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12.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

12.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ เป็ นแบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม ด้ วยหลักจริ ยธรรมและหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อสร้ ำงประโยชน์ให้ กบั สังคม สิง่ แวดล้ อม และกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว บริ ษัท
จึงได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ และได้ วำงกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั นี ้
12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
12.2.1 การดาเนินงาน
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมุ่งมัน่ ดำเนินกิจกำรให้ เป็ นต้ นแบบที่ดีของกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ ำประกันวินำศภัยและนำยหน้ ำประกัน
ชีวิต ด้ วยกำรสร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือให้ กบั ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อกำรดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริ มกำรเติบโต
อย่ำงยัง่ ยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีอนั เป็ นสำกลและเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนที่
อยู่ร่วมกันและสังคมไทย โดยยึดหลักควำมรับผิดชอบต่อผลกำรตัดสินใจและกำรกระทำของตน (Accountability) ควำม
โปร่ งใสและเปิ ดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ (Transparency) กำรปฏิบัติต่อทุกฝ่ ำยอย่ำงเสมอภำคและยุติธรรม (Equitable
Treatment) ก ำรสร้ ำงคุ ณ ค่ ำ ขอ งธุ ร กิ จ ใน ระย ะย ำวแ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย (Long-Term Value-Added Creation to
Stakeholders) และกำรส่งเสริ มกำรปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Promotion of Best Practices) ทัง้ นี ้ กำรเจริ ญ เติบโตของบริ ษัทจะ
ควบคูไ่ ปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำน ชุมชนและสังคมโดยได้ วำงแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
 มุง่ เน้ นพัฒนำองค์กรให้ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทมีรำยได้ และผลกำไรเพิ่มขึ ้น เป็ นกำรเพิ่ม
มูลค่ำของบริ ษัท และส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
 ปฎิบตั ิตอ่ คู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนของกำรได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสอง
้
ฝ่ ำย
 ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำงที่ที่มีต่อคู่ค้ำ และหำกมีกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ต้ องรี บเจรจำ
กับคูค่ ้ ำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดควำมเสียหำย
 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับคูค่ ้ ำและลูกค้ ำ
 รำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงเวลำให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงสม่ำเสมอ
 ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้ กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
 ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ ด้ วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ ำย โดยปรำศจำกควำมจริ ง
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(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทจึงได้ จดั ทำนโยบำยเป็ น
ลำยลัก ษณ์ อัก ษรและอนุมัติ โดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่ 25 มิ ถุน ำยน 2558 ซึ่ ง
ครอบคลุมเรื่ องกำรป้องกันกำรคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนเข้ ำใจถึงมำตรฐำนด้ ำนจริ ยธรรมที่
บริ ษัทใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ พร้ อมทัง้ ติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมดังกล่ำวอย่ำงจริ งจัง โดยแนวทำงที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่ำวสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
 กลยุทธ์ ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจต้ องใช้ อย่ำงเป็ นธรรม โปร่ งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตำม
กฏหมำยที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด
 บริ ษั ทได้ มี กำรสื่อสำร ประชำสัม พันธ์ เพื่ อ สร้ ำงควำมรู้ และควำมเข้ ำใจกับผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ บริ ษั ท เกี่ ยวกับ
นโยบำยว่ำด้ วยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนอำจรับหรื อให้ ของขวัญได้ ตำมประเพณีนิยม โดยของขวัญที่ได้ รับหรื อให้ ต้อง
ไม่สง่ ผลต่อกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
 หำกกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยว่ำด้ วยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับ
บทลงโทษทำงวินยั และในขณะเดียวกันบริ ษัทไม่มีนโยบำยลดตำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทำงลบต่อพนักงำนที่
ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่
 บริ ษัทจะประเมินควำมเสีย่ งด้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ ้นในแต่ละกระบวนกำรอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำร
หำวิธีกำรแก้ ไขที่เหมำะสม และกำหนดช่องทำงกำรแจ้ งเบำะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนมำยังกรรมกำรอิสระของ
บริ ษัท ในกรณีที่พบเหตุกำรณ์กำรกระทำที่สอ่ ถึงกำรทุจริ ต หรื อกำรประพฤติมิชอบ
(3) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมีบทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ให้ บริ กำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยและนำยหน้ ำประกัน
ชีวิต โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์ ควำมน่ำเชื่อถื อ และมุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจแก่ลกู ค้ ำในกำรรับ
บริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ ตรงต่อเวลำ ในรำคำที่เป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
 ปฎิบตั ิตำมวิธีกำรขำยประกันภัยทำงโทรศัพท์ตำมประกำศของ คปภ. อย่ำงเคร่งครัด
 มุง่ มัน่ ในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ ำให้ ได้ รับกำรบริ กำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพที่ดีเลิศ รวมทัง้
ยกระดับมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรในธุรกิจนี ้ให้ สงู ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องและจริ งจัง
 เปิ ดเผยข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่ำงครบถ้ วน และถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
 จัดระบบกำรบริ กำรลูกค้ ำเพื่อให้ ลกู ค้ ำสำมำรถร้ องเรี ยนควำมไม่พอใจและดำเนินกำรตอบสนองควำมต้ องกำร
ลูกค้ ำอย่ำงรวดเร็ ว
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(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญของบุคลำกรว่ำเป็ นทรัพยำกรที่มีคำ่ มำกที่สดุ ซึง่ จะนำพำให้ ธุรกิจของบริ ษัทสำมำรถเติบโต
ได้ อย่ำงมัน่ คง บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรดูแลสิทธิและกำรปฏิบตั ิที่ดีตอ่ บุคลำกรเป็ นสำคัญ เพื่อส่งเสริ มคุณภำพชีวิตใน
กำรทำงำนที่ดีขึ ้น สร้ ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน และพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่และต่อเนื่อง รวมทังให้
้ ควำมเอำ
ใจใส่ต่อสวัสดิกำร กำรปรับปรุ งลักษณะวิธีกำรทำงำน สถำนที่ทำงำนและจัดหำอุปกรณ์ อำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน
โดยที่ผำ่ นมำบริ ษัทได้ ดำเนินกำรดังนี ้
 จัดให้ มีกำรปฐมนิเทศให้ กับพนักงำนใหม่ เพื่อให้ พนักงำนมีควำมเข้ ำใจในกำรทำงำนเป็ นองค์กร และปฏิบตั ิ








ตำมนโยบำยของบริ ษัทไปในทิศทำงเดียวกัน
ให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่
ละคน
กำรแต่งตัง้ และกำรโยกย้ ำย รวมทัง้ กำรให้ รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำนต้ องกระทำด้ วยควำมเสมอภำค
สุจริ ตใจและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมทังกำรกระท
้
ำ หรื อกำรปฏิบตั ิ
ของพนักงำนนันๆ
้
จัดให้ มีสวัสดิกำรที่เหมำะสม เช่น กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ เรี ยนรู้ และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยจัดส่งให้ เข้ ำอบรมหลักสูตรและสัม มนำ
ต่ำงๆ ภำยนอกบริ ษัท
ดูแลรักษำสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนในบริ ษัทตลอดเวลำให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ สุขภำพอนำมัย ร่ำงกำย
และทรัพย์สนิ ของพนักงำนเสมอ
ปฏิบตั ิตำมกฏหมำย และระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด

12.2.2 การจัดทารายงาน
บริ ษัทมีนโยบำยให้ สรุ ปผลงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นประจำทุกปี
เพื่อจัดให้ มีกรอบแนวทำงกำรทำงำน งบประมำณ และควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท โดยจะเปิ ดเผยในแบบ
แสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
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