นโยบายพัฒนาความยัง่ ยืนองค์ กร
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ” ดำเนินธุ รกิจด้วยควำมตระหนัก
ถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ถือเป็ นแนวทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ครอบคลุมในทุกมิติท้ งั มิติ
เศรษฐกิ จ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรดำรงไว้ซ่ ึ งหลักกำรกำกับดูแล
กิ จกำรที่ ดี ยึดมัน่ กำรดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำมโปร่ ง ใส มุ่ ง มัน่ ยกระดับ คุ ณภำพกำรดำเนิ นงำนและพัฒนำขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อสร้ ำงคุณค่ำร่ วมและควำมเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยใน
ห่ วงโซ่ คุณค่ำ ของธุ รกิ จอันจะนำไปสู่ ก ำรเพิ่ม คุ ณค่ ำและมู ล ค่ำ ของกิ จกำรอย่ำงยัง่ ยืน บริ ษทั จึ งได้ก ำหนด
นโยบำยพัฒนำควำมยัง่ ยืนองค์กร เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนควำมยัง่ ยืน ดังนี้
1. มิติเศรษฐกิจ


สร้ำงและรักษำผลประกอบกำรที่ดี เพื่อควำมมัน่ คงทำงด้ำนกำรเงินและควำมยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั



วำงแผนธุ รกิ จและกระบวนกำรดำเนิ นงำนโดยพิจำรณำประเด็นควำมเสี่ ยงที่สำคัญ รวมถึงควำม
เสี่ ยงใหม่ที่อำจเกิ ดขึ้ นในอนำคต ที่ มีผลกระทบต่อควำมยัง่ ยืนขององค์กร ครอบคลุ มทั้งในมิ ติ
เศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม และกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี พร้ อมกำหนดกลยุทธ์ในกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงอย่ำงเหมำะสม



ส่ ง เสริ ม กำรใช้เ ทคโนโลยี ส นับ สนุ น กำรพัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ำรที่ ดี เพื่ อ ยกระดับ กำร
ปฏิบตั ิงำนและกำรบริ กำรที่มีคุณค่ำเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม



พัฒนำ และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตำมเป้ ำหมำยที่กำหนด
มีกำรบริ หำรจัดกำรภำยในที่ดีสำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ

2. มิติสังคม


ส่ งเสริ มกำรดำเนินงำนในห่วงโซ่ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กบั กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม



เสริ มสร้ำงศักยภำพของพนักงำนควบคู่กบั กำรดู แลพนักงำน เพื่อรองรับกลยุทธ์ในด้ำนต่ำงๆ ของ
บริ ษทั



สร้ำงบุคลำกรให้มีคุณภำพที่พร้ อมเรี ยนรู ้ รองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่ อนองค์กรสู่ ควำม
ยัง่ ยืน

V.6



ปฏิบตั ิต่อพนักงำนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกัน



เคำรพสิ ทธิ มนุษยชนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยในห่วงโซ่อุปทำนของบริ ษทั
1

3. มิติสิ่งแวดล้อม


ดำเนินธุ รกิจด้วยควำมใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม ให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรจัดกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้พลังงำนและน้ ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ



แสวงหำมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกจำกกำรดำเนินธุ รกิจ



ส่ งเสริ มให้พนักงำนตระหนักถึ งผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จและปลูก
จิ ต ส ำนึ ก กำรประหยัด พลัง งำนเพื่ อ ให้ เ ป็ นองค์ ที่ ใ ช้ พ ลัง งำนอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม



เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่ วมในกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม รวมถึงส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผู ้
มีส่วนได้เสี ย

4. ธรรมาภิบาล


ยึ ด หลัก ควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และปฏิ บ ัติ ต ำมหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี และ
จรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย



ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสัง่ ประกำศต่ำงๆ ของหน่วยงำนกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษทั

เป้ าหมายการดาเนินงาน
ส่ งเสริ มกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงกำรบริ กำรสิ นเชื่อส่ วนบุคคลที่เป็ นธรรมและ
กำรได้รับควำมคุม้ ครองด้ำนประกันภัย สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ผลควบคู่กบั กำรสร้ ำงคุ ณค่ำต่ อสังคมและมี ส่วนร่ วมในกำรลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำร
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
การปฏิบัติตามนโยบาย
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนทุกคน มีหน้ำที่สนับสนุน ส่ งเสริ มและปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยพัฒนำ
ควำมยัง่ ยืนองค์กรฉบับนี้ จนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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