
 

 



 

 

อลิอันซ์ อยุธยา ให้ความส าคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนมาอย่างต่อเน่ือง ด้วยวิสัยทัศน์ “เราใส่ใจในวันพรุ่งน้ี” 

(We Care for Tomorrow) โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมาย ดังน้ี  

 

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทร่วมเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการให้

ความส าคัญกับความย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยเพ่ือให้สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายด้าน

ความย่ังยืนของกลุ่มอลิอันซ์  อลิอันซ์ อยุธยา ได้มีนโยบายด้านความย่ังยืน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ส่ิงแวดล้อม 

(Environment) ด้านสังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG  

 

ด้านส่ิงแวดล้อม  

ในฐานะบริษัทประกันและด้านการลงทุน บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับสนับสนุนหลักการประกอบธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และมีเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และการสร้าง

ความตระหนักในกลุ่มพนักงานและตวัแทน  

 

ด้านสังคม  

บริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพสังคมในมิตติ่าง ๆ  รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานและตัวแทนรว่ม

เป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

อาทิ ชุมชมด้อยโอกาสให้เข้าถึงปัจจัยส่ี เยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้เขา้ถึงการศึกษาและเพ่ิมโอกาสในการสรา้งอนาคตท่ีดขีึน้ 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนบริษัท องค์กรมูลนิธิ หน่วยงานและธุรกิจต่าง ๆ  ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลอื

สังคม เยาวชน ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มท่ีมีความเประบาง เช่น กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติหรือโรครา้ยแรง  

 

ด้านบรรษัทภิบาล    

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ เน้นการบริหารจัดการความเส่ียงและ

การมีธรรมาภิบาล รวมถึงกระบวนการท างานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบ และวัดผลได้ ตลอดจนการให้ความส าคัญเรื่องการ

การคุ้มครองฐานข้อมูล รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอ่เพ่ือนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน   

 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนน้ัน จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่ พนักงาน ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และประชาชนท่ัวไป บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมในด้าน ESG ไปพร้อมกับบริษัทฯ ด้วย 

 



 

 

ปัญหาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ” ถือเป็นภัยคุกคามระดับสากล ท่ีทุกคนต้องให้ความส าคัญ บริษัทฯ จงึ

เริ่มต้นท่ีพนักงานกว่า 1,200 คน โดย บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ความรู้ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการด าเนินชีวิต ใน

กลุ่มพนักงานและตัวแทนมาอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ท่ีทุกคนสามารถน าเอาแนวทางดังกล่าวไปถ่ายทอดและส่งต่อให้สมาชิกในครอบครวัได้ โดยประเด็นท่ีบรษิทัฯ 

ให้ความส าคัญ ได้แก่ การแยกขยะ โดยมุ่งเน้นท่ีการจัดการตน้เหตขุองปัญหา คือ การจัดการขยะเศษอาหาร โดยบรษิทัฯ 

เชื่อว่า หากมีการจัดการขยะเศษอาหารอย่างเหมาะสม และท าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารก่อนท้ิง จะท าให้เกิดการ

หมุนเวียนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการรีไซเคิลและอัพไซเคิลไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม บริษัทฯ จึงได้มีการลงทุน

ในการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องก าจัดเศษอาหารในพ้ืนท่ีส านักงานเพ่ือเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นอาหารบ ารุงพืช เพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้พนักงานได้แยกขยะเศษอาหารให้ถูกท่ี และเม่ือขยะเศษอาหารผ่านกระบวนการหมักท่ีสมบูรณ์แลว้ 

บริษัทฯ ก็จะน าอาหารบ ารุงพืชท่ีผลติไดจ้ากเครือ่งมาแจกคืนให้กับพนักงาน เพ่ือน าไปบ ารุงต้นไม้ท่ีบ้านของพนักงาน  

 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานแยกขยะสะอาดพร้อมรีไซเคิล เป็นประเภทต่าง ๆ โดยบริษัทได้ร่วมมือกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรไีซเคิล เพ่ือส่งต่อขยะเหล่าน้ี ไปเป็นทรัพยากรท่ีสามารถเป็นประโยชน์ได้ตอ่ไป  

 

ภายใต้การน าของทีม CSR และพนักงานท่ีมีใจรักโลก กลุ่มบริษัทและบริษัทร่วมได้มีการจัดตั้งคณะท างาน ซึ่ง

ประกอบด้วยพนักงานจากแผนกทรัพยากรบุคคล บริหารอาคาร จัดซื้อ และส่ือสารภายในองค์กรในชื่อ Allianz 

Ayudhya Goes for Green โดยมีพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนและช่วยสร้างการเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มพนักงานใ ห้มี

ความรักโลกและรักส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  

 

กิจกรรมเพ่ือสังคมของกลุ่มบริษทัและบริษทัรว่ม เน้นการด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสรมิและยกระดับคุณภาพชีวิตของชมุชน 

โดยกิจกรรมจะสอดคลอ้งกับสถานการณ์และปัญหาของสังคมในช่วงเวลาน้ัน ๆ โดยกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทัฯ จะ

เปิดโอกาสให้พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และส่ือมวลชน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร  

 

ส าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนเรื่องปัจจยัพ้ืนฐานแก่ชุมชน การส่งเสริมใหเ้กิด

การแบ่งปันในกลุ่มพนักงานและตัวแทน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การบริจาคเลือด  

กลุ่มบริษัทและบริษัทร่วมปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของหลักบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ด าเนินงานด้วยการสร้างความ

ผูกพันและมีความโปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได้ และมีนโยบายการลงทุนท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม  

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทร่วมด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มในห่วงโซ่

คุณค่า ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ และชุมชน   

 

 

  



 

 

 

 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง แนวทางการปฏิบัติ 

ลูกค้า ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรง

กับความต้องการ ด้วยการปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรมจากบริษัทฯ  

 การด าเนินงานและส่ือสารท่ีชัดเจน เพ่ือให้ม่ันใจว่าลูกค้าได้รับบริการท่ีราบร่ืนในทุกๆ

ช่วงท่ีมีการปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ ได้แก่  

- การขายและการต้อนรับเข้าเป็นลูกค้า 

- การเคลมสินไหม 

- การต่ออายุ 

- การแก้ไขปัญหา 

- การส่ือสารร   

 มีการวัดผลความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือน ามาพัฒนาการ

ให้บริการอยู่เสมอ  

พนักงาน ได้รับค่าตอบแทนและได้รับการ

ปฏิบัติจากบริษัทฯอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมกัน พร้อมกับโอกาส

ในการเติบโตละพัฒนาตามสาย

งาน  

 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการงานด้านบุคคลเพ่ือสร้าง

ความผูกพันในองค์กรและสร้างประสิทธิผลโดยแบ่งการด าเ นินงานเป็น 4 แกน ได้แก่  

- การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ  

- สุขภาพและความเป็นอยู่  

- ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง  

- การสนับสนุนด้าน ESG  

 มีการวัดผลความผูกพันในองค์กร หรือ Allianz Engagement Survey เป็นประจ า

ทุกปี เพ่ือตรวจสอบและพัฒนานโยบายและส่ิงแวดล้อมในการให้เหมาะสมกับพนักงาน  

พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ 

ด้วยการจ่ายผลประโยชน์และสิทธิ

ประโยชน์ท่ีเป็นธรรมตามท่ีตกลง

ไว้  

 มีการจัดตั้งทีมงานเพ่ือสนับสนุนฝ่ายขาย หรือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือขับเคล่ือน

ธุรกิจให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

 ด าเนินงานภายใต้กฏระเบียบของกลุ่มอลิอันซ์ เพ่ือให้ม่ันใจว่าพันธมิตรได้รับการปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

 เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นหากมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น  

ผู้ถือหุ้น  ได้รับการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส

และชัดเจน สามารถเข้าถึงข้อมูล

ของบริษัทฯได้อย่างสะดวก โดย

ข้อมูลมีความถูกต้อง สม ่าเสมอ 

และตรงตามเวลาและโอกาสท่ี

เหมาะสม  

 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  

 รายงานประจ าปี  

 เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซท์ หรือ อีเมลของบริษัทฯ 

ภาครัฐ  บริษัทฯด าเนินธุรกิจตามกฏหมาย

และข้อก าหนดด้วยบรรษัทภิบาล  

 

 มีทีมความสัมพันธ์ภาครัฐ ท าหน้าท่ีเป็น ตัวแทนในการประสานงานระหว่างบริษัทฯและ

ภาครัฐหน่วยงานต่างๆ 

 ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฏหมายและข้อก าหนดของภาครัฐ 

 ส่ือสารและให้ความรู้เร่ืองกฏระเบียบและข้อก าหนดภาครัฐท่ีมีต่อการด าเนินงานให้กับ

พนักงานได้รับทราบผ่านการส่ือสารช่องทางต่างๆ  

ชุมชน บริษัทฯให้การสนับสนุนและคืน

กลับสู่สังคมไทยด้วยกิจกรรม 

ESG ต่างๆ  

 มีคณะท างาน ESG เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มอ

ลิอันซ์ และความต้องการในประเทศ  

 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ESG  เพ่ือสร้าง

ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพกลับสู่ชุมชน  

 ร่วมมือกับพันธมิตรท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีตรงกัน เพ่ือขับเคล่ือนโครงการท่ีสร้างผลลัพธ์ใน

วงกว้าง  

 


