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รายงานความยังยืนประจําปี พ.ศ. 2564
คณะทํางานความยังยืนองค์กร
รอบระยะเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายงานความยังยืนฉบับนีเขียนขึนจากการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
ของบริษทั ทีควิ อ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษทั (รวมเรียกว่า “บริษทั ”) ตามนโยบายความ
ยังยืนด้านสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจําปี พ.ศ.
ดังต่อไปนี
นโยบายความยังยืนด้านสิ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
บริษทั ตระหนักดีถงึ การดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่วา่
จะเป็ นลูกค้า พนักงาน คูค่ า้ สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยังยืน โดยผนวกเป้ าหมายด้านการ
ดําเนินงานเพือความยังยืนกับกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษทั ทีเน้นสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนาและการ
เติบโตของบริษทั การกํากับดูแลกิจการทีดี การบริหารความเสียง การเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ
การสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย ทังนี บริษทั จึงกําหนดกรอบการบริหารจัดการให้เป็ นแนวปฏิบตั ิต าม
มาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดําเนินงาน ดังนี
1) กํากับดูแลกิจการทีดีและประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่ อผูม้ ี
ส่วนได้เสียและผูถ้ อื หุน้ เพือสร้างและรักษาผลประกอบการทีดี สร้างความมันคง และความยังยืนด้านการเงิน
ให้กบั บริษทั
2) มุ่งมันในการพัฒนาด้านระบบและการบริการทีดี เพือตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
มุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3) พัฒนากลยุทธ์การเติบ โตอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสํา คัญกับการเพิมประสิท ธิภาพการจัดการ
ห่วงโซ่อปุ ทาน และการบริหารจัดการภายในทีดี สามารถปรับตัวได้ภายใต้ภาวะการเปลียนแปลงต่างๆ
4) บริห ารจัด การทรัพยากร และสิงแวดล้อมอย่า งยังยืน ให้ค วามสํา คัญ กับ การใช้แ ละดูแ ลรัก ษา
สิงแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ โดยนําเทคโนโลยีทเหมาะสมมาใช้
ี
เพือป้ องกันผลกระทบ
ต่อสิงแวดล้อม ทีอาจเกิดขึน
5) ส่งเสริมการปลูกจิตสํา นึกในเรืองการดูแลรักษาสิงแวดล้อมให้กบ
ั พนักงาน เปิ ดโอกาสให้พนักงาน
รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการจัดการและดูแลสิงแวดล้อม
6) ดําเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสัง คม ผ่า นกิจกรรมทีจัดทําขึนอย่า งมีประสิทธิผลสูงสุด
และนํ าไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข ควบคูก่ บั การสร้างมูลค่าเพิม (Value Creation) ให้แก่ธุรกิจไป
พร้อมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน เพือคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ
7) ให้ความสํา คัญในการดูแลพนักงาน พัฒนาศักยภาพของพนักงาน เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุ ษย์
เพือรองรับกับกลยุทธ์ของบริษทั ในด้านต่าง ๆ
8) ส่งเสริม และพัฒนาด้านบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาแนวคิด “ธุรกิจยังยืน (RINEN)”
9) จัดกิจกรรมในการสร้างการมีสว่ นร่วม และร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนเพือกําหนดแนวทาง
พัฒนาความยังยืนด้านสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
การพัฒนาอย่างยังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวมด้านความยังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษทั มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจเพือการเจริญเติบโตอย่างยังยืน และดําเนินธุรกิจให้เป็ นแบบอย่างทีดีต่อ
สัง คม ด้ว ยหลัก จริย ธรรมและหลัก การกํา กับ ดูแลกิจ การทีดี บริษัท ได้ต ระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม จึงมีการแต่งคณะทํางานความยังยืนองค์กร เพือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืน ดูแลการดําเนินการด้านความยังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้
การกํา กับ ดูแ ลของคณะกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิจ การและบรรษัท ภิบ าล ตามหลัก การทีกํ า หนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ ดังนี
1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
3) การเคารพสิทธิมนุ ษยชน
4) การปฎิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
6) การดูแลรักษาสิงแวดล้อม
7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมสิงแวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย

การดําเนินงานและการจัดทํารายงานด้านความยังยืน

บริษทั ดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาทีว่า "ซือสัตย์ ยุติธรรม บริการเยียม ตอบแทนสังคม" มาโดยตลอด
และให้ความสําคัญกับการพัฒนาบริการด้านนายหน้าประกันภัย ให้ลูกค้าได้รบั บริการทีดีมากกว่าแค่การเป็ น
นายหน้ าขายประกัน ภายใต้แนวคิด “TQM Beside, Fight For fair เพือนทีเคียงข้า งคุณตลอด ชัวโมง” โดย
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลกู ค้าตลอด ชัวโมง นอกจากนีอีกหนึงนโยบายทีสําคัญทีบริษทั ยึดถือและดําเนินการ
มาอย่างต่อเนือง คือ นโยบายความยังยืนด้านสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึงบริษทั ได้กําหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย และยัง จัดให้มกี า
ระบุประเด็นสํา คัญในการทําธุร กิจเพือให้ส อดคล้องกับ เป้ า หมายการพัฒนาอย่า งยังยืน ของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals )
บริษทั ในฐานะนายหน้าประกันภัยและประกันชีวติ โดยมีหน้าทีหลักของนายหน้า คือ การจัดหาและ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ แบบแผน ประกันภัยและประกันชีวติ ทีคํานึงถึงความเหมาะสม ความคุม้ ค่า และเกิด
ประโยชน์สงู สุดให้กบั ลูกค้า โดยบริษทั ยังคงคํานึงถึงบริการหลังการขายเป็ นสําคัญด้วยเช่นกัน และในส่วนของ
คูค่ า้ พันธมิตร บริษทั ประกัน บริษทั ก็จาํ เป็ นต้องบริหารความสัมพันธ์ โดยการเป็ นช่องทางการขายทีมีคณ
ุ ภาพ
ประสิทธิภาพ สร้างยอดขายตามแผนงานทีมีการวางไว้รว่ มกัน รวมถึงการให้บริการระหว่างกัน ทีให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของบริษทั ประกันภัยคูค่ า้ เพือให้บริษทั และคูค่ า้ เติบโตและเกือหนุนซึงกันและกันต่อไปได้ในระยะยาว
ทังนีการทําธุรกรรมและปฏิบตั งิ านระหว่างกันในด้านต่างๆนัน จะอยูภ่ ายใต้กรอบการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างเคร่งครัด ดังนัน บริษทั จึงมุ่งพัฒนา
สินค้าและบริการ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่คา้ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพ กระบวนการ
ทํางานและพนักงาน โดยการใช้เครืองมือและ Technology ทีทันสมัย เพือให้สอดคล้องการนโยบายของบริษทั ใน
การเป็ น Number One Digital Insurance Broker
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การวิเคราะห์และการจัดลําดับผู้มสี ่วนได้เสีย ประเด็นสําคัญ ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้มสี ่วนได้เสีย

ความต้องการและความคาดหวังของ
การตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มสี ่วนได้เสีย
1. ลูกค้า
การจัดหา แนะนํา แบบประกันทีเหมาะสม การมีผลิตภัณฑ์และบริการทีหลากหลาย ที
และการได้รบั บริการเป็ นอย่างดี
สามารถตอบสนองความต้องการ พร้อมทัง
บริการหลังการขายทีดีเยียม
2. บ ริ ษั ท คู่ ค้ า การสร้า งยอดขาย และ การบริหารงาน การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการทํ า งาน ของ
พัน ธมิ ต รบริษั ท อย่างมีคณ
ุ ภาพ
พนักงานและระบบการทํางาน โดยการใช้
ประกัน ภัย และ
เทคโนโลยี ที ทั น สมั ย มาช่ ว ยสนั บ สนุ น
ประกันชีวติ
รวมถึง การเพิมช่ องทางการขายและการ
ขยายกลุ่มลูกค้าหรือการหา Segment ใหม่ๆ
อยูต่ ลอดเวลา
3. คูค่ า้ กลุม่
-การปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ อย่างเสมอภาคและ
-ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้
Supplier ผู้
เป็ นธรรม
-ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
จําหน่ายสินค้า
-ปฏิบตั ติ ามเงือนไขสัญญาอย่างครบถ้วน
และบริการ
-ไม่ เ รีย ก รับ จ่ า ยผลประโยชน์ ใ ดๆที ไม่
สุจริตต่อคูค่ า้
-บริษ ั ท จัด ส่ ง จรรยาบรรณคู่ ค้ า ( Supplier
Code of Conduct) เพือให้ค่คู า้ ได้รบั ทราบถึง
แนวนโยบายของบริษทั
4. ผูถ้ อื หุน้ และนัก -ผลตอบแทนทางการเงิน

-ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
-ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็ นธรรม

ลงทุน

(กําไร เงินปั นผล มูลค่าหุน้ )
-การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
-กิจการมีการเติบโตอย่างมันคง
-มีร ะบบบริห ารความเสียงอยู่ใ นระดับที
ควบคุมได้
-มี ร ะบบการกํ า กับ ควบคุ ม ระบบการ
ตรวจสอบภายในทีดี

5. พนักงาน

-ผลตอบแทนทังในรูป เงิน เดือนและสวัด ิ -จ่ายผลตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรม
การทีเหมาะสม
-มีกองทุนสํารองเลียงชีพ
-การจัดสภาพแวดล้อมของการทํางาน
-ตรวจสุขภาพประจําปี
ทีดี ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและลดปั จจัย -มีการจัดอบรมประจําปี
เสียงด้านสุขภาพ
-เคารพในสิทธิมนุ ษยชนปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
-กา ร ฝึ กอ บร ม แ ละ พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
พนักงาน
-จั ด ให้ ม ี ส ภาพแวดล้ อ มการทํ า งานที
-ความมันคงก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
ปลอดภัยถูกสุขอนามัย
-มีสวัสดิการทีดีแก่พนักงาน

และเท่าเทียมกัน
-บริหารงานด้วยความซือสัตย์ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
-เปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง
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ผู้มสี ่วนได้เสีย

ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มสี ่วนได้เสีย
-การจัดการในเรืองร้องเรียนของพนักงาน
และการเคารพในสิทธิมนุ ษยชน ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ

การตอบสนองของผู้มสี ่วนได้เสีย

6. ชุ ม ช น แ ล ะ -ได้รบั การสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคม

สังคมโดยทัวไป

ทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
-การมีสว่ นร่วมเป็ นพลังในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน

-สนับสนุ นกิจกรรมด้านการศึกษา ชุมชน

7. หน่วงาน

-สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ

-ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ภาครัฐ
คปภ. กลต
สรรพากร กทม.
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า สํานักงาน
ประกันสังคม
สถานีตาํ รวจ
8. คู่แ ข่ง ทางการ
ค้า

ของกฎหมายทีเกียวข้อง
กฎหมายทีเกียวข้อง
-ไม่ ส ร้า งผลกระทบต่ อ สิงแวดล้อ มและ -เปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
สังคมชุมชน

ศาสนาการกุศลและสังคม
-การตอบสนองและจัดการข้อร้องเรียน
ของชุมชน

-การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและ -ปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ เพือดําเนิน

โปร่งใส

ธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
-ไม่ทาํ ลายชือเสียงของคูแ่ ข่งโดยการกล่าว
หาทางร้าย
-แข่งขันโดยการเสนอบริการให้ลกู ค้า
พึงพอใจ ไม่ตดั ราคา
-ร่วมมือกันประกอบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

Materiality Matrix
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บริษทั จัดให้มกี ารทําแบบสอบถามและแบบสํารวจเพือให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทังหมดมีสว่ นร่วมในการจัดทํา
Materiality Matrix ได้ป ระเด็น สํา คัญทางธุรกิจและสิงทีคาดหวัง เพือพัฒนาความยังยืน ซึงต้องดํา เนิ นการอย่า ง
ทันท่วงทีดงั ต่อไป ดังต่อไปนี
กรอบการดําเนิ นงาน

ประเด็นสําคัญทางธุรกิ จ

สถานการณ์ ปัจจุบน
ั

สิงที คาดหวังในอนาคต

ปัจจัยที จะทํา ให้
ประสบความสําเร็จ

เป้ าหมายสากล

9.b การสนับสนันให้ม ี
การพัฒนาเทคโนโลยี
รวมถึงการวิจยั ต่าง ๆ
ขาดเครืองมือสอดแทรก
เพือประเทสกํา ลังพัฒนา
สอดแทรกเทคโนโลยีเข้า
ทางเทคโนโลยีเข้าไปใน
การพัฒนานวัตกรรมและ โดยคํานึ ง กฎหมาย
ไปเพือพัฒนา
กระบวนการปฏิบตั ิงาน
เทคโนโลยี
สิงแวดล้อม ความ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน
หลากหลายทาง
อุตสาหกรรม และการ
ขาดความเป็ นดิจทิ ลั
เพิมคุณ ค่าให้กบั สินค้า
โภคภัณฑ์

มีการแลกเปลียนความรู้
ในผลิตภัณฑืประกันภัย

การสนับสนุ นการสร้าง
นวัตกรรมและการพัฒนา

สมาร์ท พาร์ทเนอร์

ความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ

ความสัมพันธ์ทยั
ี งไม่
เพียงพอ

เพิมความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ
กับบริษทั ให้แน่ นแฟ้
นยิงขึน

ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่
สามารถเข้าถึงบริการ
และผลิตภัณฑ์

การเติบโตไปพร้อมกัน
โดยไม่ทําลายสิงแวดล้อม
ความเท่าเทียมในสังคม
ใคร ๆ ก็สามารถเป็ น
ลูกค้า ทีคิวเอ็มได้

การจัดการความสัมพันธ์
17.7 การสนันบสนุ น
กับคู่ค้าทางธุรกิจอย่าง
การพัฒนา การส่งต่อ
เป็ นระบบ สนันสนุ นและ
การเปิ ดเผย เทคโนโลโย
แลกเปลียนวัตกรรมเพือ
ทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม
ความยังยืน

สมาร์ท พีเพิล

8.5 สนับสนุ นให้มกี าร
จ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง
และชัวโมงการทํางาน
ความไม่สมดุลสําหรับ
อย่างเหมาะสมและมี
ชีวติ ส่วนตัวและการ
ความเป็ นอยูท่ ดีี ของ
ดัชนี ความสุขของ
ประสิทธิผลสูงสุด ทัง
ทํางาน
พนักงาน
พนักงานเพิมขึน มีความ
แรงงาน หญิง ชาย
เป็ นอยูท่ ีดี
1. การพัฒนาทุนมนุษย์
รวมถึงแรงงาน
มีความสุขตํา
สุขอนามัยและความ
2.การยกระดับ
วัยหน่ มสาวและผู้พิการ
ความเสียงในการทํางาน
ปลอดภัยของพนักงาน
สุขอนามัยและ
8.6 การไม่ใช้แรงงานเด็ก
ผลประโยชน์ พนักงาน 3. 8.7 การต่อต้านการค่า
การร่วมมือเพือ
มนุษย์และการใช้
แลกเปลียนข้อมูลที แรงงานอย่างไม่เปนธรรม
จําเป็ นกับคู่ค้าพันธมิตร
8.8 การส่งเสริมความ
องค์กรแห่งความรู้ มีการ เพือการพัฒนาทียังยืน
ปลอดภัยในสถาน
การพัฒนาฝี มอื ทักษะ
สร้างความรูใ้ หม่และ
ประกอบการและ
การทํางานเกินเวลา
และการเติบโตในสายอาชีพ
แลกเปลียนความรู้
สภาพแวดล้อมการ
ตลอดเวลา
ทํางาน 10.3 การสร้าง
ความเท่าเทียม ลดความ
ความเหลือมลํา ในทุก ๆ
รูปแบบ

สมาร์ท เพลซ

12.5 การลดการสร้างขยะ
การรีไซเคิล และการ
นํา ลกับมาใช้ 13.3 การ
ให้ความรูค้ วามเข้าใจกับ
การพัฒนานวัตกรรม
การเปลียนแปลงสภาวะ
ต่าง ๆ ทีเป็ นมิตรกับ
อากาศ การป้ องกัน การ
สิงแวดล้อมและลดกร
วางกลยุทธ์ 13.b การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สร้างเครืองมือ กลยุทธ์
เพือสนนับสนุ นกระบวน
ลดการเปลียนแปลง
สภาวะอากาศ

สิทธิมนุ ษยชน

การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการ
ทํางานต่าง ๆ

ปลอดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอน
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โดยนําประเด็นสําคัญดังกล่าวมาวิเคราะห์ Key Success Factors เพือสร้างแนวทางนําร่อง ดังต่อไปนี

การมีส่วนร่วมกับผู้มสี ่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้ากลุ่มบริษทั ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต คู่ค้ากลุ่ม
Supplier ผู้จดั จําหน่ ายสิ นค้าและบริ การ
. ลูกค้า
บริษัท ตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของการมีส่ว นร่ ว มของลู ก ค้า โดยเชื อมันว่ า
ความสัมพันธ์อนั ดีบนพืนฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าทีมีต่อองค์กร
เป็ นสิงทีมีค่าทีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรทีพัฒนาและเติบโตได้อย่างยังยืน อีกทังการ
บริหารจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้าจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร บริษทั ดําเนินการ
ดังนี
ตลอดทังปี
บริษทั กําหนดค่าเฉลียความพึงพอใจ ทีร้อยละ จากกลุ่มตัวอย่างทังหมดจํานวน
, ราย ทังนีบริษทั ส่งข้อความ SMS เพือทําแบบสํารวจได้จํานวน , ราย คิดเป็ น ร้อยละ .
โดยมีผลการดําเนินการดังต่อไปนี
. เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม สิงหาคม ตุลาคม จํานวนทีส่งออก , ราย ตอบกลับ , ราย
ค่าเฉลียความพึงพอใจ .
. เดือนมีนาคม ธันวาคม จํานวนทีส่งออก , ราย ตอบกลับ
ราย ค่าเฉลียความพึงพอใจ
3.42
. เดือนมิถุนายน พฤศจิกายน จํานวนทีส่งออก , ราย ตอบกลับ
ราย ค่าเฉลียความพึง
พอใจ .
. เดือนกรกฎาคม จํานวนทีส่งออก , ราย ตอบกลับ
ราย ค่าเฉลียความพึงพอใจ .
. เดือนสิงหาคม จํานวนทีส่งออก , ราย ตอบกลับ
ราย โดยร้อยละ ตัดสินใจแนะนําคน
รูจ้ กั ให้ทาํ ประกันกับ TQM
. เดือนกัน ยายน จํานวน ครัง จํา นวนทีส่งออก , ราย ตอบกลับ
ร้อยละ สนใจ
ประกันภัยบ้าน จํานวนทีส่งออก , ราย ตอบกลับ
ราย ค่าเฉลียความพึงพอใจ .
. เดือนตุลาคม จํานวนทีส่งออก
ราย ตอบกลับ ราย ค่าเฉลียความพึงพอใจ .
การนําผลการสํารวจไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการ
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ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์จดั ทํารายงานการวิเคราะห์เพือปรับปรุงการบริการ โดยมีโครงการเกิดขึนเพือเพิม
ประสิทธิภาพการสือสารและอํานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการระหว่างปี
จํานวน โครงการ ดังนี
รายงานการวิเคราะห์เพือปรับปรุงการให้บริ การ
ผลการสํา รวจความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ พึง พอใจ อย่า งไรก็ ด ี การพัฒ นาการบริก ารให้
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า อย่างต่อเนืองเป็ นสิงจําเป็ น การรูจ้ กั และเข้าใจความรูส้ กึ
ของลูกค้าเป็ นเรืองสําคัญ ทุกคนในองค์กรตังแต่พนักงานระดับ ปฏิบตั กิ ารถึงผู้บริหารควรมองลูกค้าเป็ นหนึ ง
เดียว (CUSTOMER CENTRIC) เพือส่งมอบการบริการทีเป็ นเลิศและสามารถตอบสนองความต้องการนัน ๆ ได้
อย่างถูกทีถูกเวลา จึงต้องปรับ ปรุงกระบวนการทํางานภายในให้เหมาะสมเพือให้สามารถเรียนรู้ ค้น หา และ
ตอบสนองความต้องการทีแท้จริงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือเป็ นสร้างความพึงพอใจสูงสุดและจะ
นําไปสูก่ ารเป็ น Customer of Choice ต่อไป และเพือให้ลูกค้าประทับใจ บริษทั จึงจัดโครงการต่อเนือจากปี
นันคือ “โครงการฟั งด้วยใจ” เพือสร้างมาตรฐานงานบริการจาก TQM ในทุกๆ ด้าน ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด โดย
ครอบคลุมมาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ ของ TQM
ตลอดทังปี
มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึน สรุปได้ดงั นี
ชือโครงการ

วัตถุประสงค์

การดําเนิ นการ

Timeline

1.โครงการ
ติดตามงาน
ยกเลิก งาน
code CRM08

1.ให้ความสําคัญในการติดตามงาน
เนืองจากการติดต่อกลับลูกค้าเร็วขึนจะ
สามารถลดปั ญหาการยกเลิกได้
2. ลดข้อร้องเรียนเรืองการไม่ตดิ ต่อกลับ
ของเจ้าหน้าที

กําหนดระยะเวลาการทํางาน
Action Code CRM 08.10 เพือ
ใช้สาํ หรับการติดตามงานใน
กรอบเวลาทีกําหนด

มีนาคม
(แต่ใช้งานจริง
เดือน ตุลาคม)

2.Customer
Care การลง
บันทึกข้อมูล

1. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบ
การแจ้งเตือนให้กบั เจ้าหน้าทีใช้เป็ น
ข้อมูลในการติดต่อลูกค้า
2. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีและ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า

พัฒนาการลงบันทึกข้อมูลลูกค้า
ตามหมวดหมู่ต่างๆ และสามารถ
เรียกดูประวัตกิ ารบันทึกข้อมูลได้
ตามหมวดหมู่นนๆ
ั

กุมภาพันธ์มีนาคม/
พฤษภาคม

3.Claim
Design

1. ออกแบบการบริการรับแจ้ง ติดตาม
งานเคลมประกัน
2. ส่งมอบประสบการณ์และสร้างความ
พึงพอใจแก่ผใู้ ช้บริการ

ออกแบบการรับแจ้งเหตุ พัฒนา
script โทรเยียมและสํารวจความ
พึงพอใจ (POST CALL IVR)

มิถนุ ายน
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ชือโครงการ

วัตถุประสงค์

การดําเนิ นการ

Timeline

4.SMS & Link
Service

เพิมความรวดเร็วในการให้บริการ ช่วง
ทีมีการสอบถามเรืองการเคลมประกัน
โควิด จํานวนมาก

เจ้าหน้ารับโทรศัพท์สามารถส่ง
SMS link ให้ลกู ค้า ตามหัวข้อที
ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอใช้บริการ
และลูกค้าสามารถดําเนินการได้
ด้วยตนเอง ผ่าน link SMS ที
เจ้าหน้าทีส่งให้ คือ e-policy
และขันตอนการเคลมประกันโค
วิด

กันยายน

5.Action code
tracking งาน
แก้ไขเอกสาร

1.เพือปรับกระบวนการทํางานทีลด
ขันตอนทีไม่จาํ เป็ นให้กระชับ ลดเวลา
และลดค่าใช้จา่ ย
2. เพือปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ภายในให้สามารถส่งมอบประสบการณ์
ทีดีแก่ลูกค้า
3. เพือสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีมีลกู ค้า
เป็ นศูนย์กลางให้สามารถส่งมอบการ
บริการทีเป็ นเลิศ

การ Noti ผ่าน LINE/AP TQM24
แจ้งลูกค้า เมือรับเรือง และเริม
ดําเนินการแจ้งแก้ไขเอกสาร และ
เมือรับ FILE เอกสารที
ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ตุลาคม

6.Action code
tracking งาน
สินไหม

1. เพือปรับลดกระบวนการทํางานให้
กระชับ ลดเวลาและลดค่าใช้จ่าย
2. เพือปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ภายใน เรืองการสือสาร ให้สามารถส่ง
มอบประสบการณ์ดา้ นการบริการทีเป็ น
เลิศแก่ลูกค้า

ผ่าน LINE APP TQM24 แจ้ง
ลูกค้า 2 เรือง คือ การแจ้งผลการ
ขออนุ โลม ค่า EXCESS และ
การแจ้งผลเรืองการตังเบิกค่า
สินไหม (แจ้งเตือน เมือเริม
ดําเนินการ และเมือดําเนินการ
แล้วเสร็จ)

พฤศจิกายน

ทังนี เพือพัฒนาประสิทธิภาพเรืองช่องทางการติดต่อ การติดตามงานมากยิงขึน ผูใ้ ช้บริการสามารถ
ดําเนินการส่งเรืองแจ้งปั ญหาการบริการและขอรับบริการต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเองด้วยโปรแกรม i-SERVICE (ผ่าน
www.tqm.co.th ) โดยครอบคลุมหัวข้อการบริการ เรือง ดังต่อไปนี แจ้งการชําระเงินหรือขอเอกสารการชําระ
เงิน แจ้ง ขอเอกสารสําเนากรมธรรม์ หรือ พรบ. แจ้งปั ญหาไม่ได้ร บั กรมธรรม์ แจ้งแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูล
กรมธรรม์ แจ้งต่อภาษีออนไลน์ และแจ้งปัญหาอืน ซึงมีผใู้ ช้บริการช่องทางดังกล่าว ไม่ตากว่
ํ า
รายการต่อ
เดือน และช่องทางโทรศัพท์ทไม่
ี ได้รบั บริการในครังแรก บริษทั มีการพัฒนาโปรแกรม CDR CALL BACK ให้
ผูใ้ ช้บริการสามารถฝากเบอร์เพือเจ้าหน้าทีติดต่อกลับ โดยเจ้าหน้าทีสามารถติดต่อกลับและได้สนทนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ของจํานวนผูฝ้ ากเบอร์ตดิ ต่อในแต่ละเดือน
2. คู่ค้า กลุ่ม บริ ษท
ั ประกันภัยและประกันชีวิต
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จากบทบาทหน้ า ทีของบริษัท ในการผู้แนะนํ าและชีช่องเพือให้ลูกค้า ตกลงซือผลิต ภัณฑ์
ประกันภัยหรือประกันชีวติ ดังนัน บริษทั จึงเลือกสรรแผนประกันภัยจากบริษทั ประกันภัยทีมีการบริหารจัดการที
มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และซือสัตย์ ดูแลให้ความคุม้ ครองตามเงือนไขตามสัญญาทีให้ไว้ในกรมธรรม์ ซึง
จะเห็นว่าจากสถานการณ์โควิดในปี
ซึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในภาพรวม แต่สาํ หรับบริษทั ทีมี
การบริหารจัดความสัมพันธ์ รวมถึง Portfolio ทีเหมาะสม กับการคู่คา้ ประกันภัย และได้มแี ผนการประเมินและ
ติดตามผลการดําเนิน งาน จึง ทําให้บริษัท สามารถบริห ารจัด การความเสียหายทีเกิด ขึนได้เป็ น อย่ างดีแ ละ
ทันท่วงที โดยในปี
ทางบริษัทไม่สามารถประชุมแบบพบหน้าได้ เนืองจากสถานการณ์โควิดจึงเปลียน
รูปแบบการประชุมเป็ น ทาง Online แทน โดยได้ม ีการจัดประชุม เพือทบทวนผลการดําเนิ นงาน และหารือ
ร่วมกันในการพัฒนา กระบวนการทํางาน การแก้ปัญหา และการวางแผนงานร่วมกันเพือให้ผลการดําเนินงาน
เป็ นไปตามทีได้วางแผนเอาไว้ โดยมีการจัดการประชุมอย่างน้อยปี ละ ครัง ประกอบกับการทําการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานรายปี (Yearly Performance Evaluation) เพือติดตามผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์ทบริ
ี ษทั
กําหนด ประกอบด้วย
- ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
- ด้านการดําเนินธุรกิจและการจัดการความเสียง
- ด้านการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของบริษทั
โดยหลักเกณฑ์ในการประเมิน โดยจะมีคะแนนเต็มที 48 คะแนน
0 – 24 คะแนน
25 – 34 คะแนน
35 – 42 คะแนน
ควรปรับปรุง
ระดับพอใช้
ระดับดี
โดยการผลการประเมิน บริษทั ประกันภัยคูค่ า้ ทัง
อยูใ่ นเกณฑ์ด ี บริษทั และ ดีมาก บริษทั

บริษทั ทีมียอดขายสูงสุดของปี พ.ศ.

> 43 คะแนน
ระดับดีมาก
ผลการประเมิน

3. คู่ค้า กลุ่ม Supplier ผู้จาํ หน่ ายสิ นค้าและบริ การ

บริ ษั ท เน้ น ยํ าถึง ความสํ า คัญ ของการมีส่ ว นร่ ว มของผู้ ม ี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยเชือมั นว่ า
ความสัมพันธ์อนั ดีบนพืนฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูม้ สี ่วนได้เสียทีมี
ต่อองค์กรเป็ นทรัพย์สนิ อันมีคา่ ทีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรทีพัฒนาและเติบโตได้อย่าง
ยังยืน อีกทังการบริหารจัดการผูม้ สี ว่ นได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ สี ่วนได้
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และโอกาสในการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ พร้อมทังสามารถสร้างคุณประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน บริษทั ดําเนินการ
ดังนี
) บริษัทรับฟั งข้อคิดเห็นจากคู่ค้ากลุ่มจัดซือจัดจ้างเพือนํ าข้อมูลมาพิจารณาและ
ปรับปรุงระบบการจัดซือจัดจ้างให้มปี ระสิทธิภาพ โดยจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นคู่คา้ กลุ่มจัดซือจัดจ้างทีมี
ชือใน Approved Vendor List ปี ละครัง โดยในปี
ผลการสํารวจสรุปได้วา่ คู่คา้ กลุ่มดังกล่าวมีความพึงพอใจใน
การจัดซือจัดจ้างกับบริษทั ในระดับดีมาก และมีประเด็นข้อคิดเห็นทีต้องการคือ
-ระบบการจัดซือจัดจ้างทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
-การแข่งขัน /การคัดเลือกการจัดซือจัดจ้างทีเป็ นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยในเรืองดังกล่า วบริษทั ได้ยดึ ถือเป็ นนโยบายในการดําเนินงานจัดซือจัดจ้างอ
ย่างเข้มงวดตลอดมา
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) บริษทั จัดช่องทางการรับเรืองร้องเรียนจากคู่คา้ ผูจ้ ําหน่ ายสินค้าและบริการ โดย
สามารถส่ ง เรืองร้อ งเรีย นผ่ า นช่ อ งทาง E-mail ถึง คุณ รัต นา พรรณนิ ภ า ประธานบริห ารความเสียง :
ratana@tqm.co.th หรือช่องทางโทรศัพท์ - ได้ตลอดเวลา โดยในปี
ไม่มเี รืองร้องเรียนจากคูค่ า้
ผูจ้ าํ หน่ายสินค้าและบริการ
3) บริษท
ั สนันบนุนและส่งเสริมให้ Supplier ร่วมคํานึงถึง สิงแวดล้อม สังคม และธรร
มาภิภ าล (ESG) ด้วยเช่นกัน โดยจะพิจารณา Suppliers ทีมีตราสัญลักษณ์ในสินค้าว่าได้เข้าร่วมโครงการ ESG
ด้วยแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

) การประชุมผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ นส่วนสําคัญในการสือสารกับผูถ้ อื หุน้ ซึงบริษทั ให้ความสําคัญกับ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นประจําทุกปี เพือสนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการ
สือสารกับผู้ถอื หุ้น และเพือเป็ นดําเนินการให้ม นใจได้
ั
ว่าผูถ้ ือหุ้นได้รบั การปฏิบตั ทิ เท่
ี าเทียมกัน และผู้ถ ือหุน้
สามารถใช้สทิ ธิพนฐานในฐานะผู
ื
ถ้ อื หุน้ ได้อย่างครบถ้วน
บริษทั ส่งเสริม และสนับสนุ น ให้ผู้ถือหุน้ ใช้สทิ ธิในเรืองต่ าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพือ
คัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคํา ถามต่อทีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิท ธิในการแสดง
ความคิดเห็นและตังคําถามต่อทีประชุม ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขันตอนทีบริษทั กําหนด เป็ นต้น
บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไว้พจิ ารณา
เป็ นการล่วงหน้า และเปิ ดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท
รวมถึงแนบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นมาประชุ
ื
ม
แทนได้ โดยบริษทั ได้แต่งตังกรรมการอิสระไว้ ท่าน เพือรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ทีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม
กรณีทผูี ถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม บริษทั ได้อาํ นวยความสะดวกในการเดินทาง โดย
ได้จดั รถบริการรับ-ส่งผูถ้ อื หุน้ ตามวันเวลา และสถานทีทีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
วัน ประชุมผู้ถอื หุน้ ก่อนเริมประชุมบริษทั ได้ชแจงสิ
ี
ทธิของผูถ้ อื หุน้ ตามข้อบังคับของบริษทั
วิธกี ารในการดําเนินการประชุม รวมถึงวิธกี ารใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง และหลัง เสร็จสินการประชุม บริษทั ได้สง่
มติทประชุ
ี
มภายในเวลา . น.ของวันทําการถัดไป พร้อมทังส่งสําเนารายงานการประชุม ผู้ถอื หุน้ ภายใน
ระยะเวลา วัน เพือเผยแพร่ต่อผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบ SETLink และ Website ของบริษทั ที https://www.tqmcorp.co.th
ในปี
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ จํานวน ครัง ดังนี
ครังที 1 บริษทั ได้จดั ให้มีก ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
เมือวัน ที เมษายน
โดยประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผถู้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมโดย
การรับมอบฉันทะ รวมทังสินจํานวน 493 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 84.2001 จากจํานวนหุน้ ทีจํา หน่ ายได้แล้ว
ทังหมดของบริษัท สํา หรับ การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ผ่ า นสืออิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ประจํ า ปี
บริษัท ได้ป ระกาศ
หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุม ผู้ถอื หุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพือคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษทั สิทธิในการส่งคําถามต่อทีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ตังแต่วนั ที
ธันวาคม
- ธันวาคม
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมหรือส่งคําถามต่อทีประชุมล่วงหน้า
และไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั มายังบริษทั
ครังที 2 การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที /
วันที ธันวาคม
มีผถู้ อื หุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทังสินจํานวน 252 ราย หรือคิด
เป็ นร้อยละ 85.1648 จากจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของบริษทั โดยการประชุมทัง ครัง จัดประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซือสัตย์ ชัน อาคารพรรณนิภา บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด
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(มหาชน) เลขที
ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดังกล่าว
กรรมการของบริษทั ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ % ทังคณะผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีและทีปรึกษากฎหมายได้
เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระ โดยไม่มกี ารสลับหรือเพิม ประธานในทีประชุมได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มทีและอิสระ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็ นกิจกรรมหนึงทีบริษทั ร่วมรณรงค์การ
ลดปริมาณก๊ า ซเรือนกระจก ตามโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท
พร้อมเป็ นส่วนหนึงในการร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกิดเป็ นค่านิยมของสังคมไทยต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด ย่อยได้กําหนดการประชุมล่วงหน้ าทุ กปี โดยมี
นโยบายให้จดั การประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ครัง (ไม่น้อยกว่า ครังต่อปี สําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ) เพือช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม และอาจจมีการประชุมครังพิเศษเพิมเติมเพือ
พิจ ารณาเรืองทีมีค วามสํา คัญ เร่ง ด่ว น ซึงในการประชุ มแต่ ล ะคราวจํา นวนองค์ป ระชุ ม ขันตํ า ณ ขณะที
คณะกรรมการจะลงมติในทีประชุม ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนกรรมการทังหมด ทังนี ได้
มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุม ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นไป
ตามกฎบัตรของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการประชุม
การประชุมผูถ้ อื หุน้ (สามัญประจําปี +วิสามัญ)
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร

จํานวนการประชุมรอบระยะเวลา
1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.
2564
จํานวน / ครัง
2
6
5
4
4
4
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ในรอบระยะเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีค่าเฉลียการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทังคณะทีร้อยละ 100.00
) นักลงทุน
บริษทั ตังมันในการเป็ นบรรษัทภิบาลและยึดมันในการกํา กับ กิจ การทีดี การพัฒนาอย่า ง
ยังยืนและการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเป็ นธรรมเพือให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รบั ข้อมูลอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน และในปี พ.ศ.
บริษทั จัดให้มกี จิ กรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพือเป็ นการให้ขอ้ มูลของบริษทั แก่
นักลงทุน ผู้ถอื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย นอกเหนือจากการประกาศงบการเงิน ซึงบริษทั ทราบดีถงึ ความ
ต้องการของนักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย ทีจะทราบถึงวิสยั ทัศน์ ของผูบ้ ริหาร เป้ าหมายองค์กร และ
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ข้อมูลอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย จึงจัดให้มกี จิ กรรมเพือพบปะ ตอบข้อซักถาม รับคําเสนอแนะต่าง ๆ ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี
การประชุมบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) จํานวน ครัง ได้แก่
ครังที 1 29 มี.ค. 64
ผลประกอบการประจําปี
ครังที 2 7 มิ.ย. 64
ผลประกอบการประจําไตรมาสที /
ครังที 3 6 ก.ย. 64
ผลประกอบการประจําไตรมาสที /
ครังที 4 29 พ.ย. 64
ผลประกอบการประจําไตรมาสที /
การประชุมนักวิเคราะห์สมั พันธ์ (Analyst Meeting) จํานวน ครัง ได้แก่
ครังที 1 5 มี.ค. 64
ผลประกอบการประจําปี
ครังที 2 21 พ.ค. 64
ผลประกอบการประจําไตรมาสที /
ครังที 3 20 ส.ค. 64
ผลประกอบการประจําไตรมาสที /
ครังที 4 19 พ.ย. 64
ผลประกอบการประจําไตรมาสที /
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่
การเข้าพบและสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร จํานวน ครัง
กิจกรรม Road Show ในประเทศจํานวน ครัง
รวมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ประจําปี พ.ศ.
ทังสิน ครัง
ทังนี นักลงทุ น ผู้ถอื หุ้น และผู้มีส่วนได้เ สีย สามารถติดตามข้อมูลของบริษัท ส่งข้อเสนอแนะและ
ร้องเรียนได้ทฝ่ี ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ www.tqmcorp.co.th หรือ คุณอาริยา ศิลากร โทร. 02 119 8888
ต่อ 5059 หรือ อีเมล ir@tqm.co.th

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมและ
ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับ
บริษทั มีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็ นธรรม โปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลที
สําคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึงบริษัท จะคํานึงถึง ผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค ้า
พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย รวมถึงมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนัน
บริษทั ยังให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจทีเป็ นสากล โดย
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ นให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ต้องไม่ม ีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทํา การใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบอืนๆ ที
เกียวข้อง ในด้านการปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ และคู่แข่งทางการค้า บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือ
รับผลประโยชน์ ใดๆ ทีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อใดไม่ไ ด้ ให้รบี แจ้งคู่คา้ ให้ท ราบ
ล่วงหน้าเพือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และจะปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี
และไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แ ข่งขันทางการค้า ด้ว ยวิธีทไม่
ี สุจริต ทังนีในส่วนการปฎิบ ตั ิต าม
กฎหมาย กฎระเบีย บอืนๆ ที เกียวข้อ ง บริษั ท ต้ อ งดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารกํ า กับ ดู แ ลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยทีผ่านมาบริษทั ย่อยจะถูก สุ่ม
ตรวจสอบจากสํานักงาน คปภ.ว่าได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัต ิ ในส่วนทีเกียวข้องกับนายหน้าประกันภัยนิติ
บุคคล และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ ซึงบริษทั ย่อยได้รบั บันทึกผลการตรวจสอบนายหน้าประกันภัยนิตบิ ุคคล
ดังกล่าวจากสํานักงาน คปภ. ซึงระบุวา่ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้องครบถ้วนมาโดยตลอด
14

การไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กียวกับ การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เพือกําหนดแนวปฎิบตั ิท ี
ชัดเจนในการป้ องกันและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยกําหนดให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้อง
กับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและลิขสิท ธิ เช่น กฎหมายเกียวกับเครืองหมายการค้า กฎหมายเกียวกับสิทธิบตั ร
กฎหมายเกียวกับลิขสิทธิ หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง หากผูใ้ ดฝ่ าฝืนหรือละเมิดนโยบายดังกล่าวจะต้องได้รบั
การพิจารณาความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทํางานของบริษทั หรือตามข้อกําหนดของหน่ วยงานที
กํากับดูแล และในกรณีทความผิ
ี
ดนันเป็ นความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายก็จะถูกนํ าไปพิจารณารับ โทษ
ตามทีกฎหมายกําหนดต่อไป
การต่อต้านธุรกิ จคอร์รปั ชัน
บริษทั ดําเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส โดยไม่เสนอค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือ
รับสินบนจากบุคคลอืนหรือหน่วยงานอืนในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการดําเนินการทางตรงหรือทางอ้อมเพือให้มี
การตอบแทนทีเอือประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกียวกับงานของบริษทั และไม่ทาํ ธุรกรรมโดยไม่ชอบ
ซึงเกียวข้องกับเจ้าหน้าทีภาครัฐ บุคคลหรือหน่ วยงานอืน ทังทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่บริจาคเงินหรือ
จ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่ วยงานอืนเพือเป็ นช่องทางในการ
จ่ายสินบน และเนื องจากบริษัทให้ความสํา คัญต่อการต่อต้านคอร์รปั ชัน บริษัทจัดให้ม ีระบบควบคุมภายใน
ป้ องกันมิให้มกี ารทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษทั กําหนดขันตอนการปฏิบตั งิ าน ผูม้ อี าํ นาจใน
การอนุมตั จิ า่ ยเงินและวงเงินทีรับผิดชอบต้องเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน
ทีชัดเจน และยังจัดการอบรมให้แก่พนักงาน เพือให้ความรูเ้ กียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซือสัตย์ สุจริต ในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทีชัดเจน กําหนดไว้ในกฎบัต ร
และจรรยาบรรณ และนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน โดยได้สือสารในทุ ก ระดับ ขององค์ ก รและ
บุ คคลภายนอกเพือให้เ กิด การนํ า ไปปฏิบตั ิ และคณะกรรมการบริษัท ได้กํา กับ ดูแลให้มีก ลไกการรับ เรือง
ร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเบาะแสและกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชัี ดเจนในนโยบายการรับ เรือง
ร้อ งเรีย นการทุ จ ริต และการกระทํ า ผิด โดยมีข ้อ กํา หนดเกียวกับ การรายงาน การสอบสวน การละเมิด
จรรยาบรรณ การรับเรืองร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิดในกรณีทผูี ม้ สี ่วนได้เสียมีขอ้ สังเกตเกียวกับการ
ดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิด
ทางกฎหมาย ความไม่ ถูก ต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม ภายในทีบกพร่ อง หรือการผิด
จรรยาบรรณธุร กิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้ โดยข้อมูลการร้องเรีย นและ
เบาะแสทีแจ้ง มายัง บริษัท จะถูกเก็บ ไว้เป็ นความลับ ซึงกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสังการให้
ผูร้ กั ษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธาน
กรรมการและคณะกรรมการต่อไป
บริษัท มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรีย นเกียวกับ การกระทํ าทีไม่ สุจริต หรือไม่
โปร่ง ใส ตลอดจนการกระทํา ผิดทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่ าง ๆ ของบริษัท จากพนักงาน
รวมทังกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยบริษทั จัดให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น เพือให้
เป็ นไปตาม Whistle Blowing ทีกําหนดไว้ โดยเพิมช่องทางในการอีเมล์ถงึ ผูบ้ ริหารระดับสูง ดังนี
) ทางไปรษณีย์ นําส่งที
ประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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) ทางอีเมล์
ประธานกรรมการตรวจสอบ : Maruts211@gmail.com
กรรมการอิส ระ/กรรมการตรวจสอบ : Rutchaneeporn.po@spu.ac.th
หรือ chinapat@onelaw.co.th
เลขานุการบริษทั : cs@tqm.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@tqm.co.th
) ทางเว็บไซต์ของบริษทั https://www.tqmcorp.co.th/
) กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษทั

การประเมินความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
การประเมินความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มีวตั ถุประสงค์เพือให้ทุกหน่ วยงานในบริษทั
ดําเนินการเชิงรุก เพือระบุประเมิน และทบทวนความเสียงด้านการทุจริต คอร์รปั ชันขององค์กร รวมทังสร้าง
ความตระหนักถึงความเสียงด้า นการทุจริตคอร์ร ปั ชัน ทีอาจเกิดขึน และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการ
ดําเนินงานขององค์กร เพือให้มนใจว่
ั าความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ได้ถกู ระบุและจัดการอย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารของทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทีเกิดขึนในหน่วยงานของตน
การประเมินความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันประกอบด้วย ขันตอนหลัก ดังนี
) การเตรียมการเพือกําหนดเกณฑ์การวัดความเสียงในด้านผลกระทบ และโอกาส
ทีจะเกิด รวมทังกําหนดระดับความเสียงทีองค์กรยอมรับได้
) การระบุความเสียง สาเหตุห ลักของความเสียง และผลกระทบของความเสียง
ตลอดจนการวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสทีจะเกิดความเสียงก่อนคํานึงถึงมาตการควบคุมภายในทีมีอยู่
) การประเมินระบบการควบคุมภายในทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั การวิเคราะห์ความรุนแรง
และโอกาสทีจะเกิดความเสียงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปั จจุบนั
) จัดหามาตรการเพือลดความเสียงลงให้อ ยู่ในระดับทีองค์ก รยอมรับ ได้ หาก
มาตรการควบคุมภายในทีดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการป้ องกันความเสียง
ดังนัน ผู้บริห ารจึงกําหนดให้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ให้คําปรึกษาแก่
ผูบ้ ริหารสําหรับการประเมินความเสียงด้านการทุจริต รวมทังเป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมิน เพือจัดทําเอกสาร
ความเสียงด้านการทุจริตขององค์กร ซึงครอบคลุมถึงแผนภาพความเสียงด้านการทุจริต และทะเบียนความเสียง
ด้านการทุ จริต ตลอดจนทําหน้าทีติดตามการดําเนิน งานตามแผนจัด การความเสียง เพือนํ า เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ ริหารและหน่ วยงานอืน
ๆ ทีเกียวข้อง
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหรือคณะทํางานดังกล่าว มีหน้าทีเพียงให้การปรึกษาและ
รวบรวมข้อมูลความเสียงเท่านัน การระบุและประเมินความเสียง รวมทังการจัดหามาตรการเพือลดหรือจัดการ
ความเสียงถือเป็ นหน้าทีโดยตรงของผูบ้ ริหารในแต่ละหน่ วยงานขององค์กร นอกจากนีหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในมีหน้าทีประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในทีระบุขนระหว่
ึ
างการ
ประเมินความเสียง ซึงหากการควบคุมภายในทีหน่ วยงานเจ้าของความเสียงระบุขนยั
ึ งไม่เพียงพอหรือไม่ เพือ
ลดความเสียงให้อยูร่ ะดับทีองค์กรยอมรับได้
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ทังนี บริษทั ประเมินและทบทวนความเสียงด้านการทุจริตเป็ นประจําทุกปี เพือระบุ
ความเสียงเพิมขึนหรือการเปลียนแปลงของระดับความเสียงทีมีอยูใ่ นแต่ละปี ซึงสามารถเปลียนแปลงจากปั จจัย
ต่าง ๆ เช่น การเปลียนแปลงกระบวนการปฏิบตั งิ าน การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ การเปลียน
หน้าทีและความรับผิดชอบของบุคลากรในบริษทั หรือวิธกี ารทําทุจริตแบบใหม่ ๆ เป็ นต้น ทังนี หากบริษทั เริม
จัดทําการประเมินความเสียงองค์กร ผูบ้ ริหารสามารถพิจารณาดําเนินการประเมินความเสียงด้านการทุจริตฯ
พร้อมกับการประเมินความเสียงขององค์กรได้
แนวปฏิบตั เิ กียวกับการกํากับดูแลเพือป้ องกันและติดตามความเสียงจากการทุจริต
คอร์รปั ชัน
) จัดให้มีขนตอนและกระบวนการควบคุ
ั
มภายใน และการบริหารความเสียงที
ครอบคลุมกิจกรรมทีสําคัญของบริษทั ได้แก่ การให้ของกํานัล การเลียงรับรอง การบริจาคเพือการกุศล การให้
เงินสนับสนุ นการช่วยเหลือ และสนันสนุนกิจกรรมการเมือง การให้หรือรับสินบน ทังนี เพือป้ องกันการเกิดและ
ติดตามความเสียงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับแนวทางในการแก้ไขทีเหมาะสม
) จัดให้ม ีช่ องทางการรับ แจ้ง ข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การฝ่ าฝื น การ
กระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือแนวทางปฏบัตใิ นการป้ องกันการมีสว่ นเกียวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแสและจะเก็บ
รักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทังมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของ
บริษทั และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้อง
) หัวหน้าสายงานทีเกียวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั งิ าน การปรับปรุง
แก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผมู้ อี าํ นาจทราบตามลําดับ
คอร์รปั ชัน

แนวทางการติดตามการประเมิน ผลการปฏิบ ัติต ามนโยบายการต่ อ ต้านทุ จ ริต

บริษทั กําหนดให้มแี นวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ิ
ในการป้ องกันการมีสว่ นเกียวข้องกับการทุรติ คอร์รปั ชัน ดังนี
) กําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฎิบตั งิ านตนเองเกียวกับการ
ปฏิบตั ติ ามคู่มอื การกํากับดูแลกิจการทีดีและจริยธรรมธุรกิจทีบริษทั กําหนดขึน ซึงรวมถึงนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้วยการสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน แนวทาง
ปฎิบตั ใิ นการป้ องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริต คอร์รปั ชันและข้อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงานอย่างสมําเสมอ
) จัดให้มฝี ่ ายกํากับและควบคุม ทําหน้าทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสียง การกํากับ ดูแ ลกิจ การ และให้ข ้อเสนอแนะอย่างต่ อเนื อง โดยดํา เนิ นการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี ทีได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที
มีนยั สําคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
) กํา หนดให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสียง รับ ผิดชอบในการทดสอบและ
ประเมินความเสียงจากการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือง เพือให้การนํามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไป
ปฏิบตั อิ ย่างมีประสิท ธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชันอย่าง
สมําเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
) หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มี
หลักฐานทีมีเหตุอนั ควร ให้เชือว่ามีรายการหรือการกระทําซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษทั รวมถึงการฝ่ าฝืน การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการป้ องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน
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หรือระบบการควบคุม ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพือดําเนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
สรุปการดําเนิ นงานทีสําคัญทีส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน ในปี 2564
ในปี
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) ได้สมัครสมาชิก “ภาคีเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน” วัตถุประสงค์เพือให้ความสัตย์ว่า จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับและจริยะธรรมจรรยาบรรณของ
องค์กรทุกประการ โดยได้รบั การรับรองว่า เป็ นสมาชิกของมูลนิธิ ประเภทนิตบิ ุคคล ในวันที เมษายน
ซึงหนังสือรับรองจะครบอายุในปี
ขณะนีบริษทั อยู่ระหว่างการดําเนินการขอหนังสือรับรอง

ในปี
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่ อต้า นการทุ จริต” ( Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
หรือ CAC)
เพือแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน ในการต่อต้านคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทังทางตรงและ
ทางอ้อม ในวันที กันยายน
รวมถึง ได้เข้าร่ว มกิจกรรมในการต่ อต้านฯ ดัง กล่า ว กับหน่ วยงานที
เกียวข้อง เช่น Road to join CAC และเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ พร้อมกันนีได้จดั ทําคูม่ อื /มาตรการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชัน โดยบริษทั มีความมุ่งมันในการขอใบรับรองตามมาตรฐานของ CAC จึงได้กําหนดกรอบการ
ดําเนินงาน ซึงในขณะนีอยู่ในขันตอนการประเมินตนเอง ตามหมวดหมู่และหัวข้อของ CAC ทีกําหนดไว้ ทังนี
เป็ นความร่วมมือในการดําเนินงานจากทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพือให้บรรลุตามเจตนารมณ์
ขณะนีบริษทั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการขอการรับรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ได้มกี ารขอยืน
ขยายเวลาออกไปอีก เดือน เนืองจากอยูร่ ะหว่างการดําเนินการประเมินความเสียง รวบรวมเอกสาร และสอบ
ทานข้อมูล จึง ไม่ส ามารถยืนขอรับ รองสมาชิก ได้ท นั ภายใน เดือน โดยบริษัท มีกิจ กรรมทีอยู่ ระหว่า ง
ดําเนินการ ดังต่อไปนี
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1. ดําเนินการสอบทานทําแบบประเมิน ข้อตามหลักเกณฑ์ฯ เพือรวบรวมจุดแข็ง และเรืองทีต้อง
ปรับปรุงในส่วนทีเกียวกับการการต่อต้านทุจริต โดยในภาคบังคับเพือยืนขอการรับรองต้องตอบ “มีแล้ว” ครบ
ข้อ ปั จจุบนั มีแล้วเพียง ข้อ คิดเป็ น %
2. ทบทวน และจัดทําแผนหรือนโยบายเพิมเติม เพือกําหนดกระบวนการทีจะนําไปสู่การปฏิบตั ิ และ
เสนอบัน ทึกเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร เพือขออนุ ม ตั ิจากประธานกรรมการบริษทั และสือสารเพือปฏิบตั ิจริงทัง
ภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสียงด้านคอร์รปั ชันของ
บริษทั
3. จัดเตรียมเอกสารหลัง จากประเมินครบ ข้อ เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ทําการสอบทานข้อมูลทังหมด เพือนําส่งประธานกรรมการบริษทั ลงนามรับรอง
เพือให้การดําเนินงานในเรืองดัง กล่ าวเป็ นไปอย่า งต่อเนื อง บรรลุผ ลสําเร็จ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ฯ
รวมทังกฎหมายอืนทีเกียวข้อง บริษทั ได้วางแผนเพือเตรียมการยืนเอกสารตามหลักเกณฑ์การขอการรับรับรอง
เป็ นสมาชิกหลังจากกําหนดการขยายเวลา เดือน ภายในวันที สิงหาคม
ให้แล้วเสร็จตามแผนที
กําหนด
การสือสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ภายในองค์กร

เผยแพร่ “มาตรการต่ อต้านการทุ จริต คอร์รปั ชัน และ “นโยบายการงดรับ
ของขวัญ” ผ่านระบบ Intranet ให้พนักงานทุกคนรับทราบ

อบรมเรืองนโยบายต่ อต้านทุจ ริตและคอร์ร ปั ชัน ผ่า นการปฐมนิ เทศ ให้แ ก่
พนักงานใหม่ จํานวน
รุน่ รวมทังหมด , คน (รวมพนักงานฝึกเตรียม
ก่อนเข้าทํางาน)

จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการต่อต้า นการทุจริต คอร์รปั ชันในองค์กรอย่าง
ยังยืน (Anti-corruption)” ให้แก่พนักงานปั จจุบนั จํานวน รุ่น รวมทังหมด
คนได้รบั รู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องต่อไป

ส่งพนักงานไปอบรมภายนอก จํานวน หลักสูตร . หลักสูตร “Corruption Risk
and Control Workshop (CRC)” รุ่ น ที /
และ . หลัก สูต ร Live – Road to
Certify /
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมอบรม คน
บริษทั คูค่ า้

สือสารมาตรการฯ ให้แก่ค่คู า้ หรือผู้ท ีต้องการเป็ นคู่คา้ ในรูปแบบต่ างๆ เช่น
ระบุข้อความทีแสดงถึงเจตนารมณ์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะเดียวกัน ก็มี
หนังสือชีชวนให้เข้าร่วมเป็ นภาคีฯในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน

เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และนโยบายการงดรับของขวัญ
โดย E-mail ให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกียวข้องโดยตรง
ความเสียงทีเกิ ดจากคู่ค้าของบริษทั
บริษทั ให้ความสําคัญ ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยคํา นึง ถึงความยังยืนด้านสิงแวดล้อม
สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เพือป้ องกันความเสียงทีอาจเกิดจากผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดําเนิน
ธุรกิจทังทางตรงและทางอ้อม ดังนัน การบริหารความสัมพันธ์กบั คู่คา้ อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็ นสิงทีสําคัญ
โดยบริษทั ได้ดาํ เนินการด้านการจัดซือจัดหาด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ บริษทั มีนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทชัี ดเจนในการคัดเลือกคู่คา้ มีจรรยาบรรณต่อคู่คา้ เพือใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านรวมทัง
มุ่งเน้นต่อการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ดังนี
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บริษทั ได้ทําการระบุว่าคู่คา้ ใดเป็ นคู่คา้ ทีสํา คัญของบริษัท โดยมีห ลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่คา้ อย่าง
ชัดเจน ในปี 2564 บริษทั มีค่คู า้ จํานวนกว่า 1,300 ราย บริษจั ดั กลุ่มตามประเภทของสินค้า สําคัญทีมีผลกระทบ
กับธุรกิจหลักขององค์กร และมีมลู ค่าการค้าระหว่างกันทีมีมลู ค่า 100,000 บาทขึนไป ดังนี
กลุม่ ที 1 สินค้าด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 7 ราย
กลุม่ ที 2 อุปกรณ์สาํ นักงาน และวัสดุสนเปลื
ิ อง
จํานวน 7 ราย
กลุม่ ที 3 งานสิงพิมพ์
จํานวน 3 ราย
กลุม่ ที 4 งานบริการ และ อืน ๆ
จํานวน 2 ราย
บริษทั มีกระบวนการ ขันตอน วิธกี าร แนวปฏิบตั ิ เพือระบุความเสียงด้านเศรษฐกิจทีเกิดจาก คูค่ า้ ของ
บริษทั โดยทําการประเมิน และจัดลําดับ ความเสียงของสายบริหารพัสดุและจัดซือ ปี 2564 ระบุปัจจัยเสียง
การประเมินความเสียง โอกาส ผลกระทบ มาตรการจัดการความเสียงและรายละเอียดการดําเนินการ โดยใน
ปั จจัยความเสียงด้านเศรษฐกิจทีเกิดจากคูค่ า้ มี 2 ปั จจัย คือ จากการพึงพาคู่คา้ น้อยราย และความเสียงจาก
การได้รบั สินค้า/บริการทีไม่ได้คณ
ุ ภาพไว้ดว้ ย ในปี ทผ่ี านมาสายงานฯได้ดาํ เนินการตามมาตรการควบคุมความ
เสียง โดยฝ่ ายจัดซือได้ดาํ เนินการคัดสรรบริษทั /ร้านค้าขึนทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ราย /ประเภทของสินค้า
ทีสังซือประจํา และมีการติดตามประเมินผลร้านค้าทีมีการซือสินค้าปี ละ2 ครัง หากไม่ได้ตามมาตรฐานทีกําหนด
จะยกเลิกและนําออกจากบัญชีรายชือ Approved Vendor list ทําให้ความเสียงดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีควบคุมได้
และกระบวนการ ขันตอน วิธกี าร แนวทางปฏิบตั ทิ ระบุ
ี ความเสียงทีเกิดจากคู่คา้ ของบริษทั ครอบคลุมประเด็น
ด้านสังคมและสิงแวดล้อม ในเรืองสิทธิมมนุ ษยชน การดูแลพนักงานและแรงงาน จรรยาบรรณธุร กิจ และการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิงแวดล้อม
โดยกําหนดกระบวนการและขันตอนการวิเคราะห์และประเมิน ความเสียงทีเกิดจากคู่คา้ ครอบคลุม
ประเด็นด้านสังคมและสิงแวดล้อม และจัดลําดับ ความเสียงของสายงานสําหรับปี 2564 และได้นํ าประเด็น
ดังกล่าวไปกําหนดเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษทั ร้านค้า สําหรับปี 2564 รวมทังได้แจ้งให้บริษทั ร้านค้าทราบ
ถึงนโยบายการจัดซือและจรรยาบรรณในเรืองการจัดซือจัดจ้างของบริษทั จากการดําเนินดังกล่าวทําให้ความ
เสียงในประเด็นดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีควบคุมได้
อนึง บริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการบริหารความเสียงทีเกิดจากคูค่ า้ ของบริษทั ไว้ในช่องทาง
สาธารณะได้แก่ แบบ 56-1 รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
การบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยังยืน
บริษทั จัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบ เพือลดความเสียงด้านการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจทีสอดคล้องตามกฎหมายและลดผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมและสังคมทีอาจ
ได้รบั จากการดําเนินกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน โดยในปี
ได้ดาํ เนินการดังนี
บริษทั กําหนดประเด็น สัง คมสิงแวดล้อมไว้ในนโยบายการจัดซือ จัดจ้าง จัดหาพัส ดุแ ละ
บริการของบริษทั ข้อ การจัดซือ จัดจ้าง จัดหาพัสดุและบริการ โดยคํานึงถึงความเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อมและ
สังคมและให้ผบู้ ริหารและพนักงานในบริษทั ทุกคน มีหน้าทีให้ความร่วมมือ สนับสนุน ผลักดันและปฏิบตั ภิ ายใต้
นโยบายฯอย่างเคร่งครัด และกําหนดให้ประเด็นสังคมและสิงแวดล้อมเป็ นเกณฑ์ประกอบการคัดเลือกคู่คา้ ใหม่
ในแบบฟอร์มแบบประเมินบริษทั /ร้านค้าขึนทะเบียนใหม่ และใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือกบริษทั /ร้านค้าขึน
ทะเบียนของปี
สําหรับการประเมินคัดเลือกคูค่ า้ ใหม่ทงั กลุ่ม
บริษทั จัดทําจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) ทีครอบคลุม
ประเด็นสังคมและสิงแวดล้อม ดังนี
จรรยาบรรณ สําหรับคู่ค้า ด้านการจัดซือ จัดจ้าง จัดหาพัสดุและบริการ
(Supplier Code of Conduct)
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ด้านการดําเนิ นธุรกิ จ
) การส่งมอบสินค้าและบริการ
ร้านค้า/คู่คา้ ต้องส่งมอบสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ และราคาทีเหมาะสมเป็ นธรรม พร้อมทัง ส่ง มอบให้
ตรงเวลา เพือให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้าและมีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนือง
) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับ
ร้านค้า/คูค่ า้ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ทังระดับชาติและท้องถิน รวมถึงกฎระเบียบทีบังคับใช้กบั การดําเนินธุรกิจ
และใบอนุญาตทีจําเป็ นในสถานทีนันๆ
) การต่อต้านสินบนและคอร์รปั ชัน
บริษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริต “ Collective Anti-Corruption (CAC) ’’ และแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบตั ติ าม
นโยบายอย่างเคร่งครัดในเรืองการทุ จริต กรรโชก ฉ้อโกง หรือการติดสินบน หากร้า นค้า/คู่คา้ รายใดมีส่วน
เกียวข้องในการจ่ายหรือรับสินบนจะถูกยกเลิกสัญญาโดยบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายต่างๆทีเกิดขึนต่อ
คูค่ า้ อันเนืองมาจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
) ของขวัญ ของรางวัล
ร้านค้า/คู่คา้ ต้องรับ ทราบว่าพนักงานของบริษทั จะไม่มกี ารให้หรือรับ ของขวัญ ของรางวัล ของทีระลึก อันจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินงาน หรือก่อให้เกิดการเอือประโยชน์ทไม่
ี เป็ นธรรม ยกเว้นเฉพาะการให้หรือ
การรับตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ทิ างธุรกิจ
) ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ร้านค้า/คู่คา้ ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบทันทีหากพบว่ามีการกระทําใดๆทีอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ท บั ซ้อน
ระหว่างฝ่ ายจัดการ พนักงานและบุคลากรในกลุ่มบริษทั กับคูค่ า้
) การรักษาความลับทางการค้า
ร้านค้า/คู่คา้ ต้องมีกระบวนการป้ องกันการรัวไหลของข้อมูลทีเป็ นความลับ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางธุรกิจ หรือ
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริษทั อีกทังไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวโดยพลการ
ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ร้านค้า/คู่คา้ ต้องจัดให้มนี โยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน เพือสนับสนุ น ให้
เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงจัดให้มเี ครืองป้ องกันส่วนบุคคลให้กบั
ลูกจ้าง พนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
) การป้ องกัน เตรียมตัว และสนองตอบในสภาวะฉุกเฉิน
ร้านค้า/คูค่ า้ ต้องมีการคาดคะเน บ่งชี และประเมินสถานการณ์ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีการวางแผนและ
มีระเบียบวิธีปฏิบ ัติในภาวะฉุ กเฉิน เพือช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ ฉุ กเฉิน ทีจะส่งผลกระทบต่ อ การ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
ด้านการปฏิ บตั ิ ด้านสิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน
) ด้านสิทธิมนุษยชน
ร้านค้า/คูค่ า้ ต้องมุ่งมันและรักษาไว้ซงสภาพการทํ
ึ
างานทีเป็ นธรรมและเป็ นแบบอย่างทีดีในการดําเนินธุรกิจ และ
ด้านอืนๆ ทีเป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก สตรีมคี รรภ์ หรือเรืองอืนๆทีแสดงถึงการ
ไม่เคารพต่ อหลักสิทธิมนุ ษยชน หรือมาตรฐานสากลเกียวกับหลักการด้านสิท ธิมนุ ษยชน สิท ธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค
) แรงงานและแรงงานเด็ก
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ร้านค้า/คู่คา้ จะต้องไม่กระทําการหรือสนับสนุ นให้มกี ารว่าจ้างแรงงานทีมีอายุตํากว่าเกณฑ์ทกฎหมายกํ
ี
าหนด
และต้อ งจ่ า ยค่า ตอบแทนแก่ลูก จ้า งด้ว ยความเป็ น ธรรม ไม่ เ อาเปรีย บ มีค วามเหมาะสมแก่ ค วามรู้ และ
ความสามารถทีลูกจ้างควรจะได้รบั
ด้านผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
) การบริหารจัดการสิงแวดล้อม
ร้านค้า/คูค่ า้ ต้องมีระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม ทีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ซึงจะนําไปสูก่ าร
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอย่างยังยืน
) ของเสีย สารเคมี และวัตถุอนั ตราย
ร้านค้า/คู่คา้ ต้องบริหารจัดการ การรักษา การปล่อย หรือการกําจัดของเสีย สารเคมี วัตถุอนั ตรายทีเกิดจาก
การดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบทีใช้บงั คับ โดยมีการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมที
ดีไม่สง่ ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
) ผลกระทบต่อชุมชน
ร้านค้า/คู่คา้ ต้องมีการประเมินอย่างเป็ นระบบ มีเอกสาร และควบคุมผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีอาจจะเกิดขึน
จากการปฏิบตั งิ านและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
บริษัท ติด ตามการปฏิบัติต ามจรรยาบรรณการดํา เนิ น ธุ ร กิจ ของคู่ ค้า ( Supplier Code of
Conduct) และให้คู่ค้า ทํ า หนั ง สือตอบรับ การปฏิบ ัต ิตามจรรยาบรรณดัง กล่า ว จัด เก็บ หนั ง สือตอบรับ ไว้เ ป็ น
หลัก ฐาน ในระหว่า งปี ไ ด้ส่ง แบบประเมิน ตนเอง (Self- Declaration) ให้คู่ค ้าทํ า การประเมิน ตนเองและนํ า มา
ประมวลผลจัดเก็บข้อมูลเป็ นหลักฐานเพิมเติม
บริษัท มีก ารจัดเกรดกลุ่ ม ร้า นค้า /คู่ค ้าเป็ น กลุ่ม เกรด A B C เมือวันที ธัน วาคม
จํานวนทังสิน ราย และมีการแจ้งแก่รา้ นค้า /คูค่ า้ ทราบ เพือให้มกี ารพัฒนายกระดับแก้ไขกลุม่ เกรด B และ C
เข้าสูก่ ลุม่ เกรด A โดยใช้แบบประเมินร้านค้าระหว่างปี เป็ นเครืองมือในการพัฒนา
ผลการประเมินประจําปี พ.ศ.
เมือวันที ธันวาคม
เกรด A คะแนน 25 – 24 จํานวน
4
ราย
เกรด B คะแนน 23 – 21 จํานวน
6
ราย
เกรด C คะแนน 20 – 18 จํานวน
9
ราย

ความยังยืนและความมันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์

บริษทั ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอย่างต่อเนือง องค์กรมีการออก
นโยบายเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Policy) เพือเป็ นแนวทางในการใช้งานข้อมูล การปฏิบตั งิ าน การ
พัฒนา และการบํา รุง รักษาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้เ ป็ น ไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ กฎหมาย
ตลอดจนข้อกําหนดด้านการรักษาความมันคงปลอดภัยทีเกียวข้อง
การบริหารจัดการความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั ยังได้สาํ รวจภัยคุกคาม ไซเบอร์ทเกิ
ี ด
ขึนกับองค์กรอืนทังทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน และอุตสาหกรรมทีแตกต่าง เพือเรียนรูแ้ ละประเมินโอกาส
เสียงทีสามารถเกิดกับองค์กร มีการนําระบบการตรวจสอบช่องโหว่ และ เครืองมือ Security ต่างๆ เพือเพิม
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพือความมันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี และไซเบอร์ให้เกิดความปลอดภัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดให้บริษทั มีหน้าทีจัดทํามาตรการในการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพือป้ องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทังทีตังใจหรือไม่ตงใจ
ั ซึงบริษทั มีความมุ่งมันที
จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพือป้ องกันการสูญหาย การใช้ผดิ วัตถุประสงค์ การถูกเปิ ดเผย การถูกแก้ไข การไม่
พร้อมใช้งาน การเข้าใช้โดยไม่มสี ทิ ธิหรือได้รบั อนุญาต รวมถึงการถูกทําลาย โดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร
เพือปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดทํามาตรการทางด้านเทคนิคทีเหมาะสม เพือให้มนใจว่
ั าข้อมูลส่วน
บุคคลใดๆ ทีได้รบั การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่วา่ ทางตรงหรืออ้อม ไม่วา่ จะบนกระดาษ
คอมพิวเตอร์ หรือบนสือบันทึกใดๆ ให้มกี ารปกป้ องทีเหมาะสมเพือให้แน่ ใจว่าเป็ นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
บริษทั ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทีเกียวข้องกับบุคคล ซึงหมายรวมถึง
พนักงาน พนักงานชัวคราว หุน้ ส่วนทางธุรกิจ จะต้องมีวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจทีชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
และดําเนินการกับข้อมูลใดๆ มีภาระผูกพันเพือปกป้ องคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามทีได้ระบุไว้ใน
กฎหมาย ซึงมีรายละเอียดดังนี
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การขอความยินยอมต้องทําโดยชัดแจ้ง เป็ นหนังสือหรือทําโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดย
สภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธกี ารดังกล่าวได้
- ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง วัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนัน ต้องแยก
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ส่วนออกจากข้อความอืนอย่า งชัดเจน มีแบบหรือข้อความทีเข้าถึงได้ง่า ยและเข้าใจได้ รวมทัง ใช้
ภาษาทีอ่านง่าย และไม่เป็ นการหลอกลวงหรือทําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
- ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องคํานึงอย่างถึงทีสุด
ในความเป็ นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทังนี ในการเข้าทําสัญญา ซึง
รวมถึงการให้บริการใดๆ ต้องไม่มเี งือนไขในการให้ความยินยอมเพือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลทีไม่มคี วามจําเป็ นหรือเกียวข้องสําหรับการเข้าทําสัญญาซึงรวมถึงการให้บริการนันๆ
- เจ้าของข้อมูล ส่ว นบุค คลจะถอนความยิน ยอมเสียเมือใดก็ไ ด้โดยจะต้องถอนความยิน ยอมได้ง่า ย
เช่นเดียวกับ การให้ความยินยอม เว้นแต่มขี ้อจํากัดสิท ธิในการถอนความยิน ยอมโดยกฎหมายหรือ
สัญญาทีให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี การถอนความยินยอมย่อมไม่สง่ ผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
- ในกรณีทการถอนความยิ
ี
นยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรืองใด ผูค้ วบคุม ข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนัน การขอ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในหมวดนีไม่มผี ลผูกพันเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทําให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลได้
การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน จึงจะทําการเก็บ
รวบรวมได้ เว้นแต่บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย
อืนบัญญัตใิ ห้กระทําได้
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทําอย่างชัดแจ้ง โดยจัดทําเป็ นหนังสือ หรือเอกสาร หรือทําโดย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมนันต้องแยก
ส่วนออกจากข้อความอืนอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความทีเข้าถึงได้งา่ ยและเข้าใจได้
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลซึงเป็ นผูเ้ ยาว์ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะโดยการสมรส หรือไม่มี
ฐานะเสมือนดังบุคคลซึงบรรลุนิตภิ าวะแล้วตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง
ทีมีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ได้
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลซึงเป็ น บุคคลไร้ความสามารถ ให้ดําเนิน การขอความ
ยินยอมจากผูอ้ นุบาลทีมีอาํ นาจกระทําการแทนคนไร้ความสามารถ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลซึงเป็ นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ให้ขอความยินยอม
จากผูพ้ ทิ กั ษ์ทมีี อาํ นาจกระทําการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ
- การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ต้ อ งเก็บ รวบรวมเท่ า ทีจํ า เป็ นต้ อ งใช้เ ท่ า นั น และต้ อ งแจ้ ง
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลไปด้วย
- กําหนดระยะเวลาในการเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล
- กําหนดมาตรการหรือวิธกี ารในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทีได้จดั เก็บรวบรวมมา เพือป้ องกันการ
เข้าถึงจากบุคคลซึงไม่มสี ทิ ธิ
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การใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
- การใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่ว นบุคคล จะต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้า ของข้อมูลส่วนบุ คคลก่ อน
เท่านัน บริษทั จึงจะสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
- การส่ง ต่ อหรือโอนข้อมูล ส่ว นบุ ค คลไปยัง หน่ ว ยงานอืน บริษัท จะดําเนิน การจัด ให้ให้มีม าตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเพียงพอ เพือป้ องกันการสูญหาย เสียหาย หรือความผิดพลาดอืนๆ ทีอาจมี
ต่อข้อมูลส่วนบุคคล
- การใช้ เปิ ดเผยข้อมูล จะดําเนินการใช้หรือเปิ ดเผยตามทีได้ขออนุ ญาตจากเจ้าของข้อมูลไว้เท่านัน
การเฝ้ าติ ดตาม ทบทวน และ ปรับปรุงนโยบาย
นโยบายฉบับนีกําหนดให้มกี ารเฝ้ าติดตาม และกําหนดตัวชีวัดเพือวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านเพีอให้สอดคล้องตามนโยบายนี โดยจะต้องมีการกําหนดแผนให้มกี ารวัดผลเป็ นประจําสมําเสมอ และ
มีการทบทวนนโยบายฉบับนี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง หรือ หากมีการเปลียนแปลงทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
กระบวนการปฏิบตั งิ าน การเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือรายงานเหตุการณ์ ละเมิดด้านความมันคง
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ซึงอาจเกียวข้องกับนโยบายฉบับนี
สถานทีติ ดต่อ และวิธีการติ ดต่อ
ในกรณีทท่ี านต้องการความช่วยเหลือจากบริษทั ไม่ว่าในกรณีเกียวกับข้อมูลเพิมเติม ความผิดพลาด ข้อ
สงสัยใดๆ ทีเกิดขึนโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษทั ได้ดงั นี
 เว็บไซต์บริษทั : https://www.tqm.co.th
 เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร (Data Protection Officer) ติดต่อผ่านช่องทาง
E-mail: dpo@tqm.co.th
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การสร้าง ปรับปรุงแก้ไข และการใช้หนังสือให้ความยิ นยอมสําหรับการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ลําดับ
ขันตอนการปฏิ บตั ิ งาน
หน้ าที
ผู้รบั ผิดชอบ
ระเบียบ
ปฏิ บตั ิ ที
เกียวข้อง
1

สร้าง ทบทวน/แก้ไข
หนังสือ Consent

2
เขียนใบ DAR เพือเข้าสู่
กระบวนการ

ตรวจสอบ

3

พิจารณา

ดํ า เนิ น การสร้ า ง ทบทวน/ แก้ ไ ข
หนั ง สือ ให้ค วามยิน ยอมสํ า หรับ การ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
ดําเนินการเขีย นใบ DAR พร้อมแนบ
หนั ง สือ ให้ค วามยิน ยอมสํ า หรับ การ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เพือให้เข้าสู่กระบวนการทบทวนและ
ตรวจสอบ

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ดํ า เ นิ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูล
ตรวจสอบ และลงนามในใบ DAR ใน ส่ ว น บุ ค ค ล / ฝ่ า ย
กรณี ท ี ได้ รั บ การอนุ ม ัติ เพื อเข้ า สู่ กฎหมาย
กระบวนการในขันตอนต่ อไป แต่กรณี
ไม่อนุ มตั ิให้ก ลับไปเข้าสู่กระบวนการ
ทบทวน/แก้ไขใหม่อกี ครัง
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4
กําหนดวันทีมีผลบังคับ
ใช้

5

ปรับปรุงเวอร์ชนั ของ
หนังสือฯ

6

7

พิจารณากําหนดวันทีมีผ ลบังคับ ใช้โ ดยให้ เจ้าหน้าทีควบคุม ดูแ ล
พิจารณาถึงความเหมาะสมของเวลาทีต้อ ง ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว า ม
สือสารให้ผทู้ เกี
ี ยวข้องทราบก่อนมีผลใช้งาน ยิ น ยอมสํ า หรั บ การ
รัก ษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ดําเนินการปรับปรุงเวอร์ชนั ลงในหนังสือให้ เจ้าหน้าทีควบคุม ดูแ ล
ความยิ น ยอมสํ า หรั บ การรั ก ษา ค วาม ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว า ม
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
ยิ น ยอมสํ า หรั บ การ
รัก ษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล

ขึนทะเบียนใบ DAR แก้ไข
Master List และแจกจ่าย

นําใบ DAR ทีได้รบั การอนุ มตั มิ าขึนทะเบียน
รวมทังแก้ไขบัญชีแ ม่บทรายชือเอกสารและ
ฟอร์ม (Master list) และประกาศ แจกจ่าย
เอกสารในระบบ

ผูเ้ กียวข้องรับทราบ และแจ้ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ผูท้ เกี
ี ยวข้องรับทราบการเปลียนแปลงโดย
คณะทํางาน
ชีแจงให้ผู้ทเกี
ี ยวข้อ งภายใต้ บังคับ บัญ ชา ผูท้ เกี
ี ยวข้อง
ทราบเพือการปฏิบตั ติ ่อไป

8
จัดเก็บเอกสารในระบบ

จัดเก็บบันทึก แจกจ่ายเอกสารไว้ใ นระบบ
สารสนเทศเป็ นฉบั บ ล่ า สุ ด และจั ด เก็ บ
เอกสารทีเกียวข้องและแนบคู่ใบ DAR เข้า
แฟ้ มต้นฉบับเอกสารต้นฉบับ กรณีเอกสาร
ยกเลิก หากมีผ ลต่ อ นโยบายหรือ ขันตอน
ปฏิบตั อิ นื ต้องทําการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสิงทีเปลียนแปลง/แก้ไขด้วย

เจ้าหน้าทีควบคุม ดูแ ล
ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว า ม
ยิ น ยอมสํ า หรั บ การ
รัก ษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าทีควบคุม ดูแ ล
ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว า ม
ยิ น ยอมสํ า หรั บ การ
รัก ษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล

กํ า หนดให้ จั ด เก็ บ Soft file สํ า หรับ การ
เปลียนแปลงแก้ไข กรณียกเลิกให้จดั เก็บใน
ระบบสารสนเทศ File “เอกสารยกเลิ ก ”
เอกสารต้นฉบับ Paper จะต้องบ่งชีด้วยตรา
ประทับ บนเอกสาร หรือ ขีด ฆ่าแทนโดยจะ
เก็บเอกสารฉบับก่อ นหน้ าฉบับปั จ จุ บัน ไว้
ทุกลําดับ สําหรับบัญชีแม่บทรายชือเอกสาร
และฟอร์ม (Master List) ให้ทนั สมัย
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การดําเนิ นการด้านภาษี
บริษทั กําหนดนโยบายทางบัญชีและการดําเนินการด้านภาษีตามกฎหมายทีเกียวข้องอย่าง
เคร่งครัดและวางแผนการใช้สทิ ธิประโยชน์ ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายการบัญชีท สํี าคัญ
ของกลุ่มบริษทั และมีการปรับปรุงนโยบายให้เป็ นปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ ได้แก่
) ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในกฎหมายภาษีอากร
) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนีสิน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสินทีเกียวข้องนัน
โดยใช้อตั ราภาษีทมีี ผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษทั รับรูห้ นีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุน
ทางภาษีทยัี งไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทบริ
ี ษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษีทยัี งไม่ได้ใช้นัน กลุ่มบริษทั จะ
ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ กลุม่ บริษทั จะไม่มกี าํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
นําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่วนมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเกิ
ี ดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลปั จจุบนั ในอัตราร้อยละ
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ตระหนักดีวา่ กิจการต้องเคารพต่อชีวติ และศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ของทุกคนซึงนับเป็ นรากฐาน
ของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทังการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม บริษทั จึงมีแนวทางทีจะ
ส่งเสริมและกระตุน้ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุ ษยชนขันพืนฐานและความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่
ว่าจะเป็ นในเรืองเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทาง
สัง คม รวมถึงดูแลให้พนักงานให้สามารถทํางานร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทํา งานทีปลอดภัย และมี
ความสุข รวมถึงการจัดให้มกี ารอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษทั ก่อนเริมงาน
รวมถึงเนือหาด้านการเคารพสิทธิมนุยชนเพือการอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขของพนักงาน ณ วันที ธันวาคม
บริษทั มีพนักงานทังสิน 3,573 คน และจํานวนพนักงานเข้าใหม่และลาออกดังแสดงในตาราง
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นอกจากนีบริษทั มีการประสานงานกับศูนย์พฒ
ั นาอาชีพคนพิการอย่างต่อเนือง โดยได้จา้ งผูพ้ กิ ารมา
เป็ นพนักงานประจําของบริษทั ตังแต่ปี
ซึง ณ ธันวาคม
มีผพู้ กิ ารเข้าร่วมเป็ นพนักงานบริษทั
จํานวนทังสิน คน ยังคงปฏิบตั งิ านอยูภ่ ายในแต่ละหน่ วยงาน/ฝ่ ายงาน ตามศักยภาพและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ งงาน ซึงมีพนักงานทีเป็ นผูพ้ กิ ารปฏิบตั งิ านทังทีสํานักงานใหญ่และสาขา/ศูนย์บริการต่างจังหวัด
การปฏิ บตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมและการดูแลพนักงาน
บริษัท เชือว่า ทรัพยากรบุคคลเป็ น ปั จ จัยทีสํา คัญทีสุดในการดําเนิ น ธุร กิจเพือการสร้างมู ล ค่า และ
ผลตอบแทนให้แก่กจิ การ เนืองจากการปฏิบตั งิ านในด้านต่าง ๆ ของบริษทั จําเป็ นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
รวมทังความทุ่มเททังแรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย บริษทั จึงกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ต่ อพนั ก งานบริษ ัท โดยผู้บ ริหารจะต้องปฏิบตั ิต่อพนัก งานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลํา เอียง
สนั บสนุ น ในการสร้า งศัก ยภาพในความก้าวหน้า และเพิมประสิท ธิภ าพในการทํางานของพนักงาน รวมทัง
ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรืองจรรยาบรรณทีพนักงานต้องพึงปฏิบตั แิ ละไม่มกี ารฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
ธุรกิจ บริษทั จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและจัดให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรม ตามความรู้
ความสามารถ รวมถึงบทบาทหน้าทีรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านทีเกิดขึน อีกทังได้จดั สวัสดิการทีดีและ
แข่ง ขันได้ในระดับเดียวกับองค์กรชันนําทีเป็ นสากลให้แก่พนักงาน อาทิเช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ, สหกรณ์
ออมทรัพย์, สวัสดิการเงินกู้ยมื , ทุ นการศึกษาพนักงานและบุต ร และอืน ๆ เป็ นต้น นอกจากนียัง มีกจิ กรรม
พนักงานสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพือสร้างขวัญกําลังใจ และความสุขในการทํางานร่วมกับองค์กรต่อไป อีก
ทังให้ความสําคัญด้านแรงงานสัมพันธ์มาอย่างต่อเนืองในรูปแบบคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการในปี 2564 บริษทั กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ทัง
ในด้านเพศ เชือชาติ ศาสนา ประเพณี รวมถึงผูพ้ กิ าร ซึงบริษทั ให้ความสําคัญกับผลการปฏิบตั งิ าน จากความรู้
ความสามารถเป็ นหลัก ผ่านเครืองมือและรูปแบบการประเมินทีเป็ นสากล อีกทังมีนโยบาย/แนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนทีไม่เลือกปฏิบตั โิ ดยยึดหลักความเป็ นธรรมเพือให้พนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข บริษทั จึงได้
ทบทวนและจัดทําข้อบังคับเกียวกับการทํางานให้เป็ นปั จจุบนั สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานทีมีผลบังคับใช้
ควบคูไ่ ปกับกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) โดยมีการสือสารให้พนักงานรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและมี
ส่วนร่วม “กิ จกรรมรับบริ จาคโลหิ ต” เป็ นหนึงกิจกรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ ที บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์
โบรคเกอร์ จํากัด และบริษทั ในเครือฯ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมขึน โดยมี
วัต ถุ ประสงค์เพือร่วมเป็ นส่วนหนึงในการให้ความสนับสนุ นสภากาชาดไทยในการประชาสัม พันธ์และจัดหา
โลหิตบริจาค เพือให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ่ วยทีต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล
ข้อมูลการบริจาคโลหิ ตระหว่างปี 2560 – 2564
ปี ทีบริจาคโลหิ ต

จํานวนพนักงานเข้าร่วมกิ จกรรมบริ จาคโลหิ ต (คน)

จํานวนโลหิ ตที บริจาค (CC)

พ.ศ.2560

472

188,800

พ.ศ.2561

447

178,800

พ.ศ.2562

480

192,000

พ.ศ.2563

490

196,000

พ.ศ.2564

154

54,200

รวม

2,043

809,800

29

ข้อ มูลบริจาคโลหิตปี พ.ศ 2560 - พ.ศ.2564
210,000
188,800
190,000

192,000

196,000

178,800

170,000
150,000
130,000

จํานวนโลหิต (CC)

110,000
90,000
70,000
50,000
2560

54,200
2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ : ปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 1 ครัง ในช่วงเดือนมีนาคม จึงทําให้จาํ นวนโลหิตทีบริจาคลด

ภาพกิ จกรรมในการบริจาคโลหิ ต วันที 11 มีนาคม 2564
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“กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ”์ เป็ นหนึงกิจกรรมทีทางบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับ
สุขภาพของพนักงานเพือป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันภายในองค์กร
สรุปข้อมูลพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
วันทีจัดกิจกรรม
จํานวนพนักงานทีเข้ารับการฉีด (คน)
11 พฤศจิกายน 2564
115
12 พฤศจิกายน 2564
163
13 พฤศจิกายน 2564
300
9 ธันวาคม 2564
201
รวม
779
ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

และให้ความสําคัญด้านพนักงานสัมพันธ์มาอย่างต่อเนืองในรูปแบบคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการในปี 2563 ซึงมุ่งหมายทีจะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานในการทํางานร่วมกับองค์กรต่อไป โดยมีการ
สํารวจความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction Survey : ESS) โดยมีหวั ข้อดังนี
ผลสํารวจทีพนักงานพึงพอใจมากทีสุดคือหัวข้อ ความภูมใิ จร่วมกับบริษทั โดยป็ น หัวข้อย่อย ดังนี
ความภูมใิ จร่วมกับบริษทั
ค่าเฉลีย
คิดเป็ น %
ท่านภูมใิ จทีจะบอกผุอ้ นว่
ื าท่านเป้ นพนักงานขององค์กร

4.54

91%

ท่านรูส้ กึ ภาคภูมใิ จเมือได้ยนิ ผุอ้ นกล่
ื าวถึงองค์กรในทางทีดี

4.81

96%

ท่านไม่คดิ จะไปปฏิบตั งิ านทีองค์กรอืน แม้จะได้รบั สวัสดิการหรือ
ค่าตอบแทนทีดีกว่า

4.42

88%

ผลสํารวจทีพนักงานพึงพอใจน้อยทีสุดคือหัวข้อ โอกาสและความก้าวหน้า โดยเป็ น หัวข้อย่อย ดังนี
31

โอกาสและความก้าวหน้า

ค่าเฉลีย

คิดเป็ น %

ท่านมองเห็นถึงความก้าวหน้าในงานทีท่านปฏิบตั อิ ยูอ่ ย่างชัดเจน

3.71

74%

ท่านรูส้ กึ ว่างานทีท่านปฏิบตั อิ ยูม่ คี วามมันคงในอาชีพการทํางาน

3.89

78%

ท่านสามารถถ่ายทอดความรูใ้ นระดับตําแน่งของท่านให้กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เป็ นอย่างดี

3.61

72%

จากผลสรุปแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และยิน ดีท ีผู้อนกล่
ื า วถึง
องค์กรในทางทีดี ส่งผลให้พนักงานเกิดจิตสํานึกในการรักษาภาพลักษณ์ทดีี ต่อองค์กร และในส่วนของผลสํารวจ
ความพึงพอใจทีน้อยทีสุดคือ หัวข้อ “โอกาสและความก้าวหน้า” ทางสายงานทรัพยากรบุคคลจึงทําการวิเคราะห์
ถึง สาเหตุ ต่ า งๆ ทีอาจส่ง ผลต่ อ ความพึง พอใจของพนั ก งาน จึง ได้พิจ ารณาจัด ทํ า โครงการ ”เส้น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ” ในปี 2565 ซึงเป็ นโครงการพัฒนาต่อเนืองจากเดิมปี 2563 เพือให้พนักงานทุกระดับได้
มีโอกาสในพัฒนาทักษะความสามารถและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที เพือความก้าวหน้า
ในอาชีพของตนเอง
ในปี 2564 บริษทั กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุ ษยชนโดยปฏิบตั อิ ย่างเท่า
เทียมกัน ทังในด้านเพศ เชือชาติ ศาสนา ประเพณี รวมถึงผูพ้ กิ าร ซึงบริษทั ให้ความสําคัญกับผลการปฏิบตั งิ าน
จากความรู้ความสามารถเป็ นหลัก ผ่า นเครืองมือและรูป แบบการประเมินทีเป็ นสากล อีกทังมีนโยบาย แนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทนทีไม่เลือกปฏิบตั ิโดยยึดหลักความเป็ นธรรม จึงจัดหลักสูตรฝึ กอบรมทีเกียวข้อง อาทิ
เช่น การปฐมนิเทศ, กฎบัตรและจรรยาบรรณ, การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, ฯลฯ เป็ นต้น ทังนีการฝึ กอบรม
ภาพรวม ปี 2564 มีจํานวนพนักงานเข้าฝึ กอบรมทังสินจํานวน ,801 คนคิดเป็ น . % (ของจํานวนพนักงาน
ปี 2564) โดยแบ่งเป็ นการจัดฝึกอบรมภายใน จํานวน 1,771 คน คิดเป็ น % (ของจํานวนพนักงานปี 2564) และ
จัดฝึ กอบรมภายนอกจํานวน 30 คน คิดเป็ น 0.84% (ของจํานวนพนักงานปี 2564) หากเปรียบเทียบกับการ
ฝึกอบรมภาพรวม ปี 2563 ซึงมีพนักงานเข้าฝึกอบรมทังสินจํานวน 1,843 คน คิดเป็ น 47% โดยมีจาํ นวนชัวโมง
การอบรมเฉลีย 34 ชม./คน/ปี ซึงเพิมขึน 6 ชม./คน
บริษทั มุ่งเน้นและให้ความสํา คัญกับการพัฒนาพนักงาน ซึงถือเป็ น หัวใจในการขับเคลือน
องค์กร โดยได้กําหนดหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องและสัมพันธ์กบั ระดับตําแหน่ ง บทบาทหน้าที/ลักษณะงาน
เป็ นไปตามทีหน่วยงานและองค์การคาดหวัง เพือให้มคี วามรู้ ทักษะ และศักยภาพทีสูงขึน ในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยในปี 2564 รวมถึงมีการเปิ ดโอกาสและส่งเสริม
ความก้า วหน้ า สายอาชีพ ให้แก่พนัก งานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์ก ร รูปแบบการประเมิน และหลัก เกณฑ์
สรุปผลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทีสอดคล้องผลการประเมินการทํางานด้วยการฝึ กอบรม เพือเป็ นการ
จูงใจและรักษาพนักงานให้อยูร่ ว่ มกับองค์กรอย่างมีความสุข
การเจ็บป่ วยและบาดเจ็บของพนักงาน
ความปลอดภัยในการทํางานเป็ นสิงจําเป็ นในการดํา เนินธุรกิจ ฝ่ ายพัฒนาและบริหารการเรีย นรู้ไ ด้
ดําเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในสถานประกอบการ” เพือให้การเรียนรูถ้ งึ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน สาเหตุของอุบตั ิเหตุ การปฏิบตั งิ านทีไม่ปลอดภัย ( Unsafe Act) สภาพพืนทีการทํางานทีไม่ปลอดภัย
(Unsafe Condition) และแนวทางในการป้ องกันอุบตั เิ หตุ รวมถึงแนวโน้มของอันตรายทีจะเกิดขึนในแต่ละขันตอน
พร้อมหาทางแก้ไข และ หลักสูตร “เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร” เพือเป็ นแนวทางใน
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การดําเนินการด้านความปลอดภัย โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ เพือนําไปประยุกต์ใช้รว่ มกับนโยบายด้านความ
ปลอดภัยในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
เบิ กเงิ นกองทุน กรณี บาดเจ็บในระหว่างทํางาน ปี 2564
ลําดับ

รหัส
พนักงาน

ชือ สกุล

หน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

วันทีประสบ
อันตราย

สาเหตุทีประสบอันตราย
เจ็บป่ วย

สถานพยาบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ ปี

ไม่มพี นักงานได้รบั บาดเจ็บในระหว่างทํางาน

การพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสในการเติบโตของบุคลากร

ในปี
บริษทั กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุ ษยชนโดยปฏิบตั อิ ย่างเท่า
เทียมกัน ทังในด้านเพศ เชือชาติ ศาสนา ประเพณี รวมถึง ผู้พิก าร ซึงบริษัท ให้ค วามสํา คัญ กับ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน จากความรู้ค วามสามารถเป็ น หลัก ผ่า นเครืองมือ และรูป แบบการประเมินทีเป็ น สากล อีกทังมี
นโยบาย/แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนทีไม่เลือกปฏิบตั โิ ดยยึดหลักความเป็ นธรรม จึงจัดหลักสูตรฝึ กอบรมที
เกียวข้อง อาทิ การปฐมนิเทศ กฎบัตรและจรรยาบรรณ การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ฯลฯ เป็ นต้น
บริษทั มุ่งเน้นและให้ความสํา คัญกับการพัฒนาพนักงาน ซึงถือเป็ น หัวใจในการขับเคลือน
องค์กร โดยได้กําหนดหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องและสัมพันธ์กบั ระดับตําแหน่ ง บทบาทหน้าที/ลักษณะงาน
เป็ นไปตามทีหน่วยงานและองค์การคาดหวัง เพือให้มคี วามรู้ ทักษะ และศักยภาพทีสูงขึน ในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยในปี พ.ศ.
รวมถึงมีการเปิ ดโอกาสและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพให้แก่พนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร รูปแบบการประเมินและหลักเกณฑ์
สรุปผลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทีสอดคล้องผลการประเมินการทํางานด้วยการฝึ กอบรม เพือเป็ นการ
จูงใจและรักษาพนักงานให้อยูร่ ว่ มกับองค์กรอย่างมีความสุข
ทังนีการฝึกอบรมภาพรวม ปี
มีจํานวนพนักงานเข้าฝึ กอบรมทังสินจํานวน , คน
จากพนักงานทังหมดในปี
จํานวน , คน คิดเป็ นร้อยละ . โดยแบ่งเป็ น ฝึ กอบรมภายใน จํานวน
, คน และจัดฝึ กอบรมภายนอกจํานวน คน โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี
การฝึ กอบรมภายใน ประจําปี
ลําดับ วันทีอบรม
1
24 เมษายน 2564
2
27 เมษายน 2564
3
28 เมษายน 2654
4
29 เมษายน 2654
5
21 พฤษภาคม 2564
6
22 พฤษภาคม 2564

หลักสูตร
จํานวนคน
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคดิจทิ ลั
38
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนําไปปฏิบตั ิ 60
โอโมเตะนาชิ : จิตวิญญาณการบริการแบบญีปุ่ น
40
ภาวะผูน้ ํากับการบริหารในสภาวะวิกฤติ
45
ภาวะผูน้ ํากับการบริหารในสภาวะวิกฤติ
50
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคดิจทิ ลั
50
33

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

24 พฤษภาคม 2564
25 พฤษภาคม 2564
25 มิถุนายน 2564
26 มิถุนายน 2564
27 กรกฎาคม 2564
11 สิงหาคม 2564
17 สิงหาคม 2564
19 สิงหาคม 2564
24 สิงหาคม 2564
25 สิงหาคม 2564
17 กันยายน 2564
21 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564

การบริหารผลงานในสภาวะวิกฤติ
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพือการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเปลียนแปลงและความเสียงในสภาวะวิกฤติ
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพือการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการให้บริการยุคดิจทิ ลั
การบริหารงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ด้วยวิธกี าร Agile
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพือการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคและวิธกี ารนําเสนองานแบบ New Normal
36
การบริหารความเปลียนแปลงและความเสียงในสภาวะวิกฤติ
เทคนิคการให้บริการยุคดิจทิ ลั
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนําไปปฏิบตั ิ
เทคนิคการเพิมประสิทธิภาพในงานด้วยการสือสารแบบ

47
65
65
63
34
40
40
33

20
21
22
23
24

23 กันยายน 2564
24 กันยายน 2564
12 ตุลาคม 2564
14 ตุลาคม 2564
15 - 16 ตุลาคม 2564

66
36
36
29
19

25
26
27
28

15 ตุลาคม 2564
19 ตุลาคม 2564
20 ตุลาคม 2564
21 ตุลาคม 2564

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคดิจทิ ลั
ความรูธ้ รุ กิจประกันภัยอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการให้บริการยุคดิจทิ ลั
ความรูธ้ รุ กิจประกันภัยอย่างมืออาชีพ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.)
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนําไปปฏิบตั ิ
พัฒนาการทํางานด้วยแนวคิดแบบ Agile (อไจล์)
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนําไปปฏิบตั ิ
เทคนิคการเพิมประสิทธิภาพในงานด้วยการสือสารแบบ

Ho-Ren-So

Ho-Ren-So

55
36
36
38

30
38
33
82

29
30
31
32
33
34
35
36
37

22 ตุลาคม 2564
พัฒนาการทํางานด้วยแนวคิดแบบ Agile (อไจล์) รุน่ ที 2
39
23 ตุลาคม 2564
พัฒนาการทํางานด้วยแนวคิดแบบ Agile (อไจล์) รุน่ ที 3
51
9 พฤศจิกายน 2564
การคิดเชิงสังเคราะห์และตัดสินใจ
40
11–12 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน
26
13 พฤศจิกายน 2564
การคิดเชิงสังเคราะห์และตัดสินใจ
41
16 พฤศจิกายน 2564
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคดิจทิ ลั
43
18–19 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร
41
20 พฤศจิกายน 2564
เทคนิคการนําเสนอขายยุคดิจทิ ลั
43
- ตุลาคม, 3-4,10-11,18, 24-25 พฤศจิกายน 2564
กลยุทธ์ดา้ นความยังยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) 25
38
22 ธันวาคม 2564
“BIG ROOM PLANNING”
50
39
27 ธันวาคม 2564
"2022 TQM Business Plan Kick Off"
132
รวมจํานวน
1,771
การฝึ กอบรมภายนอก ประจําปี
ลําดับ วันทีอบรม
หลักสูตร
จํานวนคน
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30/6/2564
โปรแกรมเกียวกับคอมพิวเตอร์ออนไลน์
1
ภายในปี 2564 GRI Professional Certification (ออนไลน์)
1
ภายในปี 2564 Foundation in Responsible Investment (ออนไลน์)
1
18/10/2564
Corruption Risk and Control Workshop (CRC) รุน
่ ที 11/2021
2
21/10/2564
Live – Road to Certify 4/2021
2
30.10, 4,5,6,11-13,18-20,26-27.11.2564
Advanced People Management in the Post Covid-19 (APM 45)
1
15/12/2564
Financial Statement Analysis การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
เพือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ
1
17/12/2564
การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ถกู ต้อง
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
2
17/12/2564
Merger & Acquisition (M&A) กับภาระภาษีและกฎหมายอืนทีต้องวางแผน
1
18/12/2564
เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชีเพือจัดทํางบการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1
22/12/2564
การตรวจสอบและป้ องกันการทุจริตจากงบการเงินพร้อมกรณีศกึ ษา
2
22/12/2564
ข้อควรระวังในการยืนงบการเงินปี
และการเตรียมความพร้อม
สําหรับการนําส่งงบการเงิน ปี 2565 (จ.นครปฐม)
1
22/12/2564
การตรวจสอบและป้ องกันการทุจริตจากงบการเงินพร้อมกรณีศกึ ษา
2
23/12/2564
ความรับผิดชอบของผูท้ าํ บัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีทสํี าคัญ 3
24/12/2564
ข้อควรระวังในการยืนงบการเงินปี
และการเตรียมความพร้อมสําหรับ
การนําส่งงบการเงิน ปี 2565
3
25/12/2564
Case ทีพบจากการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
ข้อผิดพลาดจากการทําบัญชีฯ
1
25/12/2564
ข้อควรระวังในการจัดทํางบการเงิน การปิ ดบัญชีและการนํ าเสนองบการเงิน ให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการเงินก่อนนํ าส่งงบการเงิน
1
27/12/2564
ข้อควรระวังในการจัดทํางบการเงิน การปิ ดบัญชีและการนํ าเสนองบการเงิน ให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการเงินก่อนนํ าส่งงบการเงิน
2
28/12/2564
ประเด็นสําคัญทีควรนํามาพิจารณารายการบัญชีดา้ นสินทรัพย์และหนีสินใน
งบประมาณการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
2
รวมจํานวน
30

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค

บริษทั กําหนดให้พนักงานของบริษทั ปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั ิจริยธรรมธุร กิจทีกําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทังในด้านคุณภาพและการให้บริการทีดีและได้มาตรฐาน มีการรักษา
ความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าทีตนได้ล่วงรูม้ าเนืองจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที
ตามปกติวสิ ยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าทีตามกฎหมาย
บริษทั มุ่งมันทีจะสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้กบั ลูกค้าด้วยการบริการทีมีคุณภาพ
โดยการจัดตังฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ในการให้บริการช่วยเหลือลูกค้าตลอด ชัวโมงผ่านสายด่วน
โดยฝ่ าย
ลูกค้าสัมพันธ์ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าทีโทรเข้ามาสอบถาม ติดตามงานและร้องเรียน ตลอดจนประสานงาน
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ให้กบั หน่ วยงานทีเกียวข้องกรณีลูกค้าเกิดอุบตั เิ หตุ ให้ได้รบั ความช่วยเหลือโดยเร็วทีสุด รวมถึงการสอบถาม
ข้อมูลเกียวกับการทําประกันภัย เพือให้ลกู ค้า และประชาชนทัวไปทีต้องการข้อมูลเพิมเติมได้รบั ข้อมูลไปอย่าง
ครบถ้วนเพือประกอบการตัดสิน ใจในการทํา ประกัน ภัย นอกจากนีบริษัท มีก ารทําประกันวิช าชีพสําหรับ
พนักงาน เพือชดเชยแก่ลูกค้าทีได้รบั ความเสียหายหากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงานของพนักงาน
บริษทั ยัง จัดให้ม ีกิจ กรรมต่างๆ เพือเสริมสร้างความสัม พันธ์ร ะหว่างบริษัท กับลูกค้า ให้ยงยื
ั น ในรูป แบบ
กิจกรรม CRM ผ่านโครงการ TQM Family club ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ พเิ ศษแก่สมาชิกโครงการและลูกค้า
ได้แก่ ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ ส่วนลดร้านค้าทีร่วมรายการ และของสมนาคุณวันเกิด เป็ นต้น
การประสานงานบริ การให้ลกู ค้าด้านสิ นไหมทดแทน
ในปี 2564 นัน วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั งิ านก็เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าและเพือให้ลูกค้า
ได้รบั สิท ธิทพึ
ี ง ได้ตามเงือนไขของกรมธรรม์ป ระกันภัยเป็ นการร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ ของธุรกิจประกันภัยอีก
ช่องทางหนึง ฝ่ ายประสานงานสินไหมได้ทําการรวบรวมผลจํานวนรายทีประสานงานบริก ารลูกค้ารวมทังสิน
37,226 ราย
ทังนีฝ่ ายประสานงานสินไหมได้บริการประสานงานให้กบั ลูกค้าทุกราย เพือให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวก
ในการจัดการด้า นสิน ไหมทดแทนมากขึน อีกทังยัง ได้ปรับปรุงการให้บ ริก ารอยู่ต ลอดเวลาโดยมุ่งเน้ น ตาม
สถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนโดยตลอดเพือการรองรับ การบริการทีดี มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับลูกค้าและ
ผูบ้ ริโภค
ฝ่ ายประสานงานสินไหมได้มกี ารปรับปรุงการบริการเพือความเป็ นเลิศดังนี
1. การพัฒนาบุคลากรผูใ้ ห้บริการ (People) ให้เป็ นผูท้ มีี คณ
ุ ลักษณะทีเหมาะสมในการ
ให้บริการเช่น มีทศั นคติ ทีถูกต้องในการให้บริการ มีมติ รไมตรี สามารถให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว มีความรูใ้ นเรืองทีให้บริการเป็ นอย่างดีมคี วาม สุภาพ มีความเต็ม
อกเต็มใจช่วยเหลือ และพร้อมให้บริการ
2. การพัฒนาสถานที (Place) และสภาพแวดล้อมให้มคี วามเหมาะสมต่อการให้บ ริการ
ทีจะช่วยให้ผรู้ บั บริการ ได้รบั ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ทําให้เกิดความพึง
พอใจและประทับใจมากขึน
3. การพัฒนากระบวนการ (Process) ต้องเอือให้เกิดความถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว ทํา
ให้ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้งา่ ย มีความชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับ
การบริการทีสือให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ทราบ มีการติดตามผลการบริการในด้านต่าง ๆ
เพือปรับปรุงให้เหมาะสม
ฝ่ ายประสานงานสินไหมได้ปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักทีสําคัญดังนี
1. การบริการด้วยใจ
2. ให้เกียรติลกู ค้า
3. รูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
4. เชียวชาญในสินค้า หรือบริการของเราเอง
5. เต็มใจช่วยแก้ไขปั ญหาให้ลกู ค้า
6. สร้างความประทับใจในครังต่อไปทีมาใช้บริการ
7. ใช้เทคโนโลยีททัี นสมัยในการให้บริการ
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั มีแนวทางปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุ น และอาสาทํากิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ชุมชนและสังคม เพือส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื นฟูสงั คมและวัฒนธรรม ผ่าน
กิจกรรมทีบริษทั ทําร่วมกับลูกค้า ผูบ้ ริหารและพนักงานเพือเป็ นส่วนหนึงในการสร้างสังคมและสิงแวดล้อมทีมี
คุณภาพ ดังต่อไปนี
.กิจกรรมรณรงค์ค วามปลอดภัย ทางถนนในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2564 พร้อมออกบู
ธเพือมอบประกันภัยนิวนอร์มอลซุปเปอร์พลัสให้แก่สอมวลชนและผู
ื
เ้ ข้าร่วมงานฟรี นอกจากนี ยังได้มกี ารเชิญ
ชวนให้คนไทยเข้ามาลงทะเบียนรับประกันภัยดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ของ TQM ทาง
เว็บไซต์ www.tqm.co.th และร่วมกับพันธมิตร บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) มอบประกันภัย
นิวนอร์มอลซุปเปอร์พลัสแก่คนไทยทัวประเทศฟรีผา่ นตูเ้ ติมเงินบุญเติม เมือเดือนเมษายน 2564

.มอบประกันภัยแพ้วคั ซีนฟรี!! กว่า 1 ล้านสิทธิ คุม้ ครองสูงสุด 100,000 บาท เพือสร้างความสบาย
ให้ ค น ไ ท ย ไ ด้ เ ข้ า รั บ กา ร ฉี ด วั ค ซี น โค วิ ด - 19 อย่ า ง มั น ใจ โดย สา ม าร ถ ลงท ะเ บี ย นรั บ ง่ า ย ๆ ที
เว็บไซต์ www.tqm.co.th เมือเดือนพฤษภาคม 2564
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. จัด ทํ า ถุง ยัง ชีพ ซึงภายในถุ ง บรรจุ ด้ว ยสิงของเครืองใช้ท งอุ
ั ป โภคและบริโ ภคทีจํ า เป็ นต่ อ การ
ดํารงชีวติ ของประชาชน จํานวน 1,000 ถุง เพือแจกจ่ ายให้แ ก่ป ระชาชนทีอาศัยอยู่ในชุม ชนทีอยู่ในบริเ วณ
ใกล้เคียงสํานักงานใหญ่ของบริษทั เพือบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผูท้ ได้
ี รบั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยบริษทั ฯ ได้ร่วมกับวัดลาดปลาเค้าในการเป็ นศูนย์กลางเพือนํ าถุงยังชีพส่วนหนึง
กระจายไปยังประชาชนในชุมชนทีอยูร่ ะแวกใกล้เคียงวัด เมือเดือนมิถนุ ายน 2564

.จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘รูก้ ่อนฉีด ใกล้ชดิ คุณหมอแบบ Exclusive’ เพือให้ความรูเ้ กียวกับเรือง
ของการฉีดวัคซีนป้ องกันไวรัสโควิด-19 แก่ลูกค้าองค์กร และประชาชนทัวไปฟรี ผ่านระบบ Zoom โดยให้สทิ ธิ
แก่ผทู้ สนใจและลงทะเบี
ี
ยน จํานวน 1,000 คน เมือวันที 28 มิถนุ ายน 2564

. บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด มอบเครืองกระตุกหัวใจให้อาสามูลนิธริ ว่ มกตัญ ู จุด
สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย เพือให้เ จ้าหน้าทีอาสาสมัครฯ ได้นําไปใช้ประโญชน์ใ นการช่วยประชาชนทีได้
ประสบภัยต่อไป เมือเดือนกรกฎาคม 2564
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. ร่วมเป็ นพาร์ทเนอร์โครงการ ‘ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถงึ บ้าน’ จัดโดย Doctor A to Z พร้อม
เหล่าพันธมิตรกว่า บริษทั เอกชน, ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าทีจิตอาสา หวังช่วยเหลือผูป้ ่ วยโควิดใน
ภาวะวิกฤตเตียงเต็มให้ได้รบั การดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของแพทย์และ
Care Giver ติดตามอาการตลอด ชัวโมง โดย TQM ได้ให้ค วามช่ว ยในด้า นเงินบริจาค ประชาสัม พันธ์
โครงการ กับสือต่ าง ๆ ในเครือข่ายของ TQM และฐานลูกค้าของบริษทั พร้อมทังสนับสนุนให้พนักงาน TQM
เป็ นจิตอาสาช่วยรับโทรศัพท์ประสานงานจากผูป้ ่ วย TQM หวังเป็ นอย่างยิงทีจะเป็ นส่วนหนึงในการฝ่ าวิกฤตม
หันตภัยร้ายนีไปพร้อม ๆ กับคนไทยทุกคน เมือเดือนกรกฎาคม 2564
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.จัดทําถุงยังชีพมอบให้แก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยร่วมกับ
เพจอีจนั ในการนําถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้แก่คนไทย เมือเดือนสิงหาคม 2564

.มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุให้แก่ขา้ ราชการตํารวจ สถานีตาํ รวจนครบาลโคกคราม และสถานี
ตํารวจนครบาลโชคชัย จํานวน
กรมธรรม์ ต่อเนืองเป็ นปี ที 13 เพือเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าทีให้แก่ขา้ ราชการตํารวจ ณ ทีควิ เอ็ม สํานักงานใหญ่ เมือเดือนกันยายน 2564

.ร่วมลงพืนทีเพือเข้าช่วยเหลือผูท้ ได้
ี รบั ความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน พร้อมจัดถุงยังชีพแจกจ่ายให้กบั
ผูท้ ยัี งติดอยูใ่ นพืนทีไม่สามารถเดินทางออกจากทีพักอาศัยได้ เมือเดือนกันยายน 2564
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.พนั ก งานอาสาสมัค รลงพืนที เข้า ให้ค วามช่ ว ยเหลือ ประชาชนทีได้ร ับ ความเดือ ดร้อ นจาก
สถานการณ์นําท่วมทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนําถุงยังชีพทีบรรจุสงของอุ
ิ
ปโภค-บริโภคแจกจ่ายให้แ ก่
ประชาชนด้วย เมือเดือนกันยายน 2564

.กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ประจําปี 2565 พร้อมมอบประกันภัย
อุบตั เิ หตุปีใหม่อนุ่ ใจ ให้แก่คนไทยทัวประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของ TQM ทางเว็บไซต์
เมือเดือนธันวาคม 2564

. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ‘ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิด’ จํานวน 1,537,800 บาท โดย
ทางโครงการฯ จะนําเงินบริจาคไปจัดสรรวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนและผูด้ อ้ ยโอกาสต่อไป เมือ
เดือนกันยายน 2564
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สิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ให้ความสําคัญต่อความรับ ผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในการให้ความสําคัญกับการดูแล รักษา
สิงแวดล้อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จึงประกาศใช้นโยบายสิงแวดล้อม และนโยบายการลดการใช้ก๊าซ
เรือนกระจก ดัง นันบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ทีเป็ นการทําลาย แต่จะป้ องกันและสร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ
สนับสนุนการรักษาสิงแวดล้อมต่อผูค้ นในชุมชน รวมถึงปลูกฝั งจิตใต้สาํ นึกของพนักงานทุกบริษทั ทุกท่าน และ
บริษทั ยังปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบ ทีเกียวข้องกับ สิงแวดล้อมของหน่ วยงานกํากับ ดูแล
รวมถึงการมอบหมายให้คณะทํางานความยังยืนองค์กรเป็ นกลไลสําคัญในการจัดการสิงแวดล้อมตามเป้ าหมาย
การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์การสหประชาชาติลาํ ดับที การใช้
ทรัพยากรอย่างยังยืนและรับผิดชอบเพือทําให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและรูปแบบการผลิตทียังยืน และลําดับที
การปฏิบตั กิ ารเกียวกับสภาพภูมอิ ากาศ ซึงต้องดําเนินการอย่างเร่งด่ว่นเพือต่อสูก้ บั การเปลียนแปลงทางสภาพ
ภูมอิ กาศและผลกระกระทบของการเปลียนแปลง ซึงเป็ นเป้ าหมายพิเศษทีองค์กรให้ความสําคัญและดําเนินการ
อย่า งเร่ ง ด่ ว น และรายงานการดํา เนิ น งานต่ อ คณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การและบรรษัท ภิบ าล และ
คณะกรรมการบริษทั
นโยบายด้านสิ งแวดล้อม
บริษทั มีความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืนบนพืนฐานของความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม โดย
ตระหนักและให้ความสําคัญในการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีเกิด จากการดําเนินธุรกิจ ลดการใช้พลังงาน
พร้อมทังเตรียมแผนและมาตรการต่าง ๆ เพือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจากการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จึงได้กาํ หนดนโยบายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิงแวดล้อม มาตรฐานสากล รวมไปถึงการ
เข้า ร่วมมาตรฐานด้านความยังยืนโดยสมัครใจ ทังนี เพือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื องโดยมีแนวทางดัง นี
) กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ในการทํางานด้านสิงแวดล้อมและติดตามทบทวนการปฏิบตั งิ านทีมี
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือง
) ควบคุม ป้ องกัน บําบัด และลดมลภาวะต่าง ๆ ให้มผี ลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุดทังในด้าน
มลพิษทางนํา อากาศ ขยะมีพษิ สารเคมี เสียง และอืน ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับตลอดจนข้อกําหนดต่าง ๆ
รวมถึงพันธะสัญญาข้อผูกพันทีต้องปฏิบตั ิ ด้านสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
) มุ่งมันต่อการปกป้ องภาวะสิงแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทังจาก
การอุปโภค บริโภค, การบําบัด, การควบคุมปริมาณของเสีย และการนํากลับมาใช้ใหม่รวมถึงการวางแผนภาวะ
ฉุ กเฉิน ต่างๆ ด้วยวิธที เหมาะสม
ี
) จัดให้มกี ารศึกษาและฝึ กอบรมพนักงาน เพือกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกในด้านสิงแวดล้อมซึงเป็ น
หน้าที ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
) ดําเนิ น การประชาสัม พันธ์ร่วมมือกับ ชุม ชนและหน่ ว ยงานราชการทีเกียวข้องเพือปรับ ปรุ ง การ
จัดการสิงแวดล้อม
ผูบ้ ริหารของบริษทั จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารดําเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุเจตนารมณ์ทได้
ี ตงไว้
ั
อย่าง สมําเสมอและนโยบายสิงแวดล้อมจะถ่ายทอดให้กบั พนักงานทุกคนได้ทราบและพร้อมทีจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทัวไป
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
) ปรับเปลียนกระบวนการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพการใช้พลังงานทีสูงขึน
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) ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงานทดแทน เพือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
) จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกการอนุ รกั ษ์พลังงาน และการรับมือกับการเปลียนแปลงสภาพอากาศ
ให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคูค่ า้ ทางธุรกิจ
) ร่วมมือการปลูกป่ าทดแทน และฟื นฟูพนที
ื ป่ าขึนมาใหม่ เพือเป็ นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
) ส่งเสริมและรณรงค์ให้มกี ารรวบรวม และจัดการของเสียเพือนํากลับมาใช้ใหม่
) ติดตามความเคลือนไหวด้านการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความเสียงทีอาจส่งผล
กระทบต่อกลุม่ ทีควิ เอ็ม
) สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรูเ้ รืองการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศให้กบั พนักงานของ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริษทั คูค่ า้ ทางธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
ด้วยความตังใจและความมุ่งมันดังกล่าว กลุ่มบริษทั ทีควิ เอ็ม หวังว่าจะได้เป็ นส่วนหนึงของการมีสว่ นร่วมในการ
ช่วยเหลือ ปั ญหาโลกร้อนและการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีรุนแรงมากขึน
การจัดการสิ งแวดล้อม
บริษทั กําหนดนโยบายเพือปลู กจิต สํา นึ ก ของพนักงานทุ กระดับ ขององค์กรในเรือง การลดการใช้
กระดาษประกอบด้วยการใช้กระดาษทัง 2 หน้า (Re-used paper)ทบทวนการพิมพ์เอกสารเท่าทีมีความจําเป็ น
อย่ า งสมํ าเสมอ และจัด เก็ บ เอกสารในรู ป แบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Text and PDF File) ตลอดจนเพิมช่ อ ง
อิเ ล็กทรอนิ กส์ในการรับ ส่งเอกสารต่าง ๆ ระหว่างคู่คา้ กับบริษทั และลูกค้ากับบริษัท ได้แก่ ระบบเครือข่า ย
ข้อมูลระหว่างกัน หรือ FTP (File Transfer Protocol) และ Electronics Mail เป็ นต้น ส่งผลให้บริษทั สามารถลด
การใช้กระดาษ รวมทังประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบริษทั สําหรับ กิจกรรมควบคุมการลดการใช้พลัง งานไฟฟ้ า
บริษทั จัดทําระบบปิ ดเปิ ดระบบไฟฟ้ า และระบบปรับอากาศแบบตังเวลาเปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติ เพือลดการใช้ไฟฟ้ า
ในช่วงเวลาทีไม่จาํ เป็ น การให้ความสําคัญเรืองการจัดการกับทรัพยากรและสิงแวดล้อมภายในองค์กรในปี พ.ศ.
2564 บริษทั กําหนดโครงการต่าง ๆ ด้านสิงแวดล้อม ดังนี

1) โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะติดเชือ โดยบริษทั ติดตังถังคัดแยกขยะตามจุดทีต่าง ๆ ภายในองค์กร
เช่น อาคารพรรณนิภา อาคารพรรณนิภา อาคารสร้างสุข อาคารนําเพชร และอาคารมรกตและติดตัง
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2) โครงการตรวจวัด ค่านํ าเสีย บริษทั จัด การบํา บัดนํ าเสียก่ อนปล่อยลงสู่สาธารณะ ตามกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ าทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม เป้ าหมายการตรวจวัดคุณภาพนํ าเสียทุกปี ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพนําเสียก่อนปล่อยสู่
สาธารณะตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม
3) การจัดการสิงแวดล้อมภายในองค์กร บริษทั ดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. โดยการสร้างการรับรู้ เข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์เกียวกับกิจกรรม 5ส. ซึงประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้า งนิสยั เพือให้
พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจถึงการดูแลสภาพแวดล้อมรอบข้างลดการหมักหมม
ของสิงปฏิกลู ลดการใช้กระดาษโดยไม่จําเป็ น ลดการสร้างขยะโดยไม่จาํ เป็ น รวมถึงการประหยัดพลังงานจาก
การสะสางงานให้เสร็จโดยเร็วเพือลดชัวโมงการใช้พลังงาน พนักงานมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 5ส. มีการ
ตรวจและสรุปคะแนนทุก เดือน เพือสภาพแวดล้อมการทํางานทีดีขนึ โดยในปี พ.ศ. 2564 บริษทั จัดให้มกี าร
ประเมิน 5ส. จํานวนทังสิน 12 ครัง ดังต่อไปนี
1) วันที 16 มกราคม 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 86
2) วันที 20 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 84
3) วันที 20 มีนาคม 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 83
4) วันที 17 เมษายน 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 85
5) วันที 15 พฤษภาคม 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 83
6) วันที 19 มิถุนายน 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 85
7) วันที 17 กรกฎาคม 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 84
8) วันที 21 สิงหาคม 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 84
9) วันที 18 กันยายน 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 87
10) วันที 16 ตุลาคม 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 84
11) วันที 20 พฤษจิกายน 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 86
12) วันที 18 ธันวาคม 2564
ผลการประเมินคิดเป็ น
ร้อยละ 86
รวมการประเมิน 12 ครัง
ผลการประเมินเฉลียคิดเป็ น
ร้อยละ 85
ผลการประเมินเฉลียเปรียบเทียบ ปี 2563 เฉลียร้อยละ 81 ปี 2564 เฉลียร้อยละ 85 ผลการ
ประเมินดีขนร้
ึ อยละ 4 เป็ นไปตามเป้ าหมายทีคาดการณ์ไว้ให้เห็นว่าพนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจถึง
การดูแลสภาพแวดล้อมและลดการสร้างขยะโดยไม่จาํ เป็ นรวมถึงการประหยัดพลังงานโดยคาดหวังว่าคะแนน
เฉลียในปี พ.ศ. 2565 จะอยูท่ ร้ี อยละ 89
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การใช้พลังงานไฟฟ้ า
ตารางการเปรียบเที ยบจํานวนหน่ วยการใช้ไฟฟ้ าประจําปี 2562-2564
จํานวนหน่ วย
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จากการเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของปี 2562-2564 อาคารพรรณนิภ า 1
เเละอาคารพรรณนิภา 2 เเล้วพบว่าในช่วงปี 2563 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิมขึน เนืองจากช่วงต้นเดือน
พฤษภาคมของปี 2562 มีการเปิ ดใช้งานตึกอาคารพรรณนิภา 2 จึงทําให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิมขึน
ดังรูปภาพ ต่อมาในปี 2564 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลง 2.28 % จากการเปรียบปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าของปี 2563 เนืองจากมีสถานการณ์ไม่ปกติมีการเเพร่เ ชือไวรัส โคโรนา (COVID-19) ตลอดทังปี 2564
ทางบริษทั จึงมีนโยบายให้พนักงาน Work From Home เพือลดความเสียงการติดเชือไวรัส จึงทําให้ปริมาณของ
การใช้พลังงานไฟฟ้ า ลดลงจํานวนมาก หากสถานการณ์ปกติในปี 2565 - 2566 คาดการณ์ว่าปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ าจะเพิมขึนเมือพนักงานกลับเข้ามาทํางานปกติการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดย Electricity Use/EBITDA = 1.14% และ Electricity Use/Employee = 999.7 หน่ ว ยต่ อ
พนักงาน 1 คน/ปี ทังนีบริษทั ยังคงเป้ าหมายในการลดการใช้ไฟฟ้ าลงจากอัตราส่วน Electricity Use/EBITDA
ร้อยละ 0.01 ทุกปี
การใช้นํา

จํานวนหน่ วย

ตารางการเปรียบเที ยบการใช้นําประปาประจําปี 2562-2564
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้นําประปาของปี 2562-2564 อาคารพรรณนิภา 1
เเละอาคารพรรณนิภา 2 จะเห็น ได้ชดั ว่าปี 2563 มีปริม าณการใช้นําเพิมขึน จากการเปรียบเทียบปี 2562
เนื องจากฝ่ ายอาคารสถานทีได้ต รวจพบบ่อปลามีนํ ารัวซึมเเละมีน โยบายให้เ เม่ บ้านทํา ความสะอาดเก้า อี
สํานักงานเพือรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั เเละต่อมาในปี 2564 ทางบริษทั ได้ตระหนักถึงการซ่อมบํารุงบ่อปลา
เเละเนืองจากมีสถานการณ์ไม่ปกติจากการเเพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดทังปี 2564 ทาง
บริษทั จึงมีนโยบายให้พนักงาน Work From Home เพือลดความเสียงการติดเชือไวรัส จึงทําให้ปริมาณของการ
ใช้นํ าลดลง 51.9 % จากการเปรีย บเทียบปริม าณการใช้นํ าปี 2563 หากสถานการณ์ ป กติในปี 2565-2566
คาดการณ์ ว่าปริม าณการใช้นําจะเพิมขึนมากกว่า ปี 2564 เมือพนักงานกลับเข้ามาทํางานปกติ โดย Water
Use/EDITDA = 0.22% และ Water Use/Employee = 47.2 หน่ ว ยต่ อ พนั ก งาน 1 คน/ปี ทังนี บริษั ท ยัง คง
เป้ าหมายในการลดการใช้ไฟฟ้าลงจากอัตราส่วน Electricity Use/EBITDA ร้อยละ 0.01 ทุกปี
การกําจัดของเสียทีเกิ ดจากกระบวนการธุรกิจ
โดยบริษทั ติดตังถังคัดแยกขยะตามจุดทีต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น อาคารพรรณนิภา 1 อาคารพรรณ
นิภา 2 อาคารสร้างสุข อาคารนํ าเพชร และอาคารมรกตและติดตังจุดคัดแยกขยะติดเชืออย่างเป็ นระเบียบไม่
รวมกับขยะทัวไปจํานวน 1 จุด ทีห้องคัดแยกขยะ โดยบริษทั มีเป้ าหมายระยะสันทีจะคงค่าใช้จ่ายรายปี จากการ
กําจัดขยะ ปี ละ 16,800 บาทต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี สะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมและลดปริมาณ
การสร้างขยะจากกระบวนการธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญสวนทางกับการเติบโตของบริษทั อย่างต่อเนือง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษทั ให้ความสําคัญกับการบรรเทาภาวะโลกร้อนและการจัดการความเสียงทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศซึงเป็ น เรืองสําคัญและต้องได้ร บั การจัดการอย่างเร่งด่วน และยึดมันในความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายเพือประโยชน์ ร่วมกันอย่างยังยืน จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกอ้างอิง กับแนวทางการดําเนินการในระดับสากล เพือเตรียมรับมือกับการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก โดยในปี 2563 บริษัทดําเนิ นโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทังนีข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรจากประจําปี พ.ศ. 2563 ดังนี
การปล่อยก๊าซทางตรง
169 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
การปล่อยก๊าซทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
การปล่อยก๊าซจากการใช้ถา่ นหิน
ไม่มี
โดยมีเป้ าหมายว่าต้องการลดการปล่อยก๊าซให้ได้ ร้อยละ 3 ภายในปี พ.ศ. 2573 และมีแผนการจัดการ
ปั ญหานํ าท่วมเพือเตรียมรับมือกับสภาพภูมิอากาศทีเปลียนไป สําหรับ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สําหรับปี พ.ศ. 2564 อยูร่ ะหว่างการประเมิน
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การมีส่วนร่วมของชุมชน
และการประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อม
การสํารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมเกียวกับผลกระทบทางลบจากการดําเนิ นการของธุรกิ จ
บริษทั สํารวจสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบว่า ได้ร บั ผลกระทบจากการดําเนิ นธุรกิจของบริษทั
หรือไม่ บริษทั พบความต้องการจัดการดูแลท่อระบายนํา จึงจัดทํานโยบายการขุดลอกท่อระบายนําและสิงปฏิกูล
เพือลดปั ญหาการอุดตันของขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน
พบว่าชุมชนโดยรอบต้องการให้บริษทั ดําเนินการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยสัตว์ทีเป็ นพาหะนํา
โรค เนืองจากในขณะนีพนักงานและชุมชนต้องอยูร่ ่วมกันเป็ นจํานวนมาก จึงเกิดขยะจากการอุปโภคและบริโภค
ซึงอาจก่อให้เกิดพาหะนําโรคและเป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
บริษทั จึงดําเนินโครงการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อโดยพาหะนําโรค ดังนี
ชือโครงการ
โครงการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อโดยสัตว์เป็ นพาหะนําโรค
วัตถุประสงค์
1) เพือให้ทราบถึงสาเหตุและการควบคุมป้ องกันโรคติดต่อทีเกิดจากพาหะนําโรค
2) เพือลดอัตราการเกิดโรคติดต่อทีเกิดจากพาหะนําโรคบริเวณชุมชนในพืนที
3) เพือเน้นให้ชมุ ชนตระหนักถึงอันตรายของสัตว์ทเป็
ี นพาหะนําโรค
เป้ าหมาย เพือลดพาหะนําโรค
ผลของโครงการ ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการของบริษทั
โดยในปี พ.ศ. 2564 บริษทั ดําเนินการตามโครงการทังสิน 12 ครัง ดังต่อไปนี
1) วันที 17-19 มกราคม พ.ศ. 2564
2) วันที 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
3) วันที 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2564
4) วันที 18-20 เมษายน พ.ศ. 2564
5) วันที 13-15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
6) วันที 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
7) วันที 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
8) วันที 17-22 สิงหาคม พ.ศ. 2564
9) วันที 19-23 กันยายน พ.ศ. 2564
10) วันที 17-19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
11) วันที 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
12) วันที 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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นวัตกรรมทางธุรกิจ สังคม และสิงแวดล้อม
บริษัท สนับ สนุ น ให้นํ า ความรู้แ ละประสบการณ์ ด้า นความยังยืน มาพัฒ นาและปรับ ใช้เ พือคิด ค้น
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เพือเสริมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้าน
กระบวนการทํางานทังในระดับ ภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่า งองค์กร โดยเน้ นนวัต กรรมเชิง
สร้างสรรค์ทก่ี อให้เกิดการเปลียนแปลงในทางทีดีขนึ สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิม เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทังนีบริษทั ถือเป็ นนโยบายว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็ นหนึงใน
ความรับ ผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสือสารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กบั กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียทังทางตรงและ
ทางอ้อม สามารถรับ ทราบผ่านช่องทางทีหลากหลาย เพือให้มนใจว่
ั าข้อมูลข่า วสารด้า นนวัตกรรมเหล่า นี จะ
สือสารไปถึงกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างทัวถึง
โครงการพัฒนาระบบ e-Document เพือลดการใช้ กระดาษและก๊าซเรือนกระจก
วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาระบบการสร้าง / แปลงเอกสารจาก Hard Copies ไปเป็ น Soft Copies
2. เพือพัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื อตอบสนองกลยุ ท ธ์ ก ารใช้ ด ิจิ ท ัล เป็ นปั จจัย สนั บ สนุ น และขับ เคลื อนองค์ ก ร (Digital
Transformation)
4. เพือลดปริมาณการใช้กระดาษ และ Carbon Footprint ซึงเป็ นส่วนหนึงของก๊าซเรือนกระจก
ประโยชน์
1. ลดการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ สําหรับเอกสารทีไม่จาํ เป็ นต้องจัดพิมพ์ (Hard Copies)
2. ลดขันตอน และกระบวนการทํางาน (Redundant Process Reduction) ทีเคยต้องจัดส่ง
เอกสาร Hard Copies
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โดยในปี 2564 บริษทั สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ทีเกียวข้อง ดังนี
1. สามารถลดการใช้กระดาษเอ ได้ 25,022,749 แผ่น หรือคิดเป็ น 50,045 รีม นําหนักกระดาษ 2.18
กิโลกรัม/รีม
2. สามารถลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้ 1,846 ต้น (คํานวณจากสูตรนํ าหนักกระดาษ 1 ตัน เท่ากับการ
ตัดต้นไม้ 17 ต้น)
3. สามารถลดปริม าณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอืนๆ (Carbon Footprint) ได้
123,801 kgCO2e (คํานวณจากค่า EF ของการผลิตกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม เท่ากับ 1.1400 kg CO2e/kg)
4. สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยในซือกระดาษ A4 ไปได้ , , บาท (อ้างอิงจากราคากลางของระบบ
บริหารการจัดซือ กระดาษ A4 1 รีม ขนาด 70 แกรม มูลค่า . บาท)
5. สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยสําหรับค่าหมึกพิมพ์เอกสารไปได้ , , บาท (คํานวณจากค่าหมึก
พิมพ์เอกสาร 18 สตางค์ ต่อแผ่น)
6. สามารถลดจํานวนค่าจัดส่งไปรษณียไ์ ปได้ถงึ , , บาท (คํานวณจากค่าจัดส่งไปรษณีย์ 18
บาท ต่อ 1 กรมธรรม์)
ผลสรุปการเปรียบเทียบการดําเนิ นโครงการพัฒนาระบบ e-Document เพือลดการใช้ กระดาษ และก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี 2563 กับ 2564
ปี 2563

ปี 2564

ค่าเบียประกัน/ บาท

ค่ากระดาษ A4/ บาท

14,786,766,423

3,645,696

%
2.4655%

ค่าเบียประกัน/ บาท
16,067,320,756

%ค่ากระดาษ A4 /ค่าเบียประกัน

ค่ากระดาษ A4/ บาท
3,991,582

%
2.4843%

เพิ มขึน ( - ลดลง)
0.0188%

ผลสรุปการเปรียบเทียบการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ e-Document เพือลดการใช้กระดาษ และก๊าซเรือน
กระจก ระหว่างปี 2563 กับ 2564 สามารถสรุปได้ดงั นี
1. ค่ากระดาษ A4 เปรียบเทียบกับค่าเบียประกันประจําปี 2563 คิดเป็ น 2.4655%
2. ค่ากระดาษ A4 เปรียบเทียบกับค่าเบียประกันประจําปี 2564 คิดเป็ น 2.4843%
ดังนัน อัตราร้อยละการใช้กระดาษ ค่ากระดาษ A4 เปรียบเทียบค่าเบียประกันของทัง 2 ปี (2563 และ 2564) มี
สัดส่วนเพิมขึน คิดเป็ น 0.0188% ซึงสะท้อนให้เห็นว่า จํานวนค่ากระดาษ A4 เติบโตสูงขึนอันเป็ นเพราะปั จจัยที
เกิดขึน ดังนี
1. จํานวนค่ากระดาษ A4 แปรผันตามจํานวนค่าเบียประกัน ปี 2564 ทีเพิมมากขึนจากปี 2563 ทีผ่าน
มา ซึงค่าเบียประกันทีเพิมขึนนันเป็ นค่าเบียประกันในส่วนงานขายทียังคงมีความจําเป็ นจะต้องจัดพิมพ์ และ
จัดส่งเอกสารกรมธรรม์ให้กบั ลูกค้า เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีทําธุรกรรมกับทางบริษทั หรือในอีกนัย
หนึง จํานวนค่าเบียประกันสําหรับงานขายทีสามารถจัดพิม พ์ และจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ท างอิเล็กทรอนิ กส์
ให้กบั ลูกค้าได้ มีจาํ นวนลดน้อยลงจากปี 2563 ทีผ่านมา ปั จจัยทีกล่าวมานีล้วนเป็ นเหตุให้จาํ นวนค่ากระดาษ
A4 เพิมสูงขึน แต่เป็ นการเพิมขึนอย่างไม่มนี ยั สําคัญ ดังเห็นได้จากเปอร์เซนต์การเติบโตยังไม่สงู มากเท่าใดนัก
ทังนี สําหรับเอกสารกรมธรรม์ทสามารถดํ
ี
าเนินการจัดส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในปี 2564 นีทางบริษทั
สามารถลดค่าใช้จา่ ยในซือกระดาษ A4 ไปได้ถงึ 3,324,990 บาท
(อ้างอิงจากราคากลางของระบบบริหารการจัดซือ กระดาษ A4 1 รีม ขนาด 70 แกรม มูลค่า 66.44 บาท)
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การรับรองคุณภาพรายงาน
ช่องทางการติดต่อกรณีทมีี คาํ ถามเกียวกับเนือหาของรายงาน
ข้อมูลทางการเงินในรายงานฉบับนีนําข้อมูลมาจากระบบบัญชีเดียวกันกับทีใช้จดั ทํางบการเงินและข้อมูลทาง
การเงินทีแสดงในรายงานประจําปี
ของบริษัท ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน (มหาชน) ซึงได้รบั การตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สําหรับเนือหาและข้อมูลอืนๆ นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน (ถ้ามี) และข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีแสดงในรายงาน ยังไม่ได้มกี ารรับรองจากหน่วยงานภายนอก
รายงาน ณ วันที 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
นาย เรียว ขุนดีคล้าย
เลขานุการคณะทํางานความยังยืนองค์กร/
GRI Certified Sustainability Professional/
ผูเ้ ขียนรายงาน
อีเมล rio.khu@tqm.co.th

-ลายเซ็น(นางสาว สมพร อําไพสุทธิพงษ์)
ประธานคณะทํางานความยังยืนองค์กร
ผูร้ บั รองรายงาน

ทราบ
-ลายเซ็น-

(นางสาว สุวภา เจริญยิง)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
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GRI CONTENT INDEX
GENERAL DISCLOSURES
GRI 102: General Standard Disclosures 2016
GRI
Standards

Page /
Source

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply chain
Precautionary principle or approach
External initiatives
Membership of associations
Strategy

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

3
4
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
27-28
20-21
ANR
ANR
ANR
18, ANR

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and Integrity

102-14
102-15

ANR
ANR

See Annual Report 2021

Values, principles, standards and norms of behavior
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
Governance structure
Delegating authority
Executive - level responsibility for economic, environmental and social
topics
Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics
Composition of the highest governance body and its committees
Chair of the highest governance body
Nominating and selecting the highest governance body
Conflicts of interest
Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy
Collective knowledge of highest governance body
Effectiveness of risk management processes
Review of economic, environmental, and social topics
Highest governance body’s role in sustainability reporting
Communicating critical concerns
Nature and total number of critical concerns
Remuneration policies
Process of determining remuneration

102-16
102-17

ANR
ANR

See Annual Report 2021

102-18
102-19

ANR
ANR

See Annual Report 2021

102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-25
102-26
102-27
102-30
102-31
102-32
102-33
102-34
102-35
102-36

ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR
ANR

See Annual Report 2021

Disclosure

Remark

Organizational Profile
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021

See Annual Report 2021

See Annual Report 2021

See Annual Report 2021

See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
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Stakeholders’ involvement in remuneration
Annual total compensation ratio
Percentage increase in annual total compensation ratio
Stakeholder engagement
List of stakeholder groups
Collective bargaining agreements
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised
Reporting Practice

102-37
102-38
102-39

ANR
ANR
ANR

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

5
5
7
7

Entities included in the consolidated financial statements
Defining report content and topic Boundaries
List of material topics
Restatements of information
Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index

102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55

ANR
3-7
6

External assurance
Long-term Profitability

102-56

3
3
3
51
7
52
46, 47,
51

103-1
103-2
103-3

6-8
6-8
6-8

103-1
103-2
103-3

6-8
6-8
6-8

103-1
103-2
103-3

6-8
6-8
6-8

G4-FS7

ANR

GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Competitiveness
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Product Design and Development
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
GRI Sector Disclosure: Financial Sector
Monetary value of products and services designed to deliver a specific
social benefit for each business line broken down by purpose
Compliance & Corporate Governance

See Annual Report 2021
See Annual Report 2021
See Annual Report 2021

See Annual Report 2021

See Annual Report 2021

GRI 103: Management Approach 2016
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Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
GRI 205: Anti-Corruption 2016

103-1
103-2
103-3

6-8
6-8
6-8

Operations assessed for risks related to corruption
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
Confirmed incidents of corruption and actions taken
GRI 406: Non-discrimination 2016

205-1
205-2
205-3

15-18
15-18
15-18

Incidents of discrimination and corrective actions taken
GRI 418: Customer Privacy 2016

406-1

-

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and
losses of customer data
Policy Influence
GRI 103: Management Approach 2016

418-1

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Human Capital Development
GRI 103: Management Approach 2016

103-1
103-2
103-3

23-26

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
GRI 401: Employment 2016
New employee hires and employee turnover
GRI 404: Training and Education 2016

103-1
103-2
103-3

6-8
6-8
6-8

401-1

28

401-1

32-34

401-2

32-34

401-3

32-34

103-1
103-2
103-3

22
22
22

302-1
302-2
302-4

43
43
43

303-3

44

Average hours of training per year per employee
Programs for upgrading employee skills and transition assistance
programs
Percentage of employees receiving regular performance and career
development reviews
Innovation and Technology Management
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operational Eco-efficiency
GRI 302: Energy 2016
Energy consumption within the organization
Energy intensity
Reduction of energy consumption
GRI 303: Water and Effluents 2018
Water withdrawal
GRI 306: Effluents and Waste 2016

No incident
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Waste by type and disposal method
Corporate Social Responsibility
GRI 103: Management Approach 2016

306-2

44

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Occupational health and Safety
GRI 403: Occupational Health And Safety 2018

103-1
103-2
103-3

35-40
35-40
35-40

Work-related injuries
Work-related ill health

403-9
403-10

31
31

No injury
No health issue
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