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12.

ความรั บผิดชอบต่ อสังคม

12.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทมี ความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้ วยหลักจริ ยธรรมและหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคม สิง่ แวดล้ อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริ ษัท
จึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้ วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
แนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี ้
12.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
12.2.1 การดําเนินงาน
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมุ่งมัน่ ดําเนินกิจการให้ เป็ นต้ นแบบที่ดีของการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกัน
ชีวิต ด้ วยการสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อการดําเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนขององค์กร รวมถึงการบริ หารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอนั เป็ นสากลและเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนที่
อยู่ร่วมกันและสังคมไทย โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทําของตน (Accountability) ความ
โปร่ งใสและเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency) การปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable
Treatment) การสร้ างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย (Long-Term Value-Added Creation to
Stakeholders) และการส่งเสริ มการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Promotion of Best Practices) ทังนี
้ ้ การเจริ ญเติบโตของบริ ษัทจะ
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและสังคมโดยได้ วางแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
 มุง่ เน้ นพัฒนาองค์กรให้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ และผลกําไรเพิ่มขึ ้น เป็ นการเพิ่ม
มูลค่าของบริษัท และส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
้
 ปฎิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสอง
ฝ่ าย
 ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างที่ที่มีต่อคู่ค้า และหากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้ องรี บเจรจา
กับคูค่ ้ า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตกับคูค่ ้ าและลูกค้ า
 รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงเวลาให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างสมํ่าเสมอ
 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากความจริง
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(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทจึงได้ จดั ทํานโยบายเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรและอนุมตั ิโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558 ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่ องการป้องกันการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่
บริ ษัทใช้ ในการดําเนินธุรกิจ พร้ อมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าวอย่างจริ งจัง โดยแนวทางที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 กลยุทธ์ ในการแข่งขันทางธุรกิจต้ องใช้ อย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
 บริ ษัท ได้ มีการสื่ อสาร ประชาสัมพัน ธ์ เพื่ อสร้ างความรู้ และความเข้ าใจกับผู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับบริ ษั ทเกี่ ยวกับ
นโยบายว่าด้ วยการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานอาจรับหรื อให้ ของขวัญได้ ตามประเพณีนิยม โดยของขวัญที่ได้ รับหรื อให้ ต้อง
ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท
 หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น จะต้ องได้ รับ
บทลงโทษทางวินยั และในขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่
 บริ ษัทจะประเมินความเสี่ยงด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการ
หาวิธีการแก้ ไขที่เหมาะสม และกําหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนมายังกรรมการอิสระของ
บริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์การกระทําที่สอ่ ถึงการทุจริต หรื อการประพฤติมิชอบ
(3) ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมีบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้ บริ การเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกัน
ชีวิต โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถื อ และมุ่งมั่นในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจแก่ลูกค้ าในการรั บ
บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
 ปฎิบตั ิตามวิธีการขายประกันภัยทางโทรศัพท์ตามประกาศของ คปภ. อย่างเคร่งครัด
 มุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าให้ ได้ รับการบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพที่ดีเลิศ รวมทัง้
ยกระดับมาตรฐานการให้ บริการในธุรกิจนี ้ให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 เปิ ดเผยข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างครบถ้ วน และถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริง
 จัดระบบการบริ การลูกค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนความไม่พอใจและดําเนินการตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้ าอย่างรวดเร็ว
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(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญของบุคลากรว่าเป็ นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สดุ ซึง่ จะนําพาให้ ธุรกิจของบริ ษัทสามารถเติบโต
ได้ อย่างมัน่ คง บริษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการดูแลสิทธิและการปฏิบตั ิที่ดีตอ่ บุคลากรเป็ นสําคัญ เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่ดีขึ ้น สร้ างแรงจูงใจในการทํางาน และพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมทังให้
้ ความเอา
ใจใส่ต่อสวัสดิการ การปรับปรุ งลักษณะวิธีการทํางาน สถานที่ทํางานและจัดหาอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการทํางาน
โดยที่ผา่ นมาบริษัทได้ ดําเนินการดังนี ้
 จัดให้ มีการปฐมนิเทศให้ กบ
ั พนักงานใหม่ เพื่อให้ พนักงานมีความเข้ าใจในการทํางานเป็ นองค์กร และปฏิบตั ิ








ตามนโยบายของบริ ษัทไปในทิศทางเดียวกัน
ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่
ละคน
การแต่งตัง้ และการโยกย้ าย รวมทัง้ การให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทํ าด้ วยความเสมอภาค
สุจริตใจและตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทังการกระทํ
้
า หรื อการปฏิบตั ิ
ของพนักงานนันๆ
้
จัดให้ มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยจัดส่งให้ เข้ าอบรมหลักสูตรและสัมมนา
ต่างๆ ภายนอกบริษัท
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานในบริษัทตลอดเวลาให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย
และทรัพย์สนิ ของพนักงานเสมอ
ปฏิบตั ิตามกฏหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

12.2.2 การจัดทํารายงาน
บริ ษัทมีนโยบายให้ สรุ ปผลงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
เพื่อจัดให้ มีกรอบแนวทางการทํางาน งบประมาณ และความเหมาะสมกับการดําเนินงานของบริ ษัท โดยจะเปิ ดเผยในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
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