลงนามรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ตาม จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นการรั บ ทราบและถื อ
ปฏิ บ ัติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
กาหนดให้มีระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบ โดยต้อง
มีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจน รวมทั้งกระบวนการควบคุมภายในเพื่อติดตามดูแลและควบคุมระบบการรายงาน
ทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี รวมถึงปรับปรุ งกระบวนการทางานของทุกส่ วนงานให้มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และประพฤติมิชอบ
จัด ให้ ม ี ช ่ อ งทางการสื ่ อ ส ารส าหรั บ แจ้ง เบาะแส มี ม าตรการคุ ้ม ครองผู ้ร้ อ งเรี ย นตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบทุ ก เบาะแสที่ ไ ด้รั บ แจ้ง อย่ า งเป็ นธรรม

การป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ นั้น เป็ นภัยร้ายแรงที่ ทาลายการแข่งขันอย่าง
เสรี และเป็ นธรรม รวมทั้งก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม บริ ษทั ฯ จึงยึดมัน่ ที่ จะ
ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใสและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ให้ความสาคัญใน
การต่อต้านการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงพิจารณากาหนด
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1. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
2. แนวทางปฏิ บ ั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น เรื่ อง การให้ / รั บ ของขวัญ ของก านั ล

การเลี้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นใด
3. แนวทางปฏิบตั ิการแจ้งเบาะแส การร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
่
5. คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเพื่อป้องกันมิให้บริ ษทั ฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้อง ฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต้านการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ โดยได้เผยแพร่ นโยบาย
ไว้บนเว็บไซต์ www.smk.co.th และ ระบบ Intranet ของบริ ษทั ฯ
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั ฯจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่
หรื อข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อร้องเรี ยน
และเอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
การดาเนินการเมื่อได้รับเรื่ องร้ องเรียนเกีย่ วกับการคอร์ รัปชั่น
1. รวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนการคอร์ รัปชัน่
2. ประมวลผล กลัน่ กรองข้อมูล และ กาหนดมาตรการเพื่อพิจารณาขั้นตอน วิธีการจัดการ ในแต่ละเรื่ องและ
ดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
3. รายงานผลให้ผูร้ ้องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยน ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนหรื อบุคคลอื่น ตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสมทราบ โดยกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อกรรมการตรวจสอบ จะติดตามผลความ
คืบหน้าเป็ นระยะ กรณี ที่เป็ นเรื่ องก่อความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯอย่างมีนัยสาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ จะต้องรายงานข้อเท็จจริ งและผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบ
ช่ องทางการรับเรื่ องร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้จดั ช่ องทางเพื่ อให้พ นัก งานและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ ก กลุ่ม สามารถร้ องเรี ย น
แจ้งเบาะแสการกระทาผิด หรื อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ โดยผ่านช่องทางของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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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. ทางไปรษณีย ์ โดยจ่าหน้าซองถึง
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการผูจ้ ดั การ
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
โดยส่ งมาตามที่อยู่ ดังนี้
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 313 ถนน ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษ ทั ฯเคารพในสิ ท ธิ ศ ัก ดิ์ ศรี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์โดยไม่เลื อกปฏิ บ ัติต่อบุ ค คลใดด้วยเรื่ องเชื้ อชาติ สี ผิว
ศาสนา เพศ อายุ หรื อสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็ นสิ ท ธิ มนุ ษยชน บริ ษทั ฯตั้งมัน่ อยู่บนหลักของความเสมอภาคและ
เสรี ภ าพ ส่ งเสริ ม การปฏิ บ ัติตามกฎหมายสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน ตลอดจนสนับ สนุ น การปกป้ อ งสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนตาม
ขอบเขตอานาจที่เอื้ออานวย
บริ ษ ัท ฯให้เกี ยรติ ในคุ ณ ค่ าของความเป็ นมนุ ษ ย์เสมอเหมื อนกัน ปฏิ บัติ ต่อพนัก งานอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่ องการจ้างงาน และไม่มีขอ้ จากัดด้วยเรื่ องเชื้ อชาติ สี ผิว ศาสนา
เพศ อายุ หรื อสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็ นสิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์สาหรับพนักงาน โดย
พนักงานที่ประสบปัญหาในเรื่ องต่าง ๆ สามารถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนผ่านผูบ้ งั คับบัญชาของตนได้โดยตรง หรื อผ่าน
ช่องทางผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีการจัดทาข้อบังคับด้านแรงงานที่มีมาตรฐาน
และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานคือทรัพยากรสาคัญที่มี ส่วนช่วยให้เป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯบรรลุผลสาเร็จ ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เท่าเทียมกัน และเคารพในสิ ทธิของพนักงาน
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บริ ษทั ฯ มีการสรรหาว่าจ้างที่โปร่ งใส ยึดตามคุณสมบัติและความสามารถตามตาแหน่งงาน พนักงาน
ได้รับค่าตอบแทน การขึ้นค่าจ้าง และโบนัสตามผลงานประจาปี ของพนักงานที่เหมาะสมตามตาแหน่งหน้าที่และ
ตามศักยภาพ บริ ษทั ฯมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุ งแก้ไขระเบียบสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
บริ ษทั ฯมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่เป็ นธรรมและเสมอภาคสาหรับการคัดเลือก การแต่งตั้ง และการโยกย้าย
ตาแหน่งของพนักงาน โดยมีการเสนอพิจารณาตามคุณสมบัติ และความเหมาะสม นอกจากนี้ ในการเสนอลงโทษ
ทางวินัย บริ ษทั ฯมี การตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงาน และดาเนิ นการอย่างมีหลักการและเหตุผล ภายใต้
ข้อกาหนดในข้อบังคับการทางาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
บริ ษทั ฯสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี จึงได้จดั ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) ทั้งสานักงานใหญ่และสาขา เพื่อทาหน้าที่ พฒั นา ปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อ มในที่ ท างานของบริ ษ ัท ฯ และติ ด ตามระบบความปลอดภัย อาชี วอนามัย และให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน และ/หรื อมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ ยังมีหน้าที่ จดั ทานโยบาย แผนงานประจาปี กิจกรรมด้านความปลอดภัย หรื อโครงการอาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน อาทิ การรณรงค์ภายในองค์กร “โครงการขับขี่ปลอดภัยคาดเข็มขัดนิ รภัยใส่
หมวกกันน็อค” โดยมีเป้าหมายเป็ นองค์กรที่ปราศจากอุบตั ิเหตุและความสู ญเสี ยจากการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบ
อันตราย หรื อการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน หรื อความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทางานอันเกิดการสู ญเสี ยชีวิต
และทรัพย์สิน
คณะกรรมการความปลอดภัยฯได้ดาเนิ นการตรวจพื้นที่อาคารสานักงาน และจัดประชุมเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุ งด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุ ง เป็ นประจา
ทุกเดื อน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้ตรวจสอบและเปลี่ ยนอุป กรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าตามมาตรฐาน อายุการใช้งาน
ตรวจสอบและปรับปรุ งระบบแอร์ ไฟแสงสว่างภายในอาคาร และน้ าดื่มพนักงานให้ได้มาตรฐานถูกสุ ขลักษณะ
รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารสวัสดิการให้ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการอบรมการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสานักงานใหญ่ รวมถึงสาขาที่มี
พนักงานเป็ นจานวนมาก การใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจาปี เพื่อให้พนักงานรู ้สาเหตุการเกิด
เพลิงไหม้และการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้น รวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉิ นภายในอาคาร พนักงานจะสามารถลง
จากอาคารไปยังจุดรวมพลได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย
ทั้งนี้ ในปี 2562 พบว่ามีอตั ราพนักงานที่ ลาหยุดจากอุบัติเหตุเนื่ องจากการทางานแบ่งเป็ นกรณี ต่าง ๆ
ดังนี้
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กรณีบาดเจ็บของพนักงาน
ไม่หยุดงาน
หยุดงาน
ทุพพลภาพ
เสี ยชีวิต
รวม

ชาย

หญิง

รวม

-

-

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

3

-
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ด้านสวัสดิการ
บริ ษทั ฯพิจารณาปรับปรุ งสวัสดิการของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจัด
ให้มีคณะกรรมการด้านสวัสดิการ ทาหน้าที่ดูแลเรื่ องสวัสดิการของพนักงานให้มีความเท่าเทียมกัน ตลอดจน
ร่ วมหารื อและให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ในเรื่ องผลตอบแทนและสวัสดิการต่า งๆ ของพนักงาน
เพื่อให้มีความเหมาะสม และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้จดั สิ ทธิประโยชน์ดา้ นอื่นๆ
ให้ แก่ พ นัก งานอาทิ กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ค่ ารั ก ษาพยาบาล กระเช้าเยี่ย มผูป้ ่ วยใน และสวัส ดิ ก ารเงิ น กู้
พนักงาน เป็ นต้น
บริ ษ ัท ฯส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี สุ ขภาพดี โดยจัด ให้ มี ห้ อ งพยาบาลและ การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี
ตลอดจนสื่ อสารกับพนักงานให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และแนวทางการรักษาสุ ขภาพ เพื่อให้
พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการมีสุขภาพที่ดี
ด้ านการพัฒนาบุคลากร
ในปี 2562 การดาเนิ นงานในส่ วนของการพัฒนาบุคลากรยังคงมุ่งเน้นพัฒนาความรู ้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
และศัก ยภาพให้กับ พนัก งานในทุ ก ระดับ อย่างต่อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจัด ฝึ กอบรมพัฒ นาพนัก งานด้วยหลัก สู ต ร
ที่เหมาะสม มีท้ งั การอบรมภายใน (In-house) และการส่ งพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training)
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพสู ง
มีการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ผลักดันให้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
นอกจากนี้ ยงั ได้เรี ยนรู ้วิธีก ารท างานที่ ค ล่องตัว รวดเร็ ว วิธีก ารขับ เคลื่ อนองค์ก รอย่างพร้อมเพรี ยง เพื่ อให้ไ ด้
ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ เร็ วขึ้น รวมถึ งการเพิ่ มศักยภาพให้กับพนักงานเพื่ อ ก้าวทันยุค Technology Disruption
โดยการจัดอบรมพัฒนา หลักสูตรทักษะความสามารถด้าน Digital ต่อเนื่องกันมา 3 ปี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
การทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ในอนาคต โดยการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
•
•
•

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
การพัฒนาพนักงานกลุ่มกาลังสาคัญของหน่วยงาน
การพัฒนาพนักงานกลุ่ม ผูม้ ีศกั ยภาพ
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5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภค เช่น
ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ อาทิ ประกัน 3+ คุม้ ครองสุ ขภาพ ที่คุม้ ครองทั้งรถคู่กรณี และรถประกัน โดยมี
ความคุม้ ครองประกันสุ ขภาพสาหรับคนไข้ใน (IPD) ประกันภัยรถยนต์ 2+ตามใจ ที่คุม้ ครองรถประกันทั้งการชน
และสู ญหายไฟไหม้ ที่สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตัวรถยนต์และสู ญหายไฟไหม้ได้ตามใจ ประกันภัยรถยนต์
ตามไมล์ 2 ซึ่งเป็ นประกันประเภท 1 สาหรับลูกค้าที่ขบั รถน้อย มีความเสี่ ยงน้อย ประกันภัยรถยนต์คนดีฯ ประกัน
ประเภท 1 ซ่ อมอู่ทวั่ ไป ที่ เบี้ ยประกันภัยสอดคล้องกับข้อมูลผูซ้ ้ื อประกัน นอกจากนี้ ยังมีประกันสุ ขภาพ เช่น
ประกัน สุ ข ภาพเหมาจ่ า ย ที่ ใ ห้ ค วามคุ ้ม ครองทั้ ง ผู ้ป่ วยใน(IPD) และผู ้ป่ วยนอก (OPD) คุ้ม ครองวงเงิ น ค่ า
รักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริ ง ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิ ต สาหรับผูส้ ู งวัยที่มีอายุต้ งั แต่ 61 ถึง 65 ปี ที่ให้ความ
คุม้ ครองสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ ประกัน SMK Health Care ประกันสุ ขภาพที่ให้ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล
กรณี ผูป้ ่ วยใน (IPD) ส าหรั บ ผู เ้ อาประกัน ที่ มี อ ายุ ต้ ัง แต่ 11- 60 ปี (ต่ ออายุถึ ง 65 ปี บริ บู รณ์ ) นอกจากนี้ ยังมี
ประกัน ภัย อื่ น ๆ เช่ น ประกัน ภัยบ้านอยู่อาศัย รัก ษ์บ้าน ที่ ให้ความคุ้มครองที่ อยู่ อาศัย บ้า นเดี่ ย ว บ้านจัดสรร
ที่ รับ ความเสี ยหายต่ อสิ่ งปลู กสร้ างและทรั พ ย์สิ นภายในจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิ ด ภัย จากยวดยานพาหนะ
ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า และภัยธรรมชาติ
บริ ษ ทั ฯ จัด ท า SMK Blog (smkinsurance.blogspot.com) เพื่ อเป็ นช่ องทางเผยแพร่ บทความที่ น่าสนใจ
และข้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่อผูบ้ ริ โภคทั่วไป อาทิ เรื่ องการใช้รถยนต์ การดู แลรั กษาสุ ข ภาพ ความรู ้ เกี่ ยวกับ
ประกันวินาศภัย และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯให้ความสาคัญในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพด้านบริ การ
โดยมีก ารกาหนดมาตรฐานการบริ การ และส ารวจความคิดเห็ นของลูกค้า เพื่ อปรั บ ปรุ งการบริ การให้ดียิ่งขึ้ น
ตลอดจนจัดฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่าเสมอ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจในงานบริ การ บริ ษทั ฯมีศูนย์ Call
Center ที่ให้บริ การรับแจ้งอุบตั ิเหตุ รับแจ้งทาประกัน รับฟังข้อเสนอแนะ หรื อตอบคาถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การจากทางลูกค้า ตลอด 24 ชัว่ โมง
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯตระหนักถึงหน้าที่การมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้ อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานใช้
ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่จากัดอย่างประหยัด ตลอดจนใส่ ใจดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯมีแนวปฏิบตั ิ ใน
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
• บริ ษทั ฯปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักรู ้ถึงคุณค่าของทรัพยากรและพลังงานที่มีอยูจ่ ากัด และส่ งเสริ ม
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น การใช้น้ าประปาอย่างประหยัด การปิ ดไฟในบริ เวณที่ไม่จาเป็ น การตั้ง
ค่าพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งานทุก 10 นาที ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในช่วงพักกลางวัน และ
สนับสนุนการใช้บนั ไดแทนลิฟท์
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• กาหนดผูท้ าหน้าที่รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา พร้อมทั้งจัดให้มีการออกสารวจและตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยพลังงานและทรัพยากร
โดยเปล่าประโยชน์
• ดู แ ลเรื่ อ งการจัด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยในสถานที่ ท างานให้ เป็ นระเบี ย บเรี ย บ ร้ อ ย ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมในการทางานและบริ เวณใกล้เคียง
• บริ ษทั ฯสนับสนุนการใช้ถุงผ้า เพื่อลดพลาสติกและภาวะโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
▪ แจกกระเป๋ าผ้าสาหรับลูกค้า และ partner ในช่วงเทศกาลปี ใหม่
▪ แจกกระเป๋ าผ้าของบริ ษทั ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่ วนของรัฐบาลและ
เอกชน ได้แก่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มูลนิ ธิเพื่อเด็กและเพื่อผูพ้ ิการ ศูนย์เยาวชน โรงเรี ยน
และมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด
▪ แจกกระเป๋ าผ้าสาหรับลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป ที่ เข้าร่ วมตรวจสุ ขภาพในบูธ Fit 4 You ประกัน
สุขภาพตามฟิ ต ตามก้าว ที่จดั ขึ้นในห้างสรรพสิ นค้าและช่องทาง Modern Trade จานวนกว่า 10 แห่ง
ตลอดทั้งปี 2562 และที่บูธของบริ ษทั ฯในงานสัปดาห์ประกันภัย 2562
• บริ ษทั ส่ งเสริ มและรณรงค์ให้พนักงานรู ้จกั คุณค่าและลดจานวนการใช้กระดาษ โดยให้พนักงานใช้กระดาษ
ทั้งสองหน้า การส่งเอกสารผ่านการแสกนแทนการพิมพ์ รวมถึงการนาซองจดหมายกลับมาใช้ภายในบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯใช้ระบบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) กับตัวแทนของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ น การลด
การใช้กระดาษ และลดก๊าซเรื อนกระจกจากเครื่ องพิมพ์ ทั้งยังสะดวก รวดเร็ ว และง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล
ของตัวแทน
• บริ ษทั ฯจัดทาโครงการ ชวนรัก (ษ์)โลก ไม่รับกรมธรรม์กระดาษ เมื่อลูกค้าซื้ อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ผ่า น แอปพลิ เคชั่น SMK aLL และเลื อกรั บ E-policy ลู ก ค้าจะได้รับ เพิ่ ม 300 คะแนน เพื่ อ ให้ ลู ก ค้าได้มี
ส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษ ทั ฯตระหนักถึ งความส าคัญของชุมชนและสังคมที่ เข้มแข็ง และมุ่งเน้นการเสริ มสร้างธุ รกิ จของ
องค์กรให้แข็งแกร่ งควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยได้ดาเนินโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุ ข ตลอดจนปลูกจิตสานึ กของพนักงานในองค์กรให้เป็ นผูม้ ีจิต
อาสาและบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้มีการสารวจ ตรวจสอบ สภาพของชุมชน
และสังคมโดยรอบที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯและสาขาบริ ษทั ฯ ว่าไม่มีผใู ้ ดได้รับผลกระทบทางลบจากการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ
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ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้
• โครงการร่ วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
บริ ษ ทั ฯ ให้ก ารสนับสนุ นแผนการบริ จาคโลหิ ตประจาปี 2562 ของศูนย์บ ริ จาค
โลหิ ตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พ นัก งานของบริ ษ ทั ฯ เข้าใจถึ ง
ความสาคัญของการบริ จาคโลหิ ต เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการได้รับโลหิ ตใน
ยามจาเป็ นทั่วประเทศ และได้จดั ให้พ นักงานร่ วมบริ จาคโลหิ ตกับ หน่ วยรั บ บริ จาคโลหิ ต
เคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมีปริ มาณโลหิ ตที่ได้รับบริ จาคทั้งสิ้ น
จานวน 95,600 ซีซี
•

โครงการสิ นมัน่ คงอยากเห็นเด็กไทยสุ ขภาพดี
บริ ษทั ฯ ได้สานต่อกิจกรรมบริ จาคอุปกรณ์เครื่ องใช้ในห้องพยาบาล
และเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรี ยนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ
“สิ นมัน่ คงอยากเห็นเด็กไทยสุ ขภาพดี” ปี ที่ 5 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
ให้เยาวชนมี สุ ข ภาพแข็งแรงด้วยการออกก าลังกาย และมี ห้องพยาบาลใน
โรงเรี ยนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักเรี ยน
ครู และบุคลากรของโรงเรี ยน สาหรับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นได้อย่าง
ทัว่ ถึงยิ่งขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการมอบอุปกรณ์เครื่ องใช้ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรี ยนจานวน 7 แห่ง ได้แก่
- โรงเรี ยนบ้านวังปลา จังหวัดจันทบุรี
- โรงเรี ยนบ้านน้ ากร่ อย จังหวัดระยอง
- โรงเรี ยนบ้านเขาปูน จังหวัดนครสวรรค์
- โรงเรี ยนวัดศรี กุญชร จังหวัดอ่างทอง
- โรงเรี ยนบ้านมาบเหียง จังหวัดปราจีนบุรี
- โรงเรี ยนวัดคลองโพธิ์ จังหวัดนครนายก
- โรงเรี ยนบ้านหนองบัว จังหวัดลพบุรี
• กิจกรรมสินมั่นคงมินิมาราธอน ครั้งที่ 6
บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุ ขภาพ “สิ นมัน่ คงมินิมาราธอน ครั้ง
ที่ 6” ณ อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย อาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย เพื่ อส่ งเสริ มให้
ลู ก ค้าและประชาชนทั่วไปใส่ ใจรั ก ษาสุ ข ภาพด้วยการออกก าลังกาย รวมถึ ง มอบ
รายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้กับโรงเรี ยนบ้านแม่ทุเลาใน อาเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย เพื่อสมทบทุนปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน
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• พันธมิตรสมทบโครงการ FRIENDS FOR LIFE
บริ ษ ัท ฯ มอบเงิ น สนับ สนุ น จานวน 500,000 บาท เพื่ อ ร่ วมเป็ นพัน ธมิ ต ร
สมทบของโครงการ FRIENDS FOR LIFE ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อของกลุ่มธนาคาร
ทิสโก้ องค์กรเอกชน พันธมิตร เพื่อต้องการระดมทุนทรัพย์ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่ องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ งได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ , โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี , โรงพยาบาลราชวิ ถี และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งแต่ละแห่งเป็ นศูนย์รองรับผูป้ ่ วยจากทัว่ ประเทศหลายล้านคนต่อปี
• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2562
บริ ษ ัทฯ มอบของขวัญ ส าหรั บจัดกิ จกรรมวัน เด็ก แห่ งชาติ ประจาปี
2562 มู ล ค่ ากว่า 25,000 บาท ให้ กับ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ อาทิ สมาคมประกัน
วิ น าศภัย ไทย, ศู น ย์เยาวชนบางกะปิ , ศู น ย์เยาวชนคลองกุ่ ม , ศู น ย์เยาวชน
วชิ รเบญจทัศ , โรงเรี ยนวัดแสนเกษม, โรงเรี ยนสุ เหร่ าวังใหญ่ และโรงเรี ย น
ลาสาลี (ราษฎร์บารุ ง) เพื่อ ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในการส่ งมอบความสุขสนุกสนาน
ให้แก่เด็ก ๆ อีกทั้งยังเป็ นการสนับสนุ นกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติของชุมชนใน
พื้นที่บริ เวณใกล้เคียง
• สนับสนุนเงินและสิ่ งของ เพื่อช่ วยเหลือเด็ก โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่ อ จังหวัดอ่ างทอง
บริ ษ ัท ฯ มอบเงิ น จ านวน 45,000 บาท และเงิ น บริ จ าคจากพนั ก งานจ านวน
10,112 บาท พร้อมเครื่ องอุปโภคบริ โภครวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท ให้แก่ วดั ตาลเจ็ดช่ อ
จังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนโครงการสาหรับเด็กกาพร้า
• สนับสนุนโครงการเมล็ดพันธุ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ฟื้ นฟูโรงเรียนเพื่อเด็กๆ อุบลราชธานี
บริ ษทั ฯ สนับสนุนเงินบริ จาค จานวน 20,000 บาท ให้กบั โครงการ “เมล็ดพันธุ์
ประกัน ภัย เพื่ อชุ มชน” ที่ จัดขึ้ นโดยนิ ตยสาร Thailand Insurance เพื่ อช่ วยเหลือและ
ฟื้ นฟูพ้ืนที่ที่ได้รับความเสี ยหายจากภัยน้ าท่วมใน จ.อุบลราชธานี จานวน 2 แห่ งได้แก่
โรงเรี ยนบ้านผักหย่าและโรงเรี ยนบ้านไร่ ใต้ ซึ่งทั้ง 2 โรงเรี ยนได้รับภัยน้ าท่วมอย่างหนัก
ส่ งผลให้สภาพอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่าง
มาก
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• สนับสนุนอุปกรณ์ เรื อนพยาบาลและอุปกรณ์ กฬ
ี า ให้ กบั โรงเรียนบ้ านบางแรด จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริ ษทั ฯ มอบอุปกรณ์ ห้องพยาบาลและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรี ยนบ้านบางแรด
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อส่งเสริ มให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการ
ออกกาลังกาย และมีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลที่เพียงพอต่อการใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• ทาบุญเลีย้ งอาหารกลางวันเด็ก สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้ านศรีธรรมราช
บริ ษ ัท ฯ ร่ ว มท าบุ ญ เลี้ ย งอาหารกลางวัน เด็ ก สถานสงเคราะห์ เด็ ก ชายบ้า น
ศรี ธ รรมราช อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช พร้ อ มมอบพัด ลมส าหรั บ ใช้ใ น
ห้ อ งนอน และอุ ป กรณ์ กี ฬ าเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เยาวชนมี สุ ข ภาพแข็ ง แรงด้ว ยการออก
กาลังกาย
• มอบเครื่ องอุปโภค บริโภคให้ กบั สถานสงเคราะห์
บริ ษทั ฯ มอบเครื่ องอุป โภค บริ โภค ให้กับสถานสงเคราะห์บา้ นสิ ชล อ.สิ ชล จ.นครศรี ธรรมราช และ
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส มูลค่ารวมกว่า 33,000 บาท
• สนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
บริ ษ ัท ฯ มอบทุ น การศึ ก ษา จานวน 30,000 บาท ให้กับ สมาคมอุป กรณ์ ก ารแพทย์ไ ทย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เรี ยนดีและมีความประพฤติดี
•
สนับสนุนทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บริ ษ ทั ฯ มอบเงิ นสนับ สนุ น การศึ ก ษา จานวน 100,000 บาท ให้กับ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล เพื่ อ ส่ งเสริ มการศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เรี ยนดีและมีความประพฤติดี
• สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ บุตรเจ้ าหน้ าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทัยธานี
บริ ษทั ฯ ร่ วมกิจกรรม CSR "สานฝัน ปันโอกาส" โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตร
หลานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เรี ยนดีและมีความประพฤติดี จานวน 21 ทุน
รวมเป็ นเงิน 10,500 บาท เพื่ อเป็ นขวัญและกาลังใจ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
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• สนับสนุนกิจกรรมค่ ายเยาวชนและครอบครัว ปี 2562
บริ ษทั ฯ มอบกระเป๋ าผ้าจานวน 100 ใบ มูลค่า 5,000 บาท เพื่อสนับสนุ น
กิจกรรม “ค่ายเยาวชนและครอบครัว ปี 2562” ที่จดั ขึ้นโดยมูลนิ ธิโฮป อะคาเดมี่ ซึ่ ง
เป็ นองค์กรการกุศ ลที่ เน้นสนับ สนุ นการพัฒนา ความสั มพันธ์ที่ ดีภายในสถาบัน
ครอบครัว ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
• สนับสนุนกิจกรรม ค่ ายสู่ ร้ ัวกระถินณรงค์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
บริ ษ ัท ฯ มอบกระเป๋ าผ้า จ านวน 100 ใบ มู ล ค่ า 5,000 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น
กิจกรรม “ค่ายสู่ ร้ ัวกระถินณรงค์” สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
กิ จกรรมดังกล่าวจัดขึ้ นเพื่ อให้นิสิ ตเภสั ชศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 1 กล้าแสดงออก และเป็ นการ
สร้ างความสั ม พัน ธ์ อัน ดี ระหว่า งนิ สิ ตชั้น ปี อื่ น ๆ รวมถึ ง เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาความเป็ น
นวัตกรของนิสิต
• สนับสนุนกิจกรรม HRI ให้ รัก ปันสุ ข
บริ ษัท ฯ มอบกระเป๋ าผ้า เพื่ อ ร่ ว มกิ จ กรรม HRI ให้ รั ก ปั น สุ ข ที่ จัด ขึ้ นโดยชมรม
นักบริ หารงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งจะนาไปทากิจกรรมกับเด็ก
นักเรี ยน โรงเรี ยนวัดโคกกรวด (ไตรราษฎร์บารุ ง) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
• กิจกรรมสินมั่นคงส่ งต่อเสื้ อผ้าสภาพดี เพื่อช่ วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน
บริ ษทั ฯ มอบเสื้ อผ้าที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานร่ วมกันแบ่งปั นให้กบั มูลนิธิบา้ นนกขมิ้น เพื่อนาไปส่งต่อ
ให้กบั เด็กที่ขาดแคลน และบางส่วนจะนาไปขาย เพื่อนารายได้มาเป็ นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และสร้างโอกาส
ให้แก่เด็กกาพร้า เด็กเร่ ร่อน รวมถึงเด็กที่ถูกทอดทิ้งกว่าสองร้อยชีวิต
• กิจกรรมสิ นมั่นคงส่ งต่ อสิ่ งดีดี เพื่อผู้พกิ ารทางสายตา
บริ ษ ทั ฯ มอบปฏิ ทิ นตั้งโต๊ะให้กับ โรงเรี ยนการศึ ก ษาคนตาบอดนครราชสี มา เพื่ อนาไปดัดแปลงเป็ น
สื่ อการเรี ยนการสอน และจัดทาสมุดอักษรเบรลล์ให้แก่ผพู ้ ิการทางสายตา
• กิจกรรมสินมั่นคงส่ งต่อสิ่งดีดี เพื่อช่ วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน
บริ ษทั ฯ ส่งมอบกล่องเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านร่ วมกัน
บริ จาคเข้าร่ วมโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เพื่อนาไปผลิต
หลังคาเขียว ซึ่งเป็ นหลังคาที่ผลิตจากกล่องรี ไซเคิล สาหรับช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป
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• สนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ สาหรับผู้พกิ าร
บริ ษทั ฯ มอบเงินจานวน 10,000 บาท ให้กบั สมาคมคนพิการกรุ งเทพมหานคร เพื่อสนับสนุ นโครงการ
จัดหาอุปกรณ์สาหรับผูพ้ ิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่ งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
และสนับสนุนคนพิการทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ให้มีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน มีอุปกรณ์เคลื่อนไหวร่ างกายสาหรับใช้ในการ
ดารงชีวิตประจาวัน
• สนับสนุนโครงการสื่ อความรู้ ส่ ู โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
บริ ษ ทั ฯ สนับ สนุ นการจัดส่ งนิ ตยสารหมอชาวบ้าน ให้กับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จานวน
20 แห่ ง 20 ตาบล ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี , หนองคาย, นครพนม และเชี ยงราย ตั้งแต่ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ถึง
กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 เป็ นระยะเวลา 1 ปี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ด้านการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพให้ แ ก่ เจ้า หน้ า ที่ แ ละ
ประชาชนในชุมชน
• ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้ อน “ปาบึก”
บริ ษทั ฯ ส่ งพนักงานจิตอาสา ร่ วมกับสานักงาน คปภ. จังหวัดนครศรี ธรรมราช และ
ชมรมประกันภัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จานวน 92 ชุด ช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบภัยที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่อาเภอร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
• สนับสนุนงานแข่ งขันโบว์ ลิ่งการกุศลครั้งที่ 13 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
บริ ษัท ฯ มอบกระเป๋ าผ้า จ านวน 100 ใบ มู ล ค่ า กว่ า 5,000 บาท เพื่ อ
สนับสนุ นงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 13 ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
โดยกิ จกรรมดังกล่ าวจัดขึ้ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามัค คี และสร้ างเสริ มสุ ข ภาพที่
แข็งแรงของสมาชิกสมาคมฯ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดาภิเษก
• สนับสนุนกิจกรรมออกบูธงานแสดงสิ นค้ าโลจิสติกส์ 2562
บริ ษ ัท ฯ มอบกระเป๋ าผ้า ให้ กับ คณะกรรมการประกัน ภัย ทางทะเลและโลจิ ส ติ ก ส์ สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย เพื่อนาไปใช้เป็ นรางวัลในการทากิจกรรม ในงานแสดงสิ นค้าโลจิสติกส์ 2562 ณ ไบเทค บางนา
เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจทางด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์แก่ผปู ้ ระกอบการ นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป
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• ทาบุญถวายเทียนพรรษาและร่ วมเป็ นเจ้ าภาพสร้ างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กก่ อนวัยเรียนโครงการประทีปเด็กไทย
วัดธรรมมงคล
บริ ษทั ฯ ร่ วมถวายปัจจัยบารุ งศาสนาจานวน 10,000 บาท พร้อมเทียนพรรษา เนื่อง
ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็ นกิจกรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ณ วัด ธรรมมงคล กรุ ง เทพมหานคร และในโอกาสเดี ย วกั น นี้ ได้ บ ริ จาคเงิ น จ านวน
56,132 บาท เพื่อร่ วมเป็ นเจ้าภาพสร้าง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน โครงการประที ป
เด็กไทย สถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งเป็ นโครงการของวัดธรรมมงคล
• ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจาปี 2562
บริ ษั ท ฯ มอบเงิ น จ านวน 100,000 บาท ร่ วมเป็ นเจ้ า ภาพ ถวายผ้ า
พระกฐิ น พระราชทาน ประจาปี 2562 ของส านัก งานคณะกรรมการก ากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (ส านั ก งาน คปภ.) เพื่ อ ถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นาไปถวายแด่พระสงฆ์จา
พรรษา ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จ.สิ งห์บุรี
• ทาบุญสมทบถวายผ้ ากฐินพระราชทาน สานักงานประกันสังคม ปี 2562
บริ ษ ัท ฯ ร่ วมบริ จ าคเงิ น จานวน 5,000 บาท ท าบุ ญ สมทบปั จจัย ถวายผ้าพระกฐิ น
พระราชทานของสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2562 ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
อ.เมือง จ.สุ รินทร์ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อร่ วมทานุบารุ ง
ศาสนา พระอารามหลวง ตลอดจนเป็ นการสื บทอดประเพณีอนั ดีงาม
• สนับสนุนงานทอดผ้ าป่ าสามัคคีวัดโพธิ์ บ้ านโนนทัน จังหวัดขอนแก่ น
บริ ษทั ฯ บริ จาคเงินจานวน 10,000 บาท ร่ วมสมทบทุนทอดผ้าป่ าสามัคคี
เพื่ อซื้ ออุป กรณ์ การแพทย์ช่ วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ และผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ณ จุ ดเกิ ดเหตุใน
จังหวัดขอนแก่น ณ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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•

เชิญสื่ อมวลชนทากิจกรรมเพื่อสั งคมที่ค้ งุ บางกะเจ้ า

บริ ษทั ฯ พาสื่ อมวลชนร่ วมกันทาความดีเพื่อพ่อ ส่ งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี
ใหม่ 2563 พัฒนาพื้นที่สีเขียว ด้วยการทากิจกรรมย้ายพันธุ์ตน้ กล้า ปั้ น EM บอล
เพื่อช่วยเพิ่มออกซิ เจนในน้ า สร้างบ้านปลาจากซังเชือก เพื่อ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของปลาตัวเล็กๆ ทางทะเล และทาผ้ามัดย้อม เพื่อนาไปส่ งต่อให้ให้เด็กๆ ที่ดอ้ ย
โอกาสตามโรงเรี ยนบนดอยต่อไป ณ คุง้ บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ
• อบรมการซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจาปี 2562
บริ ษ ัท ฯ จัด ฝึ กอบรมการระงับ อัค คี ภัย เบื้ อ งต้น และการอพยพหนี ไ ฟ
ประจาปี 2562 โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อให้พ นัก งานเข้าใจวิธี ก ารป้ องกันอัคคีภัย
สามารถระงับ เหตุไ ด้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและลดความสู ญ เสี ยกรณี เกิ ด เหตุใ ห้
ได้ม ากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยัง มี ก ารจาลองการเกิ ด เหตุ เพลิ งไหม้ใ นอาคารและการ
อพยพหนีไฟจริ งอีกด้วย
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษทั ฯได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา เช่น ด้าน
ประกันภัยรถยนต์ บริ ษทั ฯได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่จากแนวความคิดที่ว่า คนที่ มีประวัติการขับรถดี ข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ดี เบี้ยประกันควรจะถูก จึงเกิดผลิตภัณฑ์ ประกันรถยนต์คนดี เป็ นประกันรถยนต์ประเภท 1 ซ่ อมอู่ทวั่ ไป
โดยที่ เบี้ ยประกันจะสอดคล้อง เหมาะสมกับข้อมูลของผูซ้ ้ื อประกัน ตามสโลแกนที่ ว่า โปรไฟล์ยิ่งดี เบี้ ยยิ่งถูก
นอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว บริ ษทั ฯยังมีแอปพลิเคชัน่ ใหม่ SMK aLL เป็ นแอปพลิเคชัน่ เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทลั สามารถเข้าถึงบริ การและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย ตลอด
24 ชั่วโมง ด้วยบริ การที่ ครบครั น เช่ น ตรวจสอบข้อมูล/ซื้ อประกัน ช าระเบี้ ยประกัน บริ การข้อมูลกรมธรรม์
ค้นหาข้อมูล สาขา อู่/ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐานและโรงพยาบาล พันธมิตร สามารถสะสมคะแนนแลกของรางวัล
ได้ นอกจากนั้น บริ ษทั ฯยังส่ งเสริ มให้บุคคลากรในบริ ษทั ฯมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯ ได้
จัด ประกวดนวัต กรรมด้า นต่ า งๆทั้ง 4 ด้า น คื อ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านบริ ก าร ด้านการตลาดและช่ อ งทางการ
จัดจาหน่าย และด้านกระบวนการทางาน ซึ่งจัดโดยชมรมคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
บริ การใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯได้มีการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย ตามที่ได้เขียนรายงานไว้ในหลักการ 8 ข้อ ข้างต้น
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การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มีรายการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
ในปี 2562 บริ ษทั ฯได้ทากิจกรรมและร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคม ตามที่ได้รายงานไว้แล้ว ในหัวข้อ การร่ วม
พัฒนาชุมชนหรื อสังคม
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