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(This is a Thai translation of the original English version. The English version shall prevail.)

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย หรื อในที่นี ้เรี ยกว่ำ “สำขำ” มีควำมมุง่ มัน่ ที่จะส่งมอบควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
แก่ชมุ ชุนที่เกี่ยวข้ องด้ วยกำรริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์โครงกำรและกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมทีย่ งั่ ยืนอยูเ่ สมอ เรำให้ นโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมแฝงอยูก่ บั กำรดำเนินงำนทุกกิจกรรมของเรำ เพือ่ สรรสร้ ำงควำมตระหนักรู้ และส่งเสริ มพัฒนำควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่ำงยัง่ ยืนในทุกภำคทุกส่วนของสำขำ กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทในเครื อในแต่ละประเทศ ล้ วนบูรณำกำรนโยบำยด้ ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเข้ ำเป็ นส่วนประกอบในทุกกำรตัดสินใจด้ ำนกำรดำเนินงำน
สำขำมีควำมปรำรถนำจะเป็ นองค์กรที่สร้ ำงควำมไว้ วำงใจแก่สงั คม รวมถึงสร้ ำงควำมภำคภูมิใจในองค์กรให้ แก่บคุ ลำกร และ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุม่ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี สำขำได้ นำหลักกำรดังต่อไปนี ้มำยึดเป็ นหลัก
คำสัญญำขององค์กรต่อสังคม










ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า: สำขำมีบริ กำรตอบโจทย์ปัญหำด้ ำนควำมเสีย่ งที่มีคณ
ุ ภำพดีเยี่ยม โดยยึดควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ ำเป็ นพื ้นฐำนในทุกกำรดำเนินกำรของเรำ กำรบริ กำรของเรำเน้ นมอบข้ อมูลที่ถกู ต้ องแม่นยำแก่ลกู ค้ ำ เข้ ำใจง่ำย
รวดเร็วและมีคณ
ุ ภำพ ควำมรับผิดชอบของเรำต่อลูกค้ ำคือ กำรแสดงให้ ลกู ค้ ำรู้จักบริ ษัทด้ วยกำรทำงำนอย่ำงเต็มทีเ่ พื่อให้
ลูกค้ ำมองเห็นควำมตังใจ
้ รวมถึงสร้ ำงควำมประทับใจที่จะคงอยูอ่ ย่ำงยำวนำนด้ วยควำมเป็ นมืออำชีพและควำมเป็ นเลิศ
ด้ ำนกำรบริ กำร ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ลกู ค้ ำจะประสบด้ วยตำและได้ รับประสบกำรณ์ด้วยตัวเองจำกทุกกำรบริกำรของเรำ
ความรับผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น:
สำขำยึดมัน่ ในควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้นโดยกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืนผ่ำนกำรใช้
ทรัพยำกรทำงธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงจัดกำรให้ มีกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงเพียงพอ สำขำดำเนินธุรกิจด้ วย
ควำมโปร่งใส มีระบบกำรตรวจสอบที่ถกู ต้ องและกำรถ่วงดุลกำรใช้ อำนำจที่เหมำะสม
ความรับผิดชอบต่ อคนกลางประกันภัย สำขำทำงำนเพื่อให้ บรรลุควำมสำเร็ จร่วมกัน ผ่ำนควำมร่วมมือจำกคนกลำง
ประกันภัยซึง่ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจที่สำคัญ สำขำสนับสนุนคนกลำงในทุกแง่มมุ ของธุรกิจ รวมถึงผลิตภัณฑ์ กำรบริ กำร
ไอทีกำรพัฒนำทักษะ กำรพัฒนำธุรกิจและองค์กรเพื่อให้ เกิดควำมสำเร็ จร่วมกัน สำขำจะสือ่ สำรนโยบำย และโครงกำร
ด้ ำนควำมรับผิดต่อสังคมเพื่อส่งเสริ มและปลูกฝั งจิตสำนึกด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และให้ มีสว่ นร่วมของสือ่ กลำง
ในกิจกรรมด้ ำนควำมรับผิดต่อสังคมเท่ำที่ทำได้
ความรับผิดชอบต่ อชุมชน: สำขำรักษำไว้ ซงึ่ ควำมสัมพันธ์ทดี่ ีกบั ชุมชนในประเทศและต่ำงประเทศ และดำเนินธุรกิจ
เพื่อควำมก้ ำวในฐำนะสมำชิกของชุมชนเหล่ำนี ้ บุคลำกรจำกแต่ละประเทสและชุมชนเป็ น ทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำของ
สำขำ และกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั ใกล้ ชิดกับชุมชนทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศและกำรมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำเป็ น
หน้ ำที่ของสำขำในฐำนะเป็ นพลเมืองที่ดี
ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม:
สำขำมุง่ มัน่ ทำงำนเพือ่ ปกป้องและปรับปรุงสิง่ แวดล้ อมทัว่ โลกและท้ องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ สำขำย่อมส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้ แม้ แต่
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ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เรำมีอยูซ่ งึ่ ไม่ใช่รูปแบบทำงกำยภำพก็ไม่มีข้อยกเว้ น
ผ่ำนกำรทำกิจกรรมในธุรกิจ หลักกำรทำ
ประกันภัย สำขำทำงำนเพื่อปกป้องและปรับปรุงสภำพแวดล้ อมเพื่อให้ ควำมสัมพันธ์ทงสภำพแวดล้
ั้
อมและกำรดำเนิน
ธุรกิจเป็ นไปอย่ำงยัง่ ยืนในอนำคต


ความรับผิดชอบต่ อบุคลากร:
สำขำจัดให้ มีสถำนที่ทำงำนทีส่ ง่ เสริ มและพร้ อมรับฟั งควำมคิดเห็นจำกทรัพยำกรที่
ทรงคุณค่ำของบริษัท อันได้ แก่บคุ ลำกรที่เป็ นหลักขององค์กร เมื่อบุคลำกรมีควำมมีสว่ นร่วมและพึงพอใจในกำรทำงำน
กับสำขำ สำขำก็จะเติบโตเช่นกัน สำขำมุง่ มัน่ ที่จะช่วยเหลือบุคลำกรตระหนักถึงศักยภำพของตนอย่ำงเต็มที่ โดยกำรจัด
สภำพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อกำรพัฒนำตนเองและควำมเป็ นมืออำชีพ อีกทังยั
้ งช่วยเหลือบุคลำกรให้ บรรลุควำมรับผิดชอบใน
กำรให้ ควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีแก่ครอบครัว
 ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้าทางธุรกิจ: สำขำรักษำควำมสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับคูค่ ้ ำทำงธุรกิจอยูเ่ สมอ (คูค่ ้ ำทัว่ ไป คูค่ ้ ำ
ตำมสัญญำ และผู้ให้ บริ กำรต่ำงๆ) โดยร่วมกันดำเนินงำนสนองต่อควำมรับผิดชอบทำงสังคม กำรดำเนินธุรกิจและกำรนำ
ควำมมัน่ คงและควำมปลอดภัยให้ กบั ลูกค้ ำนัน้
จำเป็ นต้ องใช้ บริ กำรจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอกและคูค่ ้ ำทำงธุรกิจทีม่ ี
เทคโนโลยีและควำมรู้ที่จำเป็ น สำขำจะสือ่ สำรนโยบำยและแผนกำรด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมกับคูค่ ้ ำ เพื่อส่งเสริ ม
และสนับสนุนกำรให้ ควำมสำคัญด้ ำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมกับคู้ค้ำทำงธุรกิจที่สำคัญ

สำขำตระหนักดีวำ่ กำรดำเนินกำรทำงธุรกิจของเรำมีผลกระทบทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมต่อสังคม ดังนันสำขำจึ
้
งพยำยำมอย่ำงเต็มที่
ที่จะดำเนินงำนด้ วยควำมรับผิดชอบ ผลของกำรกระทำที่มำจำกนโยบำยและวิธีปฏิบตั ิด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีและจับ
ต้ องได้ ถือเป็ นส่วนสำคัญของควำมสำเร็ จทำงธุรกิจของเรำ
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