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ความรับผดิชอบต่อสังคม  
 นโยบายภาพรวม  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ั่งยืนแก่กิจการ ค านึงถึงสิทธิของ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม  บริษทัฯส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้พนักงานมีจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ง สนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม   

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัฯใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ

จึงไดก้ าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหส้ าเร็จลุล่วง ดว้ยความสุจริต 
แนวทางการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม มีดงัน้ี 
 บริษทัฯเสริมสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและเพิ่มมูลค่าแก่องคก์ร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลประโยชน์ใน

ระยะยาว พร้อมทั้ง สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ จดัให้มีช่องทาง                
การเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ และเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ 
บริษทัฯได ้และจดัใหมี้ส่วนงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลประสานงานกบัผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมทั้งให้ข้อมูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกตอ้งเพียงพอ เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลในการตดัสินใจ และจดัให้มีช่องทาง
และกระบวนการให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานให้มี
คุณภาพยิง่ข้ึน  

 บริษทัฯปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกในเร่ืองเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ  หรือลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบติังาน มีการก าหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของ
พนกังานท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้ง จดัให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะ
ของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่ค้า และเจ้าหน้ี ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบติัตามสัญญา หรือ
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีกบัคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ตามกรอบกติกา
ของการแข่งขนัท่ีดี ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
ทางการค้าของคู่แข่งขนัด้วยวิธีท่ีไม่สุจริตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนไม่กระท า 
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่งทางการคา้ 
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 บริษทัฯไม่สนบัสนุนการกระท าใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย หรือเคร่ืองหมายทางการคา้ 
ตลอดจนใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของ 
 

2. กจิกรรมต่อต้านการคอร์รัปช่ัน      
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีอุดมการณ์ในการ

ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามหลัก 
บรรษทัภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้น
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตามท่ีบริษทัฯ ได้ประกาศเจตนารมย ์ก ับแนวร่วมปฏิบ ัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ในปี 2561 และ
ยงัคงปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

o จัดท าหนังสือเพื่อขอความร่วมมือการปฏิบติัตามแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ของบริษทัฯ 
ต่อคู่คา้ และผูใ้หบ้ริการ ผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

o จ ัดให ้มีก า รอบรมใน เ ร่ืองการต่อต ้านการคอร์รัปชั ่น เพื ่อปลูกฝังพน ัก ง าน เ กี่ย วก ับ เ ร่ื อ ง
คุณธรรมจริยธรรมและช้ีให้เห็นวฒันธรรมที่ต ้องตระหนักและยึดถือปฏิบ ัติและเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมพ ัฒนาด้านจิตใจให้มีคุณธรรม  ทั้ งยงัสามารถท าให้เกิดจิตส านึกที่ ดีอ ันส่งผลต่อการ
เกิดความซ่ือสัตย์สุจริต 

o จดัให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบติั ตาม จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นการรับทราบและถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด 

o ก าหนดให้มีระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ผูมี้อ  านาจในการอนุมติัจ่ายเงินและวงเงินท่ีรับผิดชอบ  
โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน รวมทั้งกระบวนการควบคุมภายในเพื่อติดตามดูแลและควบคุมระบบ
การรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท างานของทุก
ส่วนงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และประพฤติมิชอบ 

o จ ัดให้มีช่องทางการส่ือสารส าหรับแจ้ง เบาะแส   มีมาตรการคุ ้มครองผู ้ร้องเ รียนตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม    

การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 ดว้ยตระหนกัดีวา่การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่นั้น เป็นภยัร้ายแรงท่ีท าลายการแข่งขนัอย่าง

เสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม บริษทัฯ จึงยึดมัน่ท่ีจะด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ให้ความส าคัญใน 
การต่อตา้นการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงพิจารณาก าหนด  
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1. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
2. แนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เร่ือง การให้/รับ ของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง 

หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
3. แนวทางปฏิบติัการแจง้เบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
4. มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
5. คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

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

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท 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 ในแต่ละเร่ือง

และด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 
3. รายงานผลให้ผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน ผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือบุคคลอ่ืน 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมทราบ โดยกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะติดตามผล
ความคืบหน้าเป็นระยะ กรณีท่ีเป็นเร่ืองก่อความเสียหายต่อบริษทัฯอย่างมีนยัส าคญั คณะกรรมการ 
ตรวจสอบหรือกรรมการผูจ้ดัการ จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงและผลการสอบสวนให้คณะกรรมการ 
บริษทัฯรับทราบ 
 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัช่องทางเพื่อให้พนกังานและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน   

แจง้เบาะแสการกระท าผดิ 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 

โดยส่งมาตามทีอ่ยู่ ดังนี ้

 บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 313 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษทัฯตั้งมัน่อยูบ่นหลกัของความเสมอภาคและเสรีภาพ เคารพในสิทธิศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์โดย

ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดดว้ยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนบัสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามขอบเขต
อ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใด ๆ ในเร่ืองการ 
จา้งงาน และไม่มีขอ้จ ากดัดว้ยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน 
พร้อมทั้ง บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการร้องทุกข์ส าหรับพนักงาน โดยพนักงานท่ีประสบปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ 
สามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนผ่านผูบ้งัคบับญัชาของตนไดโ้ดยตรง หรือผ่านช่องทางผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีการจดัท าขอ้บงัคบัดา้นแรงงานท่ีมีมาตรฐาน และไดรั้บการรับรองจากกระทรวง
แรงงาน 

 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯให้ความส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่พนกังานคือทรัพยากรส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้เป้าหมายของ
บริษทัฯบรรลุผลส าเร็จ ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเสมอภาค  เป็นธรรม และเคารพในสิทธิของพนกังาน
โดยไม่แบ่งแยก 

 บริษทัฯ มีการสรรหาวา่จา้งท่ีโปร่งใส  ยึดตามคุณสมบติัและความสามารถตามต าแหน่งงาน  พนกังาน
ไดรั้บค่าตอบแทน การข้ึนค่าจา้ง และโบนสัตามผลงานประจ าปีของพนกังานท่ีเหมาะสมตามต าแหน่งหนา้ท่ีและ
ตามศกัยภาพ บริษทัฯมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไ้ขระเบียบสวสัดิการต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ  
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 บริษทัฯมีระเบียบหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคส าหรับการคดัเลือก การแต่งตั้ง และการโยกยา้ย
ต าแหน่งของพนกังาน โดยมีการเสนอพิจารณาตามคุณสมบติั และความเหมาะสม นอกจากน้ี ในการเสนอลงโทษ
ทางวินยั  บริษทัฯมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินยัพนักงาน และด าเนินการอย่างมีหลกัการและเหตุผล ภายใต้
ขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบัการท างาน 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 
 บริษทัฯสนบัสนุนให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จึงไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ทั้งส านกังานใหญ่และสาขา  เพื่อท าหนา้ท่ีพฒันา ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานของบริษัทฯ และติดตามระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และให้ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภยัในการท างาน และ/หรือมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน คณะกรรมการ 
ความปลอดภัยฯ ยงัมีหน้าท่ีจัดท านโยบาย แผนงานประจ าปี กิจกรรมด้านความปลอดภัย หรือโครงการ 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน อาทิ  การรณรงค์ภายในองค์กร “โครงการขับข่ีปลอดภัย 
คาดเข็มขดันิรภยัใส่หมวกกนัน็อค” โดยมีเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีปราศจากอุบติัเหตุและความสูญเสียจากการเกิด
อุบติัเหตุ การประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภยัในสถานท่ีท างาน
อนัเกิดการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น 

คณะกรรมการความปลอดภัยฯได้ด า เนินการตรวจพื้นท่ีอาคารส านักงาน และจัดประชุมเพื่อ 
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงดา้นความปลอดภยัให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนติดตามความคืบหนา้การแกไ้ขปรับปรุง
เป็นประจ าทุกเดือน นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้ตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานอาย ุ
การใชง้าน ตรวจสอบและปรับปรุงระบบแอร์  ลิฟท ์ ไฟแสงสวา่งภายในอาคาร  แสงสวา่งบริเวณลานจอดรถและ
รอบๆอาคาร และน ้ าด่ืมพนักงานให้ได้มาตรฐานถูกสุขลกัษณะ รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด
ร้านอาหารสวสัดิการให้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด  บริษทัฯได้จดัให้มีการอบรมการเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน
ส านักงานใหญ่ รวมถึงสาขาท่ีมีพนักงานจ านวนมากเป็นประจ าทุกปี  โดยฝึกการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงและซ้อม
อพยพหนีไฟ  เพื่อใหพ้นกังานรู้สาเหตุการเกิดเพลิงไหมแ้ละการใชอุ้ปกรณ์ระงบัเหตุเบ้ืองตน้  รวมถึงหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินภายในอาคาร พนกังานจะสามารถลงจากอาคารไปยงัจุดรวมพลไดอ้ยา่งถูกวธีิและมีความปลอดภยั 

 ในปี  2563 ท่ีผา่นมาเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19  บริษทัฯ ไดติ้ดตามข่าวสารและประเมิน
สถานการณ์เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยา่งเขม้ขน้  ให้ความส าคญัดา้นความ
ปลอดภยัของพนักงานและประชาชนอย่างสูงสุด  โดยร่วมมือกบัมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ภายใน 
บริษทัฯมีมาตรการคดักรองท่ีเขม้งวด  จดัให้มีแอลกอฮอล์เจลส าหรับลา้งมือทุกชั้น  มีแม่บา้นท าความสะอาด
บริเวณภายในลิฟท์และภายในส านักงานอย่างสม ่าเสมอ  มีการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในอาคาร  การจัดท่ีนั่ง 
เวน้ระยะห่าง  การส่ือสารให้ความรู้ในการปฏิบติัตวัอยา่งถูกตอ้ง  รวมถึงจดัให้พนกังานสามารถท างานท่ีบา้นได้
เพื่อลดความเส่ียงจากการเดินทางและใหมี้ระห่างภายในส านกังานอยา่งเหมาะสม  มีการติดตามและให้ค  าแนะน า
พนกังานในดา้นความปลอดภยัจาก COVID-19 ในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย 
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ทั้งน้ี  ในปี 2563 พบวา่มีอตัราพนกังานท่ีลาหยดุจากอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างานแบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านสวสัดิการ 
บริษัทฯพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ                 

โดยจดัให้มีคณะกรรมการด้านสวสัดิการ ท าหน้าท่ีดูแลเร่ืองสวสัดิการของพนักงานให้มีความเท่าเทียมกัน 
ตลอดจนร่วมหารือและให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการค่าจา้งในเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆของ
พนกังานเพื่อใหมี้ความเหมาะสม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสิทธิประโยชน์ดา้น
อ่ืนๆให้แก่พนกังาน อาทิ เคร่ืองแบบพนกังาน  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล  กระเช้าเยี่ยมผูป่้วยใน 
ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  และสวสัดิการเงินกูพ้นกังาน เป็นตน้ 

บริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพดี โดยจดัให้มีห้องพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี   ตลอดจน
ส่ือสารกับพนักงานให้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับโรคภยัต่างๆ และแนวทางการรักษาสุขภาพ เพื่อให้พนักงาน
ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีสุขภาพท่ีดี  
ด้านการพฒันาบุคลากร 

ในปี 2563 การด าเนินงานในส่วนของการพฒันาบุคลากรยงัคงมุ่งเน้นพฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี 
และศกัยภาพให้กบัพนักงานในทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัฝึกอบรมพฒันาพนักงานด้วยหลักสูตรท่ี
เหมาะสม มีทั้ งการอบรมภายใน (In-house) และการส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอก                             
(Public Training) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ
และศกัยภาพสูง มีการให้โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ผลกัดนัให้พนกังานไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานเพื่อกา้วทนัยุค Technology Disruption โดยการจดัอบรม
พฒันา หลกัสูตรทกัษะความสามารถดา้น Digital ต่อเน่ืองกนัมา 4 ปี เพื่อพฒันาขีดความสามารถการท างานดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทลัในอนาคต นอกจากน้ียงัมีการจดัอบรมพฒันาเร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ ตวัเลขฯ (Data 
Driven) ในระดบัหวัหนา้งานตั้งแต่ระดบัหวัหนา้หน่วย ถึง ผูจ้ดัการฝ่าย เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ซ่ึงจะพัฒนาจนถึงระดับพนักงานในปีต่อๆ ไป ทั้ งน้ียงัมีการพัฒนาในเร่ือง
กระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา โดยให้ทุกฝ่ายงานส่งรายงาน 

กรณบีาดเจ็บของพนักงาน     ชาย  หญงิ   รวม 

ไม่หยดุงาน - - - 

หยดุงาน 2 -  2 

ทุพพลภาพ -  -  -  

เสียชีวติ 1 -  1 

รวม 3 -  3 
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การประชุมท่ีบ่งบอกถึงกระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา หรือ  
การปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เดือนละ 1 คร้ัง โดยการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ แบ่งเป็น 3 
กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

 การพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 การพฒันาพนกังานกลุ่มก าลงัส าคญัของหน่วยงาน 
 การพฒันาพนกังานกลุ่มผูมี้ศกัยภาพ 

 
5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค เช่น 
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภทต่างๆ อาทิ ประกนัรถยนตต์ามเวลา ท่ีสามารถเลือกระยะเวลาคุม้ครองได้ตั้งแต่ 3 6 9 
และ 12 เดือน ประกนัภยัรถยนต์ 2+ตามใจ ท่ีคุม้ครองรถประกนัทั้งการชนและสูญหายไฟไหม ้ท่ีสามารถเลือก
วงเงินคุม้ครองตวัรถยนตแ์ละสูญหายไฟไหมไ้ดต้ามใจ ประกนัภยัรถยนต์คนดีฯ ประกนัประเภท 1 ซ่อมอู่ทัว่ไป 
ท่ีเบ้ียประกันภยัสอดคล้องกับข้อมูลผูซ้ื้อประกัน ประกันสุขภาพ อาทิ ประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) ประกนัภยัไขเ้ลือดออก คุม้ครองค่ารักษาจากโรคไขเ้ลือดออกทั้งกรณีผูป่้วยใน (IPD) และผูป่้วยนอก 
(OPD) พร้อมค่าชดเชยรายวนัระหวา่งรักษาตวั ประกนัสุขภาพ 60 ยงัฟิตส าหรับผูสู้งวยัท่ีมีอายุตั้งแต่ 61 ถึง 65 ปี 
ท่ีให้ความคุม้ครองสุขภาพและอุบติัเหตุ  นอกจากน้ี ยงัมีประกนัภยัอ่ืนๆ  เช่น ประกนัภยัการเดินทาง ท่ีให้ความ
คุม้ครองอุบติัเหตุตลอด 24 ชัว่โมง ในระหวา่งการเดินทาง 

บริษทัฯ จดัท า SMK Blog (smkinsurance.blogspot.com) เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่บทความท่ีน่าสนใจ
และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคทัว่ไป อาทิ เร่ืองการใช้รถยนต์ การดูแลรักษาสุขภาพ ความรู้เก่ียวกับ
ประกนัวินาศภยั และการท่องเท่ียว   นอกจากน้ี บริษทัฯให้ความส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพดา้นบริการ 
ดว้ยการจดัท าแอพพลิเคชัน่ SMK aLL เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการก าหนดมาตรฐานการบริการ และส ารวจความคิดเห็นของลูกคา้ เพื่อปรับปรุง
การบริการให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนจดัฝึกอบรมพนักงานทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในงาน
บริการ ตลอดจน มีศูนย ์Call Center ท่ีให้บริการรับแจง้อุบติัเหตุ รับแจง้ท าประกนั รับฟังขอ้เสนอแนะ หรือตอบ
ค าถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากทางลูกคา้ ตลอด 24 ชัว่โมง 

 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯตระหนกัถึงหน้าท่ีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานใช้
ทรัพยากรและพลังงานท่ีมีอยู่จ  ากัดอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม บริษทัฯมีแนวปฏิบติั               
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  
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•  บริษทัฯปลูกฝังให้พนักงานทุกระดบัตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรและพลงังานท่ีมีอยู่จ  ากดั และ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั เช่น การใช้น ้ าประปาอย่างประหยดั การปิดไฟในบริเวณท่ีไม่
จ  าเป็น การตั้งค่าพกัหนา้จอคอมพิวเตอร์ เม่ือไม่มีการใชง้านทุก 10 นาที ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ในช่วง
พกักลางวนั และสนบัสนุนการใชบ้นัไดแทนลิฟท์ 

• ก าหนดผูท้  าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา พร้อมทั้ งจัดให้มีการออกส ารวจและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการสูญเสียพลงังาน
และทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ 

• ดูแลเร่ืองการจัดเก็บขยะมูลฝอยในสถานท่ีท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างานและบริเวณใกลเ้คียง 

• บริษทัฯสนบัสนุนการใชถุ้งผา้ เพื่อลดพลาสติกและภาวะโลกร้อน โดยจดักิจกรรมต่างๆดงัน้ี  
‐ แจกกระเป๋าผา้ส าหรับลูกคา้ และ partner ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
‐ มอบกระเป๋าผา้ใส่ยาใหโ้รงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข รณรงคล์ดใชถุ้งพลาสติก 
‐ แจกกระเป๋าผา้ของบริษทัฯ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและ

เอกชน ไดแ้ก่ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย มูลนิธิเพื่อเด็กและเพื่อผูพ้ิการ ศูนยเ์ยาวชน โรงเรียนและ
มหาวทิยาลยัในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

‐ แจกกระเป๋าผา้ส าหรับลูกคา้และประชาชนทัว่ไป ท่ีเขา้ร่วมตรวจสุขภาพในบูธ Fit 4 You ประกนั
สุขภาพตามฟิต ตามกา้ว ท่ีจดัข้ึนในห้างสรรพสินคา้และช่องทาง Modern Trade จ านวนกวา่ 10 แห่ง 
ตลอดทั้งปี 2563 

• บริษทัฯ ร่วมโครงการส่งพลาสติกกลบับา้น โดยส่งมอบพลาสติกใช้แลว้ อาทิ ถุง กล่องใส่อาหาร ถว้ย
แกว้น ้า ขวด ฝาขวด ฟิลม์ ใหก้บัโครงการฯ เพื่อน าไปรีไซเคิลน ากลบัมาใชใ้หม่  

• บริษทัส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานรู้จกัคุณค่าและลดจ านวนการใช้กระดาษ โดยให้พนักงานใช้
กระดาษทั้งสองหนา้ การส่งเอกสารผ่านการแสกนแทนการพิมพ ์รวมถึงการน าซองจดหมายกลบัมาใช้
ภายในบริษทัฯ 

• บริษทัฯใช้ระบบใบแจง้ยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) กบัตวัแทนของบริษทัฯ เพื่อเป็น 
การลดการใช้กระดาษ และลดก๊าซเรือนกระจกจากเคร่ืองพิมพ์ ทั้งยงัสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการ
จดัเก็บขอ้มูลของตวัแทน 

• บริษัทฯจัดท าโครงการ ชวนรัก(ษ์)โลก ไม่รับกรมธรรม์กระดาษ เม่ือลูกค้าซ้ือประกันรถยนต ์              
ภาคสมคัรใจผา่น แอปพลิเคชัน่ SMK aLL และเลือกรับ E-policy ลูกคา้จะไดรั้บเพิ่ม 300 คะแนน เพื่อให้
ลูกคา้ไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
 บริษทัฯตระหนักถึงความส าคญัของชุมชนและสังคมท่ีเขม้แข็ง และมุ่งเน้นการเสริมสร้างธุรกิจของ

องคก์รใหแ้ขง็แกร่งควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนและสังคม โดยไดด้ าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนปลูกจิตส านึกของพนักงานในองค์กรให้เป็น 
ผูมี้จิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การส ารวจ ตรวจสอบสภาพของ
ชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัฯและสาขาบริษทัฯ ว่าไม่มีผูใ้ดไดรั้บผลกระทบทางลบจากการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในปี 2563 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ดงัน้ี 

 โครงการร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
 บริษทัฯ ให้การสนับสนุนแผนการบริจาคโลหิตประจ าปี 2563 ของ
ศูนยบ์ริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยจดักิจกรรมรณรงค์ให้พนกังาน
ของบริษทัฯ เขา้ใจถึงความส าคญัของการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป่้วยหรือผู ้ท่ีต้องการได้รับโลหิตในยามจ าเป็นทั่วประเทศ และได้จัดให้
พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกบัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีของสภากาชาด
ไทยเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมีปริมาณโลหิตท่ีได้รับบริจาคทั้งส้ินจ านวน 
60,000  ซีซี 

 
 โครงการสินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี 
 บริษัทฯ ได้สานต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในห้องพยาบาลและ
เวชภณัฑ ์พร้อมอุปกรณ์กีฬาใหก้บัโรงเรียนท่ีขาดแคลน ภายใตโ้ครงการ “สินมัน่คงอยาก
เห็นเด็กไทยสุขภาพดี”  ปีท่ี 6 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง
ดว้ยการออกก าลงักาย และมีหอ้งพยาบาลในโรงเรียนท่ีพร้อมดว้ยอุปกรณ์และเวชภณัฑ์ท่ี
มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนกัเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ส าหรับการรักษาพยาบาล
ในเบ้ืองตน้ไดอ้ย่างทัว่ถึงยิ่งข้ึน โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการมอบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในห้องพยาบาลและเวชภณัฑ ์
พร้อมดว้ยอุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่โรงเรียนจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 
- โรงเรียนวดัส าโรงชยั จงัหวดันครสวรรค์  - โรงเรียนวดัอินทาราม จงัหวดัปราจีนบุรี 
- โรงเรียนบา้นสมอทอง จงัหวดัอุทยัธานี  - โรงเรียนบา้นลุงพลู จงัหวดัสระแกว้ 
- โรงเรียนวดัส้มป่อย จงัหวดัสระบุรี  - โรงเรียนวดัคลองโนน จงัหวดัพิจิตร 
- โรงเรียนบา้นมาบมะค่า จงัหวดันครราชสีมา 
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 สนับสนุนเงินและส่ิงของ เพ่ือช่วยเหลือเด็ก โรงเรียนวดัตาลเจ็ดช่อ จังหวดัอ่างทอง   

บริษทัฯ มอบเงิน จ านวน 45,000 บาท และเงินบริจาคจากพนกังานจ านวน 8,480 บาท 
พร้อมเคร่ืองอุปโภคบริโภคจ านวนมาก รวมมูลค่ากว่า 53,000 บาท ให้แก่โรงเรียน 
วดัตาลเจด็ช่อ จงัหวดัอ่างทอง เพื่อสนบัสนุนโครงการส าหรับเด็กก าพร้า 

 

 สนับสนุนเคร่ืองอุปโภค บริโภคให้กบัสถานสงเคราะห์จังหวดันครศรีธรรมราชและนราธิวาส 

บริษัทฯ มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กับสถานสงเคราะห์บ้านสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช และ 
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส มูลค่ารวมกวา่ 33,000 บาท 

 สินมั่นคงส่งต่อส่ิงดีดีเพ่ือน้อง มอบคอมพวิเตอร์ให้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย  

บริษทัฯ มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 50 ชุด ให้แก่มูลนิธิ 
คณะนกับุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนและการศึกษา
ของเด็กก าพร้าท่ีอยู่ในความดูแล ให้ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน 
การสนบัสนุนการศึกษาหาความรู้ อนัจะเป็นประโยชน์ท่ีส าคญัในอนาคตต่อไป 

 สนับสนุนกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

บริษัทฯ มอบของขวัญส าหรับจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563  
มูลค่ากว่า 10 ,000 บาท ให้กับ  หน่วยงานต่างๆ อาทิ  กรมส่งเสริมวฒันธรรม  
เขตห้วยขวาง  ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ศูนย์เยาวชนหนองจอก  
เขตหนองจอก โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ เขตบางกะปิ และโรงเรียนสุเหร่าลาด
บวัขาว เขตบางกะปิ เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ อีกทั้ง
ยงัเป็นการสนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติของชุมชนในพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง 

 สินมั่นคงแบ่งปันส่ิงดีดี ช่วยน้องมูลนิธิบ้านนกขมิน้ สู้ภัยโควดิ-19 

 บริษทัฯ มอบขา้วสาร อาหารกระป๋อง นม และน ้ าด่ืม ให้กบัมูลนิธิบา้น
นกขมิ้น กรุงเทพฯ เพื่อช่วยค่าอาหารของเด็กท่ีอยู่ในอุปการะของมูลนิธิฯ ซ่ึง
มูลนิธิบา้นนกขมิ้นถือเป็นอีกมูลนิธิหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จากจ านวนของบริจาคท่ีลดนอ้ยลง ในขณะ
ท่ีปัจจุบนัมูลนิธิฯ ยงัคงตอ้งใหค้วามดูแลเด็กก าพร้าและเร่ร่อนมากกวา่ 200 ชีวติ 
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 สนับสนุนกจิกรรมค่ายอาสาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  

 บริษทัฯ มอบกระเป๋าผา้ จ  านวน 50 ใบ มูลค่า 2,500 บาท เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมค่ายอาสา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการ "เศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน"  
เพื่ อ ช่ วย เหลือโรง เ รียน ท่ีประสบปัญหาและต้องการปรับป รุงอาคารอ เนกประสงค ์ 
วนัท่ี 2-10 มกราคม 2564  ณ โรงเรียนบา้นโป่งววั จงัหวดัจนัทบุรี 

 สินมั่นคงส่งต่อของใช้มือสอง เพ่ือน้องๆ ผู้พกิาร 

 บริษทัฯ มอบของใช้มือสองท่ีผูบ้ริหารและพนักงานร่วมกันบริจาค แต่ยงัคง
สภาพดี อาทิ เส้ือผา้ หนงัสือ ของเล่น ให้กบัสถานสงเคราะห์เด็กบา้นคามิลเลียนเพื่อเด็ก
พิการ ลาดกระบงั โดยสถานสงเคราะห์จะน าของท่ีไดรั้บบริจาคไปมอบให้กบัเด็กพิการ 
และส่วนหน่ึงน าไปขาย เพื่อเปล่ียนเป็นค่าอาหารและยารักษาโรคใหก้บัเด็กๆ ต่อไป 

 สนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับผู้พกิาร  

 บริษทัฯ มอบเงินจ านวน 6,000 บาท ให้กบัสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนบัสนุนโครงการ
จดัหาอุปกรณ์ส าหรับผูพ้ิการเคล่ือนไหว ซ่ึงโครงการดงักล่าวจดัตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนคนพิการทั้ งเด็กและผู ้ใหญ่ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีอุปกรณ์เคล่ือนไหวร่างกายส าหรับใช้ใน 
การด ารงชีวติประจ าวนั 

 สินมั่นคงส่งต่อส่ิงดีดี เพ่ือผู้พกิารทางสายตา 

 บริษทัฯ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กบัห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช เพื่อ
น าไปดดัแปลงเป็นส่ือการเรียนการสอน และจดัท าสมุดอกัษรเบรลลใ์หแ้ก่ผูพ้ิการทางสายตา 

 

 มอบกรมธรรม์ประกนัภัยไวรัสโคโรนาให้กระทรวงสาธารณสุข  

 บริษัทฯ ร่วมกับส านักงาน คปภ. มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จ านวน 5,000 กรมธรรม์ ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยไดรั้บเกียรติจาก 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
รับมอบกรมธรรม์ประกนัภยั เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทยใ์นสังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
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 สนับสนุนโครงการส่ือความรู้สู่โรงพยาบาลสุขภาพต าบล 

 บริษทัฯ สนบัสนุนการจดัส่งนิตยสารหมอชาวบา้น ให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน 20 แห่ง 20 ต าบล ในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและใต้ ระยะเวลา 1 ปี  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการดูแลรักษาสุขภาพใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีและประชาชนในชุมชน 

 

 มอบถุงผ้าใส่ยาให้โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 

       บริษัทฯ มอบถุงผ้าใส่ยาให้กับโรงพยาบาลบุรี รัมย์ โรงพยาบาลชัยนาท 
โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  เพื่อให้ทางโรงพยาบาลน าไปใช้
ใส่ยาใหแ้ก่คนไขท่ี้มาใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นการรณรงคส่์งเสริมให้ประชาชนหนัมาใชถุ้งผา้
ทดแทนการใชถุ้งพลาสติก ตลอดจนเพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึงประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า และไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ร่วมโครงการส่งพลาสติกกลบับ้าน 

       บริษทัฯ ส่งมอบพลาสติกใชแ้ลว้ ท่ีพนกังานช่วยกนัรวบรวมมาบริจาค อาทิ  ถุง กล่องใส่อาหาร ถว้ย แกว้น ้ า 
ขวด ฝาขวด ฟิล์ม ให้กบัโครงการส่งพลาสติกกลบับา้น เพื่อน าไปรีไซเคิลน ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงเป็นการช่วยดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเพิ่มข้ึน 

 ร่วมนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ” สร้างความสัมพนัธ์กบันักข่าวในช่วงโควดิแพร่ระบาด 

        บริษทัฯ ส่งผลิตภณัฑอ์าหารและขนมเพื่อสุขภาพท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้านและเหมาะสมส าหรับการเก็บตวัอยู่
บ้าน รวมถึงหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ไปให้แก่ส่ือมวลชน ตามนโยบายของรัฐบาล "อยู่บา้น หยุดเช้ือ เพื่อชาติ" เพื่อเป็นการแสดงความ
ห่วงใยและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน 

 สนับสนุนงานแข่งขันโบว์ลิง่ประกนัภัย คร้ังที ่14 

 บริษทัฯ มอบกระเป๋าผา้จ านวน 100 ใบ มูลค่ากวา่ 5,000 บาท เพื่อสนบัสนุน
งานแข่งขันโบว์ล่ิงประกันภัย คร้ังท่ี 14 ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย
กิจกรรมดงักล่าวจดัข้ึน เพื่อส่งเสริมความสามคัคีและสร้างเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง
ของสมาชิกสมาคมฯ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด แคราย  
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 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 

 บริษทัฯ มอบเงินจ านวน 200,000 บาท ร่วมเป็นเจา้ภาพถวายผา้พระกฐิน
พระราชทาน ประจ าปี 2563 ของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  (ส านักงาน คปภ.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว น าไปถวายแด่พระสงฆ์จ  าพรรษากาลถว้น
ไตรมาส ณ วดับางไผ ่พระอารามหลวง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 จัดอบรมการซ้อมดับเพลงิและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563 

 บริษทัฯ จดัฝึกอบรมการระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้และการอพยพหนีไฟ ประจ าปี 
2563 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานเขา้ใจวิธีการป้องกนัอคัคีภยั สามารถระงบัเหตุ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุให้ไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมี
การจ าลองการเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นอาคารและการอพยพหนีไฟจริงอีกดว้ย 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
             บริษทัฯได้พฒันาผลิตภัณฑ์ประกันภยัต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา เช่น 
ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดไดอ้อกผลิตภณัฑ์โดยน าแนวคิดจากนวตักรรมท่ีชนะการประกวดมาออกเป็นผลิตภณัฑ์ PA 
ในช่ือประกนั PA 199 (ไมโครอินชวัรันท์) จุดเด่นของผลิตภณัฑ์คือรับประกนัตั้งแต่อายุ 15-70 ปี และสามารถ
น าไปถวายพระสงฆไ์ด ้นอกจากนั้นบริษทัฯยงัมีการส่งเสริมให้บุคคลากรในบริษทัฯมีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัประกวดนวตักรรมดา้นต่างๆทั้ง 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นบริการ ดา้นการตลาด
และช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการท างาน ซ่ึงจดัโดยชมรมคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม เพื่อคิดคน้
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 
การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  
บริษทัฯไดมี้การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ตามท่ีไดเ้ขียนรายงานไวใ้นหลกัการ 8 ขอ้ ขา้งตน้ 
 
การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
- ไม่มีรายการ- 
 
 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 
 ในปี 2563 บริษัทฯได้ท ากิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ตามท่ีได้รายงานไว้แล้ว ในหัวข้อ  
การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  


