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การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน 

 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ยืน 

นโยบายการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลกระทบจากการด าเนินงานท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมีนยัส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ปัจจุบนั

บริษทัฯ ไดย้ึดหลกัการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนให้ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็น “ผูน้ าบริษทั

ประกนัภยัดา้นบริการท่ีเป็นเลิศ นวตักรรมและอินชวัร์เทค ดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพสูง” ดว้ยการด าเนินงาน

ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทางการ

ต่างๆ และค านึงถึงผลกระทบต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

เป้าหมายการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

1. สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นนวตักรรมและการน า Digital Technology มาปรับใชใ้นกระบวนการ เพื่อยกระดบัการ

บริการใหแ้ก่ลูกคา้ไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 

2. เร่งพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัท่ีหลากหลาย โดยเนน้ประกนัภยัแบบเฉพาะรายบุคลล เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของทุกกลุ่มในสงัคม 

3. ขยายคู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัองคก์ร ซ่ึงตอ้งยดึหลกัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4. มุ่งมัน่การรักษาความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ

บริษทัฯ เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 

5. เนน้ปลูกจิตส านึกบุคลากรของบริษทัฯทุกระดบัชั้น ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความรับผดิชอบต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

6. มุ่งมัน่ป้องกนั ลดผลกระทบ ท่ีอาจเกิดจากกิจกรรม หรือการด าเนินการต่างๆของบริษทัฯท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สนับสนุนการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้อยู่ในสภาพท่ีดี และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และพลงังาน ท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากดั 

7. ค านึงถึงการจดัสวสัดิการไวอ้ยา่งเหมาะสมต่อการใชชี้วิตของพนกังาน รวมถึงมีการจดักิจกรรม หลกัสูตรการอบรม 

เพื่อผลกัดนั หรือส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์รมากยิง่ข้ึน 

 

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทุกกลุ่มอย่างสมดุล ดว้ยการระบุและวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า ระบุประเด็นความคาดหวงั หรือขอ้
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กงัวล เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสมส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่ม และเพื่อให้

บริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

แผนภาพของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกจิ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทั้ง 9 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 
การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกจิ 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยการมุ่งเนน้การสร้างส่วนและคุณค่าโดยรวมใหเ้กิดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่ง

สมดุล โดยการจดักิจกรรม การด าเนินงาน ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียตามความเหมาะสม ทั้งใน

รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยในปี 2564 บริษทัฯ ด าเนินกิจกรรมในแต่ละกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 
กลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียส าคญั 

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม ประเด็นขอ้กงัวล หรือความ

คาดหวงั 

แนวทางการด าเนินการเพื่อตอบสนอง

ประเดน็ขอ้กงัวล หรือ ความคาดหวงั 

ผูถื้อหุน้ ส่ือสาร ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินธุรกิจท่ีส าคัญของบริษัทฯ 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ

เหตุการณ์ โดยผ่านช่องทาง Website 

ของบ ริษัทฯ  และช่องท างตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การเติบโตอย่างต่อ เน่ือง

ของผลประกอบการทาง

ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 

ท่ามกลางสภาพการแข่งขนั

ใน อุ ต ส าห ก ร รม  แ ล ะ

สถานการณ์การระบาดของ

โรค Covid-19 ท่ีทวีความ

รุนแรงมากข้ึน 

มีการจดัท าแผนธุรกิจและก าหนดตวัช้ีวดั

ความส าเร็จท่ีชัดเจน เช่น ยอดขายของ

ป ระกันภัยรถยนต์  (Motor insurance) 

และ ยอดขายของประกันภัย ท่ีไม่ ใช่

รถยนต์  (Non-motor insurance) รวมทั้ ง

ก าหนดเป้าหมายของก าไรในการรับ

ประกนัภยั เป็นตน้ 

สร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่

ผูถื้อหุน้ 

มี ก าร ศึ กษ าก ารท าต ล าด ท่ี เจ าะไป

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพมากข้ึน เพ่ือให้

สามารถสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้

อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งมุ่งเน้น Business 

Transformation เพื่ อ ก าร เติ บ โตอ ย่ า ง

ย ัง่ยนื 
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กลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียส าคญั 

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม ประเดน็ขอ้กงัวล  

หรือความคาดหวงั 

แนวทางการด าเนินการเพื่อตอบสนอง

ประเดน็ขอ้กงัวล หรือ ความคาดหวงั 

ลูกคา้ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

ตรงความตอ้งการของลูกคา้ 

การพฒันาผลิตภณัฑ ์และการ

ยก ร ะดั บ ก ารบ ริ ก าร  ให้

ส ามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วทนัต่อเวลา 

มีทีมคิดคน้ พฒันาผลิตภณัฑ์ประกันภยั

ใหม่ ๆ  โดย มุ่ ง เน้ น ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ท่ี

เฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

มี ช่ อ งท างในการอ าน วยความ

สะดวกให้ลูกคา้ท่ีหลากหลาย อาทิ 

Website แ ล ะ  Application ข อ ง

บ ริษัท  ร วมทั้ ง มี ส าข ารอ ง รับ 

ทัว่ประเทศ 

การรักษา และส ร้างความ

จงรักภักดีต่อแบรนด์ให้แก่

ลูกคา้ 

เ ร่ ง พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม  Customers’ 

engagement ผ่านระบบ Digital Platform 

เช่น ผ่านเกมส์ ผ่านกิจกรรมต่างๆบน 

Line และ Facebook ของบริษทัฯ 

ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

ประจ าทุกๆเดือน  

การตอบสนองต่อการร้องขอ 

และความ ช่วย เห ลืออย่าง

ทนัท่วงที 

พฒันานวตักรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อยกระดบัการให้บริการลูกคา้ในด้าน

ต่างๆ อยา่งครบวงจร 

เปิดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน

ส าหรับลูกคา้ผ่านทาง Website ของ

บริษทัฯ รวมทั้งมีหน่วยงานเฉพาะ

ในการส่งเสริมรักษาความสัมพนัธ์

ท่ีดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัฯ 

น าข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจาก

ลูกค้า  ม าวิ เค ราะ ห์  และด า เนิ นการ

ปรับปรุง แก้ไข อย่างรวดเร็ว และเป็น

ระบบ 
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กลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียส าคญั 

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม ประเด็นข้อกังวล หรือ
ความคาดหวงั 

แนวทางการด าเนินการเพื่อตอบสนอง
ประเดน็ขอ้กงัวล หรือ ความคาดหวงั 

พนกังาน มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร  HR เพื่ อ ให้
ค าแนะน าการปฏิบัติในด้านการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

สามารถวางแนวทางและ
โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ติ บ โ ต 
ความก้าวหน้าในอาชีพ และ
สวัสดิการของพนักงานทุก
ระดบั 

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะความรู้พนกังาน
อย่างต่อ เน่ื อง ตามแผนงานด้านการ
พฒันาบุคลกรของบริษทัฯ เช่น โครงการ 
Talent/Fast Track เพื่อวางแผนเติบโตใน
สายอาชีพ  ประเมินผลการปฏิบั ติงานของ

พนักงาน เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
แล ะดั ช นี วัด ผ ล ต ามห ลัก ก าร 
Balanced Scorecard/KPI เ ป็ น
ประจ าทุกปี 

มีการจดักิจกรรมใหพ้นกังานทุกคน
แสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

ป รับ เป ล่ี ยน รูป แบบก ารท างาน ให้
เหมาะสมทั้งการใชเ้ทคโนโลยี พ้ืนท่ีการ
ท างาน  ป รับป รุงอุ ป กรณ์  และก าร
ออกแบบวิธีการท างานแบบใหม่ให้เป็น 
Automation มากข้ึน 

รับฟังขอ้เสนอแนะของพนกังานทุก
ระดับชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผ่าน
ช่องทางการส่ือสารภายในของ
บริษทัฯ 

การมีสภาพแวดล้อมและ
พ้ื น ท่ี ท่ี เห ม าะส ม ต่ อ ก าร
ปฏิบติังานการมีอุปกรณ์ท่ีใช้
ใน ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน อ ย่ า ง
เพียงพอ และอยู่ในสภาพท่ี
พ ร้อมใช้งาน  และมีความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

ก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลท่ี
เปิ ด ก ว้ า ง แ ล ะ ย อ ม รั บ เ ร่ื อ ง ค ว าม
หลากหลายในการรับพนักงานและการ
ปฏิบติัต่อพนกังานโดยไม่เลือกปฏิบติั 

เจา้หน้ี ด าเนินธุรกิจกบัเจา้หน้ีทุกประเภท
ดว้ยการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และไม่
ปกปิดข้อเท็จจริงหรือขอ้มูลท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเจา้หน้ี 

สามารถด ารงช่ือเสียงของ
บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ รั ก ษ า
ความสามารถในการช าระหน้ี
และป ฏิบั ติ ต่อ เจ้าห น้ี ด้วย
ความเท่าเทียมกนั  

บริษทัฯ ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจ ตามหลกั
จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีตาม
กฎหมายอย่างถูกต้อง และตามเง่ือนไข
สัญญาท่ีมีไวต่้อกนั รวมทั้งมุ่งมัน่บริหาร
กิจการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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กลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียส าคญั 

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม ประเดน็ขอ้กงัวล  
หรือความคาดหวงั 

แนวทางการด าเนินการเพื่อตอบสนอง
ประเดน็ขอ้กงัวล หรือ ความคาดหวงั 

คู่คา้/คู่สญัญา พิจารณาคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความเป็น
ธรรม และโปร่งใส 

ทั้งบริษทัฯ และคู่คา้/คู่สัญญา 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนั ตลอดจน
ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต
ในการติดต่อท าธุรกิจร่วมกนั 

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกคู่
คา้ไวอ้ย่างชดัเจน โดยปฏิบติัอย่างสุจริต
และเป็นธรรม 

ร่วมกันท ากิจกรรมทางธุรกิจ เช่น 
ประชุมงานสัมมนา เป็นต้น เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ทางธุรกิจกนัและ
กนั 

 

บริษัทฯ และคู่ค้า/คู่สัญญา 
ร่วมกนัสนับสนุนและพฒันา
กิจกรรมทางธุรกิจของกัน
และกนั เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งของลูกคา้ของกนัและกนั
อยา่งต่อเน่ือง 

เร่งพฒันาระบบการท างานร่วมกัน ด้วย
เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การท างานใหส้ะดวก ง่าย ยิง่ข้ึน 

 

 

คู่แข่งทาง 
การคา้ 

บริษทัฯ ยึดมัน่ไม่กระท าการละเมิด
ทรัพยสินทางปัญญาของคู่แข่งทาง
การคา้ 

สามารถรักษาระดบัความเป็น
ผูน้ าของตลาดประกันภัยได้
อ ย่ าง ต่ อ เน่ื อ ง  แ ล ะด าร ง
ช่ือเสียงของบริษทัฯให้ลูกคา้
เช่ือมัน่ 

ก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจอยา่ง
มีจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติต่อคู่แข่ง 
ท าง ก า ร ค้ า ต าม ก ร อ บ ก ติ ก าข อ ง 
การแข่ งขัน ท่ี ดี  โดยต้องถูกต้องตาม 
ขอ้กฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ยึดมัน่ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ี

เป็นลบัทางการคา้ของคู่แข่ง 

ภาครัฐ 

 

ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ข่าวสารตามท่ีหน่วยงานทางการ
ร้องขอ  อย่างครบถ้วน  รวม ถึง 
ด าเนินธุรกิจตามข้อกฎหมายและ
ประกาศของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถรักษาและเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัภาครัฐ 
และไม่ปฏิบติัผิดขอ้กฎหมาย
และประกาศของทางการ 

สนบัสนุนนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและประกาศของ
ทางการ 
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กลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียส าคญั 

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม ประเดน็ขอ้กงัวล  
หรือความคาดหวงั 

แนวทางการด าเนินการเพื่อตอบสนอง
ประเดน็ขอ้กงัวล หรือ ความคาดหวงั 

ชุมชน สงัคม 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

มีการจดักิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ร่วมพฒันา
ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

การร่วมพฒันาชุมชน สังคม 
และส่ิ งแวดล้อม  เพ่ื อ ช่วย
บรรเทาทุกข์ และยกระดับ
ความเป็นออยู่ของชุมชนท่ีดี
มากยิง่ข้ึน 

ส่งเสริมรูปแบบ หรือกิจกรรมท่ีสร้างการ
มีส่วนร่วมกับสังคมชุมชน เช่น  การ
บริจาคส่ิงของท่ีจ าเป็น เคร่ืองด่ืม ให้แก่
ชุมชนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 

มีกิจกรรมปลูกจิตส านึกพนักงาน
ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รัพยากรธรรมชาติและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

พนกังานทุกระดบัสามารถใช้
พลงังานอยา่งรู้คุณค่า เช่น ลด
การใช้กระดาษในการผลิต
กรมธรรม ์เพ่ือลดการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

บริหารจัดการการปฏิบัติการ เพื่อลด
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ เช่น การ
ลดกระดาษจากการออกกรมธรรม์
ป ร ะกั น ภั ย  โ ด ยก ารก าห น ด  แ ล ะ
สนับส นุน ในการผลักดัน ก ารออก
กรมธรรมเ์ป็นแบบ E-policy ให้แก่ลูกคา้
แทน 

 

การจัดการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อด้านส่ิงแวดล้อม ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดบ้รรจุในหลกัสูตรปฐมนิเทศ เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางปฏิบติั รวมถึงการ
ปลูกฝังใหพ้นกังานใชพ้ลงังาน น ้า อยา่งประหยดัและรู้คุณค่า และเพื่อลดขยะ ของเสีย และมลพิษ 
การบริหารจัดการและผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

1. การจัดการด้านพลังงาน 

บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร ส าหรับการปิดเคร่ืองปรับอากาศหลงัเลิกงาน การปิดไฟ ปิดหน้า

จอคอมพิวเตอร์ช่วงพกัเท่ียง และรณรงค์ให้พนักงานเดินข้ึน-ลงบนัได ชั้นท่ี 1-3 แทนการใช้ลิฟท์ เพื่อช่วยประหยดั

พลงังาน 

2. การจัดการน า้ 

บริษทัฯ มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ก๊อกน ้ า โถสุขภณัฑ์ อ่างลา้งมือ เป็นประจ าทุกปี เพื่อไม่ให้เกิดจะร่ัวไหลและ

เป็นการลดค่าใชจ่้ายดา้นน ้า 

3. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพษิ 

บริษทัฯ มีการจดักิจกรรม และประชาสัมพนัธ์โครงการบริจาคต่างๆ เช่น โครงการส่งพลาสติกกลบับา้น เพื่อลด

ปริมาณขยะพลาสติกท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม โดยส่งต่อพลาสติกท่ีไม่ใช้แล้ว เขา้สู้กระบวนการรีไซเคิล เพื่อหมุนเวียน
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กลบัมาใชป้ระโยชน์ต่อไป หรือโครงการส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะท่ีไม่ใชแ้ลว้ให้กบัห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า

และพนัธุ์พืช เพื่อน าไปดดัแปลงเป็นส่ือการเรียนการสอน และจดัท าสมุดอกัษรเบรลล์ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์เป็นตน้ 

4. การจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

บริษัทฯ มีการส่งเสริม ผลักดัน และประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าในการออกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-policy) แทนแบบกระดาษ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู่์ชั้นบรรยากาศของโลก จาก

สถิติการใช้กระดาษ เม่ือเปรียบเทียบจ านวนการใช้กระดาษในปี 2564 ลดลงกว่าในปี 2563 จ  านวน 600 รีม เท่ากบัการ

ประหยดักระดาษไดถึ้ง 1.5 ตนั หรือเท่ากบัช่วยรักษาตน้ไมไ้ดถึ้ง 25.5 ตน้ ส่งผลใหล้ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สู่ชั้นบรรยากาศไดถึ้ง 1,710 กิโลกรัม (อา้งอิงการค านวณขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก) 

 

การจัดการด้านความยัง่ยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

นโยบายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิของผู ้มี ส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม  โดยจะไม่ เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลใดๆ ด้วยเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ห รือสถานภาพอ่ืนใด 
ท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัฯ จะตั้งมัน่อยูบ่นหลกัของเสรีภาพ และความเสมอภาค 
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯให้ความส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่พนกังานคือทรัพยากรส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้เป้าหมายของบริษทัฯ

บรรลุผลส าเร็จ ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเสมอภาค  เป็นธรรม และเคารพในสิทธิของพนกังานโดยไม่แบ่งแยก 

 บริษทัฯ มีการสรรหาว่าจา้งท่ีโปร่งใส  ยึดตามคุณสมบติัและความสามารถตามต าแหน่งงานพนักงานได้รับ

ค่าตอบแทน การข้ึนค่าจา้ง และโบนสัตามผลงานประจ าปีของพนกังานท่ีเหมาะสมตามต าแหน่งหนา้ท่ีและตามศกัยภาพ 

บริษทัฯมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไ้ขระเบียบสวสัดิการต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ  

 บริษทัฯมีระเบียบหลกัเกณฑท่ี์เป็นธรรมและเสมอภาคส าหรับการคดัเลือก การแต่งตั้ง และการโยกยา้ยต าแหน่ง

ของพนกังาน โดยมีการเสนอพิจารณาตามคุณสมบติั และความเหมาะสม นอกจากน้ี ในการเสนอลงโทษทางวินยั  บริษทั

ฯมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินยัพนกังาน และด าเนินการอยา่งมีหลกัการและเหตุผล ภายใตข้อ้ก าหนดในขอ้บงัคบัการ

ท างาน 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ทั้ งส านักงานใหญ่และสาขา  เพื่อท าหน้าท่ีพัฒนา ปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานของบริษทัฯ และติดตามระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

ความปลอดภยัในการท างาน และ/หรือมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน คณะกรรมการความปลอดภยัฯ ยงัมีหนา้ท่ี
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จดัท านโยบาย แผนงานประจ าปี กิจกรรมดา้นความปลอดภยั หรือโครงการอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน อาทิ  การรณรงคภ์ายในองคก์ร “โครงการขบัข่ีปลอดภยัคาดเขม็ขดันิรภยัใส่หมวกกนัน็อค” โดยมีเป้าหมายเป็น

องคก์รท่ีปราศจากอุบติัเหตุและความสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการ

ท างาน หรือความไม่ปลอดภยัในสถานท่ีท างานอนัเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น 

 คณะกรรมการความปลอดภัยฯได้ด าเนินการตรวจพื้น ท่ีอาคารส านักงาน และจัดประชุมเพื่อ เสนอ 

แนะแนวทางการปรับปรุงดา้นความปลอดภยัให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนติดตามความคืบหนา้การแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจ าทุก

เดื อน  น อกจาก น้ี  บ ริษัท ฯย ังได้ต รวจสอบและ เป ล่ี ยน อุป กรณ์ เค ร่ือ งใช้ ไฟ ฟ้ าต ามม าตรฐานอ ายุก าร 

ใช้งาน ตรวจสอบและปรับปรุงระบบแอร์  ลิฟท์  ไฟแสงสว่างภายในอาคาร  แสงสว่างบริเวณลานจอดรถและรอบๆ

อาคาร และน ้ าด่ืมพนักงานให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดร้านอาหาร

ส วัส ดิ ก าร ให้ ต ร งต าม ม าต ร ฐ าน ท่ี ก าห น ด   บ ริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก าร อ บ รม ก าร เกิ ด เห ตุ เพ ลิ ง ไห ม ้

ในส านกังานใหญ่ รวมถึงสาขาท่ีมีพนกังานจ านวนมากเป็นประจ าทุกปี  โดยฝึกการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงและซ้อมอพยพ

หนีไฟ  เพื่อใหพ้นกังานรู้สาเหตุการเกิดเพลิงไหมแ้ละการใชอุ้ปกรณ์ระงบัเหตุเบ้ืองตน้  รวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน

อาคาร พนกังานจะสามารถลงจากอาคารไปยงัจุดรวมพลไดอ้ยา่งถูกวิธีและมีความปลอดภยั 

 ในปี  2564 ท่ีผ่านมาเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19  บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสารและประเมิน

สถานการณ์เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยา่งเขม้ขน้  ใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยั

ของพนกังานและประชาชนอยา่งสูงสุด  โดยร่วมมือกบัมาตรการของรัฐบาลอยา่งเคร่งครัด  ภายในบริษทัฯมีมาตรการคดั

กรองท่ีเขม้งวด  จดัให้มีแอลกอฮอล์เจลส าหรับลา้งมือทุกชั้น  มีแม่บา้นท าความสะอาดบริเวณภายในลิฟท์และภายใน

ส านักงานอย่างสม ่าเสมอ  มีการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในอาคาร  การจดัท่ีนั่งเวน้ระยะห่าง  การส่ือสารให้ความรู้ในการ

ปฏิบติัตวัอยา่งถูกตอ้ง  รวมถึงจดัให้พนกังานสามารถท างานท่ีบา้นไดเ้พื่อลดความเส่ียงจากการเดินทางและให้มีระห่าง

ภายในส านักงานอยา่งเหมาะสม  มีการติดตามและให้ค าแนะน าพนกังานในดา้นความปลอดภยัจาก COVID-19 ในช่วง

เวลาดงักล่าวดว้ย 

 

ทั้งน้ี  ในปี 2564 พบวา่มีอตัราพนกังานท่ีลาหยดุจากอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างานแบ่งเป็น กรณีต่าง ๆ ดงัน้ี  

 กรณีบาดเจ็บของ
พนักงาน 

ชาย หญิง รวม 

ไม่หยดุงาน - - - 

หยดุงาน 4 - 4 

ทุพพลภาพ - - - 

เสียชีวิต - - - 

รวม 4 - 4 
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ด้านสวสัดกิาร 

 บริษทัฯพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนักงานให้มีความสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอโดยจดัให้มี

คณะกรรมการดา้นสวสัดิการ ท าหนา้ท่ีดูแลเร่ืองสวสัดิการของพนกังานใหมี้ความเท่าเทียมกนั ตลอดจนร่วมหารือและให้

ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการค่าจา้งในเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆของพนกังานเพื่อให้มีความเหมาะสม และ

เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสิทธิประโยชน์ดา้นอ่ืนๆใหแ้ก่พนกังาน อาทิ เคร่ืองแบบพนกังาน  

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล  กระเชา้เยีย่มผูป่้วยใน ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  และสวสัดิการเงินกูพ้นกังาน 

เป็นตน้ 

      บริษทัฯส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี โดยจดัให้มีห้องพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี   ตลอดจน

ส่ือสารกบัพนกังานให้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโรคภยัต่างๆ และแนวทางการรักษาสุขภาพ เพื่อให้พนักงานตระหนกัถึง

ความส าคญัของการมีสุขภาพท่ีดี  

 
ด้านการพฒันาบุคลากร 
 พนกังานทุกคนนบัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การเติบโตขององคก์รนั้น ข้ึนอยู่
กบัพนกังานท่ีมีคุณภาพ บริษทัฯ จึงมีนโยบายมุ่งเนน้การพฒันา และปรับปรุงระบบการพฒันาบุคลากรใหมี้ความทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัยคุปัจจุบนัและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง เพื่อเสริมสร้างและพฒันาใหพ้นกังานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตาม
วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีว่าสินมัน่คงจะ “เป็นผูน้ าดา้นบริการ นวตักรรมและอินชวัร์เทค ดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และ
ศกัยภาพสูง”   
 การพฒันาบุคลากร นอกจากจะครอบคลุมทั้งการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีในการ
ท างาน  มีการส ร้างแรงจูงใจในการท างาน  เพื่ อให้พนักงาน มี คุณภาพ ชีวิต ท่ี ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว  
ยงัมีการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Self Learning and Development) และใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงาน คือ การท าให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ  
มีทกัษะและทศันคติท่ีดี เพียงพอส าหรับการปฏิบติังาน ตลอดจนการปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ใหเ้กิดความคุน้ชินจนเป็น
พฤติกรรมประจ าวนั เช่น การรณรงคว์ฒันธรรมองค์กร และการพฒันาบุคลากรตามผลประเมินวฒันธรรมองคก์รแบบ 
360 องศา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต บริษทัฯ ได้
จดัแบ่งการพฒันาบุคลากรเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 
1) การพฒันาเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน (Performance Improvement) 
 บริษทัฯ มีการก าหนดแผนการอบรมพฒันาบุคลากรประจ าปี 2 แผนหลกั คือ 
1 . แผนพั ฒ น าบุ ค ล ากรป ระจ า ปี  แ บ่ งอ อกได้ เป็ น  3  ก ลุ่ ม  จ าแน กต ามป ระ เภทขอ ง  Competency ห รือ  
ขีดความสามารถในแต่ละดา้น โดยเน้ือหาของหลกัสูตรจะแตกต่างกนัไปตามกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
ความสามารถหลัก ไดแ้ก่ ความสามารถท่ีทุกคนในองคก์รพึงมี ซ่ึงแสดงถึงวฒันธรรมการท างานขององคก์รและช่วยให้
การพฒันาบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกนัท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน 



 

11 

 

ความสามารถบริหาร ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการบริหารท่ีบุคลากรในองคก์รตามระดบัต าแหน่งงานและบทบาทความ
รับผิดชอบจ าเป็นท่ีตอ้งมีในการบริหารตนเอง บริหารงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้งานส าเร็จและสอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ขององคก์ร 
ความสามารถตามสายงาน ไดแ้ก่ ความสามารถ ทกัษะดา้นวิชาชีพท่ีจ าเป็นในการน าไปปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึง
จะแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน เป็นการพฒันาเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
ของแต่ละสายงานใหมี้มากยิง่ข้ึน  
2.  แผนพัฒนาทักษะความสามารถด้าน Digital เป็นแผนท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อการส่ือสาร การปฏิบติังาน การท างานร่วมกนั และสามารถพฒันากระบวนการ
ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีความทันสมัย รวมถึงการมีทักษะในการรวบรวมข้อมูล มีกระบวนการคิดเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยน า
ขอ้มูลในระบบท่ีเป็นประโยชน์ มาใชใ้นการขบัเคล่ือนองค์กรและธุรกิจในยุค 4.0 โดยแผนพฒันาทกัษะความสามารถ
ด้าน Digital นั้ นแบ่งออกแบบเป็น 3 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตร ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
2.หลกัสูตร การใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัในการท างาน และ3.หลกัสูตร การขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยขอ้มูล ซ่ึงไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ือง
มาเป็นปีท่ี 5 รวมถึงยงัมีการพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติและการหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา โดย
การจดัทดสอบ ในระดบัหวัหนา้งานตั้งแต่ระดบัหวัหนา้หน่วย ถึง ผูจ้ดัการฝ่าย ต่อเน่ืองจากปี 2563  
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ใชห้ลกัการเรียนรู้แบบผสมผสานในการพฒันาบุคลากรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มผูเ้รียนและ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ โดยไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะการเรียนรู้ในหอ้งเรียน (Classroom Training) เท่านั้น บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Learning / Micro-Learning และรูปแบบถ่ายทอดสดผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้พนกังานทุกระดบัชั้นมีความรู้ มีความคุน้ชินในการใชเ้ทคโนโลย ีและเพื่อรองรับกบั
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด เช่น การแพร่ระบาดของเช้ือ Covid-19 เป็นตน้ มีการใช้ส่ือการเรียน 
การสอนท่ีเป็นโปรแกรม 3D MAX  มีการอบรมในขณะปฏิบติังาน (On-the-job-training) การจดัท าโปรแกรม Coaching 
and Compliment ใหก้บัพนกังาน เพื่อส่งเสริมภาวะผูน้ าในระดบัหวัหนา้งาน การพฒันา Training materials (เอกสารต่างๆ
ท่ีใชใ้นการอบรม) ในรูปแบบ QR Code การจดัท าและส่ือสารบทความให้ความรู้และแรงบนัดาลใจในการท างาน One 
Point Article (OPA) การสร้างส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือในการพัฒน าด้าน CRM อีกทั้ งมีการพัฒนา Web KM 
(Knowledge Management) ให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และภูมิปัญญาของบุคลากรในบริษทัฯอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมี
วิธีการพฒันารูปแบบอ่ืนๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคลากรของบริษทัฯ จะไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าและพฒันา
ศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัมีการให้ความรู้กบัพนักงานในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเช่นเดียวกบัทุกๆ ปีท่ีผา่นมาดว้ย ดงัน้ี 
 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯ มีการจดัอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานใหม่ทุกคน ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นคอร์รัปชัน่
โดยจะเปิดส่ือการเรียนการสอน ในรูปแบบภาพยนตส์ั้น "โตไปไม่โกง" ใหพ้นกังานรับชมและใหค้วามรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็น
การปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติังานต่างๆ โดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ  
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 ในส่วนของพนกังานใหม่ประจ าสาขาต่างจงัหวดัทุกคน จะตอ้งเรียนรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) รวมถึงสนบัสนุนให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ขององคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
(ประเทศไทย) (Anti-Corruption Organization of Thailand) อยา่งสม ่าเสมอ 
ส่ิงแวดล้อม 
  บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยบรรจุในหลกัสูตร
ปฐมนิเทศ เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางปฏิบติั รวมถึงการปลูกฝังให้พนกังานใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า เช่น 
การลดปริมาณการใชก้ระดาษ การปิดเคร่ืองปรับอากาศหลังเลิกงาน การปิดไฟ ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ช่วงพกัเท่ียง และ
รณรงคใ์หพ้นกังานเดินข้ึน-ลงบนัได ชั้นท่ี 1-3 แทนการใชลิ้ฟตเ์ป็นตน้ 
 ทั้งน้ีหัวใจส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร คือ การติดตามและวดัผลในดา้นความรู้ความสามารถท่ี
ไดรั้บ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นการส่งเสริมให้องคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากร
ไดน้ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์รและปรับปรุงพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ส าหรับในปี 2564 บริษทัฯ มีการอบรมพฒันาพนกังานทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 18 หลกัสูตร 
เท่ ากับ  27 ,502  ชั่ วโมง มี จ าน วนชั่วโมงการ ฝึกอบรมพัฒนาให้ กับพนักงาน เฉ ล่ี ย  13 .55  ชั่ วโมง/คน /ปี  
จากจ านวนพนกังานทั้งหมด 2,029 คน และมีค่าใชจ่้ายเพื่อการอบรมและพฒันาพนกังานเป็นจ านวนเงินประมาณ 33,000 
บาท 
2) การพฒันาพนักงานกลุ่มก าลงัส าคญัของหน่วยงาน (Key Person Development) 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรท่ีเป็นก าลังส าคญัของแต่ละ

หน่วยงาน ซ่ึงจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการจัดอบรมทั้ งภายในและภายนอก พัฒนาทักษะใน 

การท างานท่ีหลากหลาย รวมถึงมีการส่งเสริมให้พนักงานทุกหน่วยงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยจัดให้มี 

การส่งผลงานนวตักรรมเขา้ประกวด ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการบริการ ดา้นการตลาดและช่องทางจดัจ าหน่าย และ 

ดา้นกระบวนการท างาน ส าหรับผลงานท่ีไดรั้บรางวลัจะผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์รและ

สร้างความภาคภูมิใจให้กบัพนักงาน ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งเน้นในความสามารถของพนักงาน ท่ีจะให้บริการลูกคา้อย่างมี

คุณภาพต่อเน่ือง 

 

3) การพฒันาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพ (Potential Development) 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัของบริษทัฯในอนาคตโดย

ไดจ้ดัท าแผนพฒันาพนกังานศกัยภาพสูง (Talent) เพื่อสนบัสนุนให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและศกัยภาพท่ีมี

อยู ่มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเพื่อตอบสนองเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ี

ยงัไดจ้ดัท าแผนพฒันาบุคลากร ระดบั Management Team เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ และเตรียมความพร้อมในการข้ึนเป็น

ผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคต รวมถึงยงัมีการปรับปรุงแบบประเมินการวดัศกัยภาพของพนกังาน และผูบ้ริหารแต่ละระดบั

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
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การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

แผนพฒันาความพงึพอใจของลูกค้า  

 เพื่อการตอบสนองลูกค้าให้เข้าถึงการบริการของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว บริษัทฯ ได้สร้าง

ช่องทางเพื่อส่ือสาร กบัลูกคา้ท่ีหลากหลาย ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ให้บริการลูกคา้และคู่คา้ท่ีติดต่อผ่านช่องทางต่างๆท่ี

ใหบ้ริการดงัน้ี 

(1) ช่องทางโทรศพัทผ์า่น 2 หมายเลข ดงัน้ี 

• ส่วนบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนโดยตรง: โทร. 02-378-7000 

• ศูนย ์Call Center: โทร. 1596 บริการ 24 ชัว่โมง 

(2) ช่องทางจดหมายทางไปรษณีย ์หรือ อีเมล 

(3) ช่องทาง Chat ผา่นหนา้ Website และ Facebook ของบริษทัฯ 

(4) คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

(5) ติดต่อดว้ยตนเองโดยตรง 

(6) ช่องทางสาขาและศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ 175 สาขา ซ่ึงท่ีผา่นมาเกิดการระบาดของโควิด-19 บริษทัฯ ตระหนกั

ถึงความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ จึงไดก้ าหนดมาตรการดูแลความปลอดภยัของลูกคา้ในช่วงโควิด-19 

ได้แก่ การติดป้ายประกาศมาตรการความปลอดภยัในช่วงโควิด-19 ท่ีหน้าประตูทางเขา้ มีจุดให้บริการเจล

แอลกอฮอล ์เวน้ระยะห่างของเกา้อ้ี และการติดตั้งฉากกั้นบริเวณเคาน์เตอร์ เป็นตน้  

กระบวนการส่ือสารผลกระทบจากสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า หรือ ผู้บริโภค 

 การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางและกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนอ านวยความสะดวกส าหรับการแจ้งเร่ือง

ร้องเรียน รวมถึงช่องทางการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อความชดัเจน รวดเร็ว สร้างการรับรู้ท่ีถูกตอ้ง และ

ช่วยลดเร่ืองร้องเรียนได ้ดงัน้ี 

• ติดตามการร้องเรียน หรือไม่ได้รับความไม่สะดวกในด้านบริการของบริษทัฯ ใน Social Media ต่าง ๆ เช่น 

Website และ Facebook ของบริษทัฯ เพื่อน าไปสู่กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนตามขั้นตอนของบริษทัฯ 

• มีช่องทางการประสานงานและให้ขอ้มูลแก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

• มีช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ตัวแทนและนายหน้า  อู่ในเครือและร้านอะไหล่  

โรงพยาบาล เป็นตน้  

• มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนและสามารถจดัการเร่ืองร้องเรียน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

 บริษทัฯ มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้เรียบร้อยแลว้ และไดป้ระกาศ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ ห้ ลู ก ค้ า ไ ด้ ศึ ก ษ า ส า ห รั บ น โ ย บ า ย ฉ บั บ น้ี บ น  Website ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ แ ก่ 

https://www.smk.co.th/upload/FAQ/PDPA_Policy.pdf 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลประเมินความพงึพอใจของลูกค้า 

 บริษทัฯ มุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ภายใตห้ลกัการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทางการต่างๆ บริษทัมี

กระบวนการในการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกไตรมาสในทุกๆปี เพื่อน ามาวิเคราะห์ และด าเนินการ

ปรับปรุง แกไ้ข อย่างรวดเร็ว และอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีเพื่อยกระดบัการบริการของบริษทัฯ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจสูงสุด 

 ความพงึพอใจของลูกค้าโดยรวม 

การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้มีหลายหลากดา้น เช่น การเคลม การจดัส่งกรมธรรม ์การส ารวจตวัแทน การ

จดัซ่อมอู่ในเครือ เป็นตน้ โดย ณ ส้ินปี 2564 ไดค้ะแนน 95.6 คะแนน ขณะท่ี ณ ส้ินปี 2563 ไดค้ะแนน 94.9 คะแนน (จาก

คะแนนเตม็ 100 คะแนน)     

  
 

 

 

 

https://www.smk.co.th/upload/FAQ/PDPA_Policy.pdf
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การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

 บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของชุมชนและสังคมท่ีเขม้แขง็ และมุ่งเนน้การเสริมสร้างธุรกิจขององคก์รให้

แขง็แกร่งควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยไดด้ าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ทั้ง

ในดา้นการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนปลูกจิตส านึกของพนกังานในองคก์รใหเ้ป็นผูมี้จิตอาสาและบ าเพญ็ประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคม นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การส ารวจ ตรวจสอบ สภาพของชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัฯ

และสาขาบริษทัฯ วา่ไม่มีผูใ้ดไดรั้บผลกระทบทางลบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

 ในปี 2564 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ดงัน้ี 

•   โครงการร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

 บริษทัฯ สนบัสนุนแผนการบริจาคโลหิตประจ าปี 2564 ของศูนยบ์ริจาค

โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยจดักิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานของบริษทัฯ 

เขา้ใจถึงความส าคญัของการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย หรือผูท่ี้

ตอ้งการไดรั้บโลหิตในยามจ าเป็นทัว่ประเทศ และได้จดัให้พนักงานร่วมบริจาค

โลหิตกบัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีของสภากาชาดไทยโดยมีปริมาณโลหิตท่ี

ไดรั้บบริจาคทั้งส้ินจ านวน 18,800 ซีซี 

 

•   โครงการสินมั่นคงอยากเห็นเดก็ไทยสุขภาพด ี

 บริษทัฯ สานต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องพยาบาลและเวชภณัฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์

ป้องกนัเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลน ภายใตโ้ครงการ “สินมัน่คงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” ปีท่ี 7 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงดว้ยการออกก าลงักาย และมีห้องพยาบาลในโรงเรียนท่ี

พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ส าหรับการ

รักษาพยาบาลในเบ้ืองตน้ไดอ้ย่างทัว่ถึงยิ่งข้ึน โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการมอบอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องพยาบาลและ

เวชภณัฑ ์พร้อมดว้ยอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกนัเช้ือไวรัสโควิด-19ใหแ้ก่โรงเรียนในปีน้ีจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่   

- โรงเรียนบา้นส าโรงโคก จงัหวดัชยัภูมิ - โรงเรียนวดัดอนไร่ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

- โรงเรียนบา้นร้านหญา้ จงัหวดัชยัภูมิ - โรงเรียนวดัคลองขดุ จงัหวดัตราด 

- โรงเรียนบา้นหนองสะแก จงัหวดัเพชรบุรี - โรงเรียนบา้นทุ่งไก่ดกั จงัหวดัตราด 

- โรงเรียนบา้นโป่งแย ้จงัหวดัเพชรบุรี 

 



 

16 

 

•  มอบเงินสนับสนุนสวสัดกิารนักศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 บริษทัฯ มอบเงินจ านวนกว่า 1.5 ลา้นบาท ให้กบัศาสตราจารยค์ลินิก นพ.

นิเวศน์ นนัทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อเป็นสวสัดิการนกัศึกษา และใช้

ส าหรับการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่องานดา้นกิจการของ

มหาวิทยาลยั    

•   สนับสนุนกจิกรรมค่ายจิตอาสาพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 บริษทัฯ มอบกระเป๋าผา้ จ านวน 50 ใบ มูลค่า 3,150 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายจิตอาสาพฒันาชุมชน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ณ โรงเรียนบา้นหนองขาม จงัหวดัขอนแก่น เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และส่ิงของ

อ่ืนๆ  

•   สนับสนุนโครงการปันน า้ใจคนพกิารทางสายตา สมาคมคนพกิารกรุงเทพมหานคร 

 บริษทัฯ มอบเงินจ านวน 8,000 บาท ให้กบัสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กบัเด็ก

พิการทางสายตาท่ียากจนไดใ้ชป้ระโยชน์ทางการศึกษา ซ่ึงโครงการดงักล่าวจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือเด็ก

พิการดา้นต่างๆ รวมถึงเดก็พิการทางสายตาใหมี้ชีวิตท่ีดีข้ึน 

•   ส่งต่อส่ิงดดี ีเพ่ือคนชรายากไร้ 

 บริษทัฯ มอบส่ิงของอุปโภค บริโภค อาทิ นมกล่อง ขา้วสาร ผา้ออ้มผูใ้หญ่ แผ่น

รองกนัเป้ือน กระดาษทิชชู่  รวมถึงของใชมื้อสองท่ีเหมาะสมกบัคนชรา ท่ีผูบ้ริหารและ

พนกังานร่วมกนับริจาค ให้กบัมูลนิธิสายธารสุขใจเพื่อคนชรายากไร้ จงัหวดันนทบุรี เพื่อ

น าไปช่วยเหลือคนชรายากไร้ในพื้นท่ีต่างๆ  

 

• ร่วมสมทบทุนกฐินพระราชทานของกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ประจ าปี 2564 

 บริษทัฯ มอบเงินจ านวน 5,000 บาท สมทบทุนร่วมกฐินพระราชทานของกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ประจ าปี 2564 เพื่อถวาย ณ วดัอุดมธานี พระอารามหลวง 

อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก เพื่อเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการสืบ

ทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีใหค้งอยูต่่อไป  

•   มอบน า้ด่ืมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 บริษทัฯ มอบน ้ าด่ืม จ านวน 3,600 ขวด เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมในพื้นท่ี

ต่ า ง ๆ  อ า ทิ   ศู น ย์ป ร ะ ส าน ง าน น ้ า ท่ ว ม อ า เภ อ เส น า  จ .พ ร ะน ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  

ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัจงัหวดัอ่างทอง และ ศูนยช่์วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม 

จงัหวดัลพบุรี  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างก าลงัใจให้แก่พี่น้อง

ประชาชนคนไทย ใหผ้า่นพน้วิกฤตน้ีไปไดใ้นเร็ววนั  
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• มอบประกนัแพ้วคัซีนโควดิ 1 ล้านสิทธิ์  

บริษทัฯ ร่วมสนบัสนุนการฉีดวคัซีนเพื่อชาติ มอบ "ประกนัแพว้คัซีนโควิด" จ านวน 1 ลา้นสิทธ์ิ วงเงินคุม้ครอง

ท่านละ 100,000 บาท เพื่อคลายความกงัวลและเสริมความมัน่ใจใหก้บัประชาชนในการรับวคัซีนโควิด 

•   มอบถังออกซิเจน พร้อมน า้ด่ืมแก่โรงพยาบาล 

บริษทัฯ มอบถงัออกซิเจน ขนาด 6 คิว (40 ลิตร) พร้อมอุปกรณ์เช่ือมต่อ 

ใหแ้ก่โรงพยาบาลและศูนยพ์กัคอย 6 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศรีประจนัต ์จงัหวดั

สุพรรณบุรี  โรงพยาบาลชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ 

จงัหวดัยโสธร โรงพยาบาลสนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร และศูนยพ์กัคอยเพื่อส่งต่อบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้ผูป่้วยโควิด-19 พร้อมกนัน้ียงัไดม้อบ

น ้ าด่ืมกว่า 5,000 ขวด เพื่อเป็นก าลงัใจให้กบัทีมแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทุก

ท่านท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผูป่้วยโควิด-19  

 

•   มอบน า้ด่ืมแก่ศูนย์ฉีดวคัซีน 

บริษัทฯ มอบน ้ า ด่ืม  จ านวนกว่า 5,000 ขวด ให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนนอก
โรงพยาบาล  อาทิ  ศูนย์ฉี ดวัค ซีนกลางบางซ่ือ  ศูนย์ฉี ดวัค ซีนธัญญ าพาร์ค  
ศรีนครินทร์ และศูนยฉี์ดวคัซีนเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล ์เพื่อสนบัสนุนการท างาน
และเป็นก าลงัใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์ตลอดจนแจกจ่ายให้กบัประชาชนท่ีเขา้
มารับบริการฉีดวคัซีนป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 
 
•   มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น แก่โรงพยาบาลสนาม สู้ภัยโควดิ 

บริษทัฯ มอบเคร่ืองอุปโภค-บริโภค อาทิ น ้ าด่ืม อาหารก่ึงส าเร็จรูป นม กระดาษช าระ 

และหนา้กากอนามยั สมทบโรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ

เกียรติ โรงพยาบาลสนามจงัหวดันนทบุรี โรงพยาบาลสนาม รพ .สมุทรปราการ และทณัฑ

สถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์เพื่อสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจให้กบับุคลากรทางการแพทยแ์ละ

ผูป่้วยสู้ภยัโควิด-19 

 

 

 

 



 

18 

 

•   ร่วมบริจาคเงินเพ่ือจัดสรรวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 “ซิโนฟาร์ม” ให้กบัประชาชน 

บริษทัฯ สนับสนุนเงินจ านวน 50,000 บาท สมทบโครงการ “ประกนัภยั

รวมใจมอบวคัซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ซ่ึงเป็นความร่วมมือกันระหว่าง

ส านกังาน คปภ. สมาคมศิษยเ์ก่า วปส. และภาคธุรกิจประกนัภยั สานหวัใจบริจาค

วคัซีนวคัซีนป้องกนัโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู ้

พิการ 20,000 โดส 10,000 รายทัว่ประเทศ  

• สนับสนุนโครงการจัดหา “กล่องเราต้องรอด” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควดิ-19 

บริษทัฯ ร่วมสนับสนุนโครงการจัดหา “กล่องเราต้องรอด” จ านวน 200 ชุด มูลค่ากว่า 

150,000 บาท โดยภายในกล่องจะบรรจุยา เวชภณัฑ ์และชุดอุปกรณ์รักษาตวัเบ้ืองตน้ ส าหรับผูติ้ด

เช้ือท่ีต้องรักษาตัวท่ีบ้านและขาดแคลนชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบ้ืองต้น โดยการติดต่อขอความ

ช่วยเหลือมายงัเพจ “เราตอ้งรอด” ถือเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆหน่วยงาน 

เพื่อช่วยเหลือใหส้งัคมไทยผา่นพน้วิกฤตในคร้ังน้ีไปดว้ยกนั  

 

•   ห่วงใยส่ือมวลชน รวมพลงั สู้ภัยโควดิ 

 บริษทัฯ มอบหน้ากากผา้ SMK และเจลลา้งมือแอลกอฮอล์ไปให้แก่ส่ือมวลชน เพื่อ

รณรงคก์ารหยุดเช้ือโควิด -19 หากจ าเป็นตอ้งออกจากบา้น และเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กบัส่ือมวลชนท่ามกลางสถานการณ์โควิดระลอกใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

 

•   ส่งความห่วงใยส่ือมวลชน ปลอดภัยห่างไกลโควดิ-19  

 บริษทัฯ มอบชุด Survival Kit ประกอบดว้ยชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antigen test และ 

เคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวมือให้แก่ส่ือมวลชน เพื่อแสดงความห่วงใยและสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีกับส่ือมวลชน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

 

 


