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รายงานความยงัยืนประจาํปี พ.ศ. 2564 
คณะทาํงานความยงัยืนองคก์ร 

รอบระยะเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

 รายงานความยงัยนืฉบบันีเขยีนขนึจากการรวบรวมขอ้มลูผลการดาํเนินการเพอืการพฒันาอยา่งยงัยนื  

ของบรษิทั ทคีวิอม็ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทั (รวมเรยีกว่า “บรษิทั”) ตามนโยบายความ

ยงัยนืดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล ประจาํปี พ.ศ.  ดงัต่อไปนี 

 

นโยบายความยงัยืนด้านสิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 

 บรษิทัตระหนักดถีงึการดาํเนินธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบและคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่วา่

จะเป็นลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ สงัคม และชุมชน รวมถงึมุ่งพฒันาธุรกจิสู่ความยงัยนื โดยผนวกเป้าหมายดา้นการ

ดาํเนินงานเพอืความยงัยนืกบักลยทุธก์ารดาํเนินงานของบรษิทัทเีน้นสรา้งดลุยภาพระหว่างการพฒันาและการ

เตบิโตของบรษิทั การกํากบัดแูลกจิการทดี ีการบรหิารความเสยีง การเพมิประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน และ

การสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้ ีส่วนไดเ้สยี ทงันี บรษิทัจงึกําหนดกรอบการบรหิารจดัการให้เป็นแนวปฏบิตัิตาม

มาตรฐานสากล โดยมนีโยบายการดาํเนินงาน ดงันี 

 1) กาํกบัดแูลกิจการทดีแีละประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ี

สว่นไดเ้สยีและผูถ้อืหุน้ เพอืสรา้งและรกัษาผลประกอบการทดี ีสรา้งความมนัคง และความยงัยนืดา้นการเงนิ

ใหก้บับรษิทั 

 2) มุ่งมนัในการพฒันาดา้นระบบและการบรกิารทดี ีเพอืตอบสนองและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

มุ่งเน้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

 3) พฒันากลยุทธ์การเตบิโตอย่างมคีุณภาพ โดยใหค้วามสาํคญักบัการเพมิประสทิธภิาพการจดัการ

ห่วงโซ่อปุทาน และการบรหิารจดัการภายในทดี ีสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตภ้าวะการเปลยีนแปลงต่างๆ 

 4) บริหารจดัการทรพัยากร และสิงแวดล้อมอย่างยงัยนื ให้ความสําคญักับการใช้และดูแลรักษา

สงิแวดลอ้มในตลอดกระบวนการของการดาํเนินธุรกจิ โดยนําเทคโนโลยทีเีหมาะสมมาใชเ้พอืป้องกนัผลกระทบ

ต่อสงิแวดลอ้ม ทอีาจเกดิขนึ 

 5) ส่งเสรมิการปลกูจติสาํนึกในเรอืงการดูแลรกัษาสงิแวดลอ้มใหก้บัพนักงาน เปิดโอกาสใหพ้นักงาน 

รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่มในการจดัการและดแูลสงิแวดลอ้ม  

 6) ดําเนินกจิการอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ผ่านกจิกรรมทีจดัทําขนึอย่างมปีระสทิธผิลสูงสุด 

และนําไปสูก่ารอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ ควบคูก่บัการสรา้งมูลค่าเพมิ (Value Creation) ใหแ้ก่ธุรกจิไป

พรอ้มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น เพอืคณุภาพชวีติทดีขีนึ 

 7) ใหค้วามสาํคญัในการดแูลพนักงาน พฒันาศกัยภาพของพนักงาน เสรมิสรา้งศกัยภาพทุนมนุษย์ 

เพอืรองรบักบักลยทุธข์องบรษิทัในดา้นต่าง ๆ 

 8) สง่เสรมิ และพฒันาดา้นบรหิารจดัการโดยใชห้ลกัปรชัญาแนวคดิ “ธรุกจิยงัยนื (RINEN)”  

 9) จดักจิกรรมในการสรา้งการมสีว่นรว่ม และรว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นเพอืกาํหนดแนวทาง

พฒันาความยงัยนืดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล 

      

การพฒันาอย่างยงัยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 นโยบายภาพรวมดา้นความยงัยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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 บรษิทัมุ่งเน้นการดาํเนนิธุรกจิเพอืการเจรญิเตบิโตอยา่งยงัยนื และดาํเนินธุรกจิใหเ้ป็นแบบอยา่งทดีตี่อ

สงัคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกํากบัดูแลกิจการทีด ีบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคญัของความ

รบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม จงึมกีารแต่งคณะทาํงานความยงัยนืองค์กร เพอื

กาํหนดแนวทางการพฒันาอยา่งยงัยนื ดแูลการดาํเนินการดา้นความยงัยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ภายใต้

การกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล ตามหลักการทีกําหนดโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ขอ้ ดงันี 

1) การประกอบธรุกจิดว้ยความเป็นธรรม  

2) การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  

3) การเคารพสทิธมินุษยชน  

4) การปฎบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม  

5) ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค  

6) การดแูลรกัษาสงิแวดลอ้ม  

7) การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม  

8) การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซงึไดจ้ากการดาํเนินงานทมีคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคมสงิแวดลอ้มและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงานด้านความยงัยืน 
 บรษิทัดาํเนินธุรกจิภายใตป้รชัญาทว่ีา "ซอืสตัย ์ยตุิธรรม บรกิารเยยีม ตอบแทนสงัคม" มาโดยตลอด

และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบรกิารดา้นนายหน้าประกนัภยั ใหลู้กคา้ไดร้บับรกิารทดีมีากกว่าแค่การเป็น

นายหน้าขายประกนั ภายใต้แนวคดิ “TQM Beside, Fight For fair เพอืนทเีคียงข้างคุณตลอด  ชวัโมง”  โดย

มุ่งเน้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ตลอด  ชวัโมง นอกจากนีอกีหนึงนโยบายทสีาํคญัทบีรษิทัยดึถอืและดาํเนินการ

มาอยา่งต่อเนือง คอื นโยบายความยงัยนืดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล และนโยบายความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม ซงึบรษิทัไดก้ําหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคม สงิแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สยี และยงัจดัใหม้กีา

ระบุประเดน็สําคญัในการทําธุรกิจเพือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยนืของสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals )  

 บรษิทัในฐานะนายหน้าประกนัภยัและประกนัชวีติ โดยมหีน้าทหีลกัของนายหน้า คอื การจดัหาและ

นําเสนอผลติภณัฑ ์หรอื แบบแผน ประกนัภยัและประกนัชวีติ ทคีาํนึงถงึความเหมาะสม ความคุม้ค่า และเกดิ

ประโยชน์สงูสุดใหก้บัลกูคา้ โดยบรษิทัยงัคงคาํนึงถงึบรกิารหลงัการขายเป็นสาํคญัดว้ยเช่นกนั  และในสว่นของ

คูค่า้พนัธมติร บรษิทัประกนั  บรษิทักจํ็าเป็นตอ้งบรหิารความสมัพนัธ ์ โดยการเป็นช่องทางการขายทมีคีณุภาพ 

ประสทิธภิาพ สรา้งยอดขายตามแผนงานทมีกีารวางไวร้ว่มกนั รวมถงึการใหบ้รกิารระหว่างกนั ทใีหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของบรษิทัประกนัภยัคูค่า้ เพอืใหบ้รษิทัและคูค่า้เตบิโตและเกอืหนุนซงึกนัและกนัต่อไปไดใ้นระยะยาว   

ทงันีการทําธุรกรรมและปฏบิตังิานระหว่างกนัในดา้นต่างๆนัน จะอยูภ่ายใตก้รอบการกาํกบัดแูลของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) อยา่งเครง่ครดั ดงันัน บรษิทัจงึมุ่งพฒันา 

สนิคา้และบรกิาร เพอืตอบสนองความต้องการของลูกคา้ คู่คา้ ตลอดจนการพฒันาประสทิธภิาพ กระบวนการ

ทาํงานและพนกังาน โดยการใชเ้ครอืงมอืและ Technology ททีนัสมยั เพอืใหส้อดคลอ้งการนโยบายของบรษิทั ใน

การเป็น Number One Digital Insurance Broker 
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การวิเคราะหแ์ละการจดัลาํดบัผู้มส่ีวนได้เสีย ประเดน็สาํคญั ความต้องการและความคาดหวงั 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงัของ 

ผู้มส่ีวนได้เสีย 

การตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ลกูคา้ การจดัหา แนะนํา แบบประกนัทเีหมาะสม 

และการไดร้บับรกิารเป็นอยา่งด ี

การมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทหีลากหลาย ที

สามารถตอบสนองความตอ้งการ พรอ้มทงั

บรกิารหลงัการขายทดีเียยีม 

2. บ ริ ษั ท คู่ ค้ า 

พันธมิตรบริษัท

ประกันภัย และ

ประกนัชวีติ 

การสรา้งยอดขาย และ การบรหิารงาน

อยา่งมคีณุภาพ 

การพฒันาประสิทธิภาพการทํางาน ของ

พนักงานและระบบการทํางาน โดยการใช้

เทคโนโลยี ทีทันสมัยมาช่วยสนับสนุน 

รวมถึงการเพมิช่องทางการขายและการ

ขยายกลุ่มลกูคา้หรอืการหา Segment ใหม่ๆ

อยูต่ลอดเวลา 

3. คูค่า้ กลุม่ 

Supplier ผู้

จาํหน่ายสนิคา้

และบรกิาร 

-การปฏบิตัติ่อคูค่า้อย่างเสมอภาคและ 

เป็นธรรม 

 

-ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อคูค่า้  

-สง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

-ปฏบิตัติามเงอืนไขสญัญาอยา่งครบถว้น 

-ไม่เรียก ร ับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆทีไม่

สจุรติต่อคูค่า้ 

-บริษัทจัดส่งจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier 

Code of Conduct) เพอืใหคู้่คา้ไดร้บัทราบถงึ

แนวนโยบายของบรษิทั 

 

4. ผูถ้อืหุน้และนัก

ลงทุน 

-ผลตอบแทนทางการเงนิ 

(กาํไร เงนิปันผล มลูคา่หุน้) 

-การบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

-กจิการมกีารเตบิโตอยา่งมนัคง 

-มีระบบบริหารความเสยีงอยู่ในระดบัที

ควบคมุได ้

-มีระบบการกํากับควบคุม ระบบการ

ตรวจสอบภายในทดี ี

 

-ปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

-ปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นธรรม 

และเท่าเทยีมกนั 

-บรหิารงานดว้ยความซอืสตัย ์โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

-เปิดเผยขอ้มลูทถีกูตอ้ง 

5. พนักงาน -ผลตอบแทนทงัในรูปเงนิเดอืนและสวดัิ

การทเีหมาะสม 

-การจดัสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน 

ทดี ีปลอดภยั ถกูสุขอนามยัและลดปัจจยั

เสยีงดา้นสขุภาพ 

-กา ร ฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพ

พนกังาน 

-ความมนัคงกา้วหน้าในหน้าทกีารงาน 

-จา่ยผลตอบแทนทเีหมาะสมและเป็นธรรม 

-มกีองทุนสาํรองเลยีงชพี 

-ตรวจสขุภาพประจาํปี 

-มกีารจดัอบรมประจาํปี 

-เคารพในสทิธมินุษยชนปฏบิตัติ่อพนักงาน

อยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั 

-จัด ให้มีสภาพแวดล้อมการทํ าง านที

ปลอดภยัถูกสขุอนามยั 

-มสีวสัดกิารทดีแีก่พนักงาน 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงัของ 

ผู้มส่ีวนได้เสีย 

การตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสีย 

-การจดัการในเรอืงรอ้งเรยีนของพนกังาน

และการเคารพในสทิธมินุษยชน ไม่เลอืก

ปฏบิตั ิ

 

6. ชุ ม ช น แ ล ะ

สงัคมโดยทวัไป 

-ไดร้บัการสนบัสนุนกจิกรรมทางสงัคม 

ทเีป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม 

-การมสีว่นรว่มเป็นพลงัในการต่อตา้น 

การทจุรติคอรร์ปัชนั 

-สนบัสนุนกจิกรรมดา้นการศกึษา ชุมชน 

ศาสนาการกศุลและสงัคม 

-การตอบสนองและจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

ของชมุชน 

 

7. หน่วงาน

ภาครฐั 

คปภ. กลต  

สรรพากร  กทม.  

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ สาํนักงาน

ประกนัสงัคม 

สถานีตาํรวจ 

-สามารถปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั 

ของกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

-ไม่สร้างผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและ

สงัคมชมุชน 

-ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

-เปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งและโปรง่ใส 

8. คู่แข่งทางการ

คา้ 

-การแขง่ขนัทางธุรกจิอยา่งเป็นธรรมและ

โปรง่ใส 

-ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ เพอืดาํเนิน 

ธุรกจิอยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส 

-ไม่ทาํลายชอืเสยีงของคูแ่ขง่โดยการกลา่ว

หาทางรา้ย 

-แขง่ขนัโดยการเสนอบรกิารใหล้กูคา้     

พงึพอใจ ไม่ตดัราคา 

-รว่มมอืกนัประกอบธรุกจิเชงิสรา้งสรรค ์

 
Materiality Matrix 
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บรษิทัจดัใหม้กีารทาํแบบสอบถามและแบบสาํรวจเพอืใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทงัหมดมสีว่นรว่มในการจดัทาํ 

Materiality Matrix ไดป้ระเดน็สําคญัทางธุรกจิและสงิทคีาดหวงัเพอืพฒันาความยงัยนืซึงต้องดําเนินการอย่าง

ทนัทว่งทดีงัต่อไป ดงัต่อไปนี 

 
 

กรอบการดาํเนินงาน ประเดน็สาํคญัทางธรุกิจ สถานการณ์ปัจจบุนั สิงทีคาดหวงัในอนาคต
ปัจจยัทีจะทาํให้

ประสบความสาํเรจ็
เป้าหมายสากล 

มกีารแลกเปลยีนความรู้

ในผลิตภณัฑืประกนัภยั

ขาดเครอืงมอืสอดแทรก

ทางเทคโนโลยเีขา้ไปใน

กระบวนการปฏิบตัิงาน

ขาดความเป็นดิจทิลั 

เพิมความสมัพนัธ์

ระหวา่งคู่ค้าทางธรุกิจ

กบับรษิทัให้แน่นแฟ้

นยงิขนึ

การเติบโตไปพรอ้มกนั

โดยไมท่ําลายสงิแวดล้อม

สทิธมินุษยชน

ผู้บรโิภคบางกลุ่มไม่

สามารถเขา้ถึงบรกิาร

และผลิตภณัฑ์

ความเท่าเทียมในสงัคม

ใคร ๆ ก็สามารถเป็น

ลูกค้า ทีคิวเอ็มได้

ความไมส่มดุลสาํหรบั

ชีวติสว่นตวัและการ

ทํางาน

มคีวามสขุตาํ

การพฒันานวตักรรม

ต่าง ๆ ทีเป็นมติรกบั

สงิแวดล้อมและลดกร

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

12.5 การลดการสรา้งขยะ

 การรไีซเคิล และการ

นําลกบัมาใช้ 13.3 การ

ให้ความรูค้วามเขา้ใจกบั

การเปลียนแปลงสภาวะ

อากาศ การป้องกนั การ

วางกลยทุธ ์13.b การ

สรา้งเครอืงมอื กลยทุธ์

เพือสนนับสนุนกระบวน

ลดการเปลียนแปลง

สภาวะอากาศ

องค์กรแห่งความรู ้มกีาร

สรา้งความรูใ้หมแ่ละ

แลกเปลียนความรู้

ตลอดเวลา

ดชันีความสขุของ

พนักงานเพิมขนึ มคีวาม

เป็นอยูที่ดี

การลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก
สมารท์ เพลซ

ลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกจากกระบวนการ

ทํางานต่าง ๆ

ปลอดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อน

17.7 การสนันบสนุน

การพฒันา การสง่ต่อ 

การเปิดเผย เทคโนโลโย

ทเีป็นมติรกบัสงิแวดล้อม

8.5 สนับสนุนให้มกีาร

จา้งงาน การจา่ยค่าจา้ง

และชวัโมงการทํางาน 

อยา่งเหมาะสมและมี

ประสทิธผิลสงูสดุ ทงั

แรงงาน หญิง ชาย 

รวมถึงแรงงาน

วยัหน่มสาวและผู้พิการ 

8.6 การไมใ่ช้แรงงานเด็ก

 8.7 การต่อต้านการค่า

มนุษยแ์ละการใช้

แรงงานอยา่งไมเ่ปนธรรม

 8.8 การสง่เสรมิความ

ปลอดภยัในสถาน

ประกอบการและ

สภาพแวดล้อมการ

ทํางาน  10.3 การสรา้ง

ความเท่าเทียม ลดความ

ความเหลือมลาํ ในทุก ๆ

 รปูแบบ

1. การพฒันาทุนมนุษย ์

2.การยกระดบั

สขุอนามยัและ

ผลประโยชน์พนักงาน 3.

 การรว่มมอืเพือ

แลกเปลียนขอ้มลูที

จาํเป็นกบัคู่ค้าพนัธมติร

เพือการพฒันาทียงัยนื

ความเป็นอยูท่ดีีของ

พนักงาน

สขุอนามยัและความ

ปลอดภยัของพนักงาน

การพฒันาฝีมอื ทกัษะ 

และการเติบโตในสายอาชีพ

ความเสยีงในการทํางาน

การทํางานเกินเวลา

การสนับสนุนการสรา้ง

นวตักรรมและการพฒันา

สอดแทรกเทคโนโลยเีขา้

ไปเพอืพฒันา

กระบวนการปฏิบตัิงาน

การพฒันานวตักรรมและ

เทคโนโลยี

9.b การสนับสนันให้มี

การพฒันาเทคโนโลย ี

รวมถึงการวจิยัต่าง ๆ 

เพือประเทสกาํลงัพฒันา 

โดยคาํนึง กฎหมาย 

สงิแวดล้อม ความ

หลากหลายทาง

อุตสาหกรรม และการ

เพิมคุณค่าให้กบัสนิค้า

โภคภณัฑ์

การจดัการความสมัพนัธ์

กบัคู่ค้าทางธรุกิจอยา่ง

เป็นระบบ สนันสนุนและ

แลกเปลียนวตักรรมเพือ

ความยงัยนื

ความรว่มมอืกบัพนัธมติร

ทางธรุกิจ

ความสมัพนัธท์ยีงัไม่

เพียงพอ

สมารท์ พีเพิล

สมารท์ พารท์เนอร์
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โดยนําประเดน็สาํคญัดงักลา่วมาวเิคราะห ์Key Success Factors เพอืสรา้งแนวทางนํารอ่ง ดงัต่อไปนี 

 
 

การมส่ีวนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย ลกูค้า คู่ค้ากลุ่มบริษทัประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต คู่ค้ากลุ่ม 

Supplier ผู้จดัจาํหน่ายสินค้าและบริการ 

  . ลกูค้า   

   บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยเชือมันว่า

ความสมัพนัธอ์นัดบีนพนืฐานของความไวว้างใจ ตลอดจนความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ทมีตี่อองค์กร

เป็นสงิทมีีค่าทจีะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรทพีฒันาและเติบโตไดอ้ย่างยงัยนื อกีทงัการ

บรหิารจดัการขอ้เสนอแนะของลูกค้าจะช่วยใหอ้งค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้อย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมถงึลดความเสยีงอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร บรษิทัดําเนินการ

ดงันี 

 ตลอดทงัปี  บรษิทักาํหนดคา่เฉลยีความพงึพอใจ ทรีอ้ยละ  จากกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดจํานวน 

,  ราย ทงันีบรษิทัส่งขอ้ความ SMS เพอืทําแบบสาํรวจไดจ้ํานวน ,  ราย คดิเป็น รอ้ยละ .  

โดยมผีลการดาํเนินการดงัต่อไปนี  

 . เดอืนกุมภาพนัธ์ มนีาคม สงิหาคม ตุลาคม จํานวนทสี่งออก ,  ราย ตอบกลบั ,  ราย 

คา่เฉลยีความพงึพอใจ .  

 . เดอืนมนีาคม ธนัวาคม จํานวนทสี่งออก ,  ราย ตอบกลบั  ราย ค่าเฉลียความพงึพอใจ 

3.42 

 . เดอืนมิถุนายน พฤศจิกายน จํานวนทสี่งออก ,  ราย ตอบกลบั  ราย ค่าเฉลยีความพงึ

พอใจ .  

 . เดอืนกรกฎาคม จาํนวนทสี่งออก ,  ราย ตอบกลบั  ราย คา่เฉลยีความพงึพอใจ .  

 . เดอืนสงิหาคม จาํนวนทสีง่ออก ,  ราย ตอบกลบั  ราย โดยรอ้ยละ  ตดัสนิใจแนะนําคน

รูจ้กั ใหท้าํประกนักบั TQM  

 . เดอืนกนัยายน จํานวน  ครงั จํานวนทสี่งออก ,  ราย ตอบกลบั  ร ้อยละ  สนใจ

ประกนัภยับา้น จาํนวนทสีง่ออก ,  ราย ตอบกลบั  ราย คา่เฉลยีความพงึพอใจ .  

 . เดอืนตุลาคม จาํนวนทสีง่ออก   ราย ตอบกลบั  ราย คา่เฉลยีความพงึพอใจ .  

 

การนําผลการสาํรวจไปพฒันาและปรบัปรงุการบริการ 
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 ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธจ์ดัทาํรายงานการวเิคราะหเ์พอืปรบัปรุงการบรกิาร โดยมโีครงการเกดิขนึเพอืเพมิ

ประสทิธภิาพการสอืสารและอาํนวยความสะดวกแกผู่ใ้ชบ้รกิารระหวา่งปี  จาํนวน  โครงการ  ดงันี 
 

รายงานการวิเคราะหเ์พือปรบัปรงุการให้บริการ 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ อย่างไรก็ดี การพฒันาการบริการให้

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลูกคา้อย่างต่อเนืองเป็นสงิจําเป็น การรูจ้กัและเขา้ใจความรูส้กึ

ของลูกคา้เป็นเรอืงสาํคญั ทุกคนในองคก์รตงัแต่พนักงานระดบัปฏบิตักิารถงึผู้บรหิารควรมองลูกคา้เป็นหนึง

เดยีว (CUSTOMER CENTRIC) เพอืส่งมอบการบรกิารทเีป็นเลศิและสามารถตอบสนองความต้องการนัน ๆ ได้

อย่างถูกทถีูกเวลา จงึต้องปรบัปรุงกระบวนการทํางานภายในใหเ้หมาะสมเพอืให้สามารถเรยีนรู ้คน้หา และ

ตอบสนองความต้องการทแีท้จรงิของลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพอืเป็นสรา้งความพงึพอใจสงูสุดและจะ

นําไปสูก่ารเป็น Customer of Choice ต่อไป และเพอืใหลู้กคา้ประทบัใจ  บรษิทัจงึจดัโครงการต่อเนือจากปี  

นนัคอื “โครงการฟังดว้ยใจ” เพอืสรา้งมาตรฐานงานบรกิารจาก TQM ในทุกๆ ดา้น ใหลู้กคา้พงึพอใจสงูสุด โดย

ครอบคลมุมาตรฐานการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ของ TQM  

 ตลอดทงัปี  มโีครงการต่าง ๆ เกดิขนึ สรปุไดด้งัน ี

 

ชือโครงการ วตัถปุระสงค ์ การดาํเนินการ Timeline 

1.โครงการ

ตดิตามงาน

ยกเลกิ งาน 

code CRM08       

1.ใหค้วามสาํคญัในการตดิตามงาน 

เนืองจากการตดิต่อกลบัลกูคา้เรว็ขนึจะ

สามารถลดปัญหาการยกเลกิได ้

2. ลดขอ้รอ้งเรยีนเรอืงการไม่ตดิต่อกลบั

ของเจา้หน้าท ี

กาํหนดระยะเวลาการทาํงาน  

Action Code CRM 08.10 เพอื

ใชส้าํหรบัการตดิตามงานใน

กรอบเวลาทกีาํหนด 

มนีาคม  

(แต่ใชง้านจรงิ

เดอืน ตุลาคม) 

2.Customer 

Care การลง

บนัทกึขอ้มลู 

1. พฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและระบบ

การแจง้เตอืนใหก้บัเจา้หน้าทใีชเ้ป็น

ขอ้มลูในการตดิต่อลกูคา้ 

2. สรา้งความสมัพนัธ์อนัดแีละ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ 

พฒันาการลงบนัทกึขอ้มลูลกูคา้

ตามหมวดหมู่ต่างๆ และสามารถ

เรยีกดปูระวตักิารบนัทกึขอ้มลูได้

ตามหมวดหมู่นนัๆ 

กมุภาพนัธ-์

มนีาคม/

พฤษภาคม  

3.Claim 

Design 

1. ออกแบบการบรกิารรบัแจง้ ติดตาม

งานเคลมประกนั 

2. สง่มอบประสบการณ์และสรา้งความ

พงึพอใจแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 

ออกแบบการรบัแจง้เหตุ พฒันา 

script โทรเยยีมและสาํรวจความ

พงึพอใจ (POST CALL IVR) 

มถินุายน 
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ชือโครงการ วตัถปุระสงค ์ การดาํเนินการ Timeline 

4.SMS & Link 

Service 

 เพมิความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ช่วง

ทมีกีารสอบถามเรอืงการเคลมประกนั

โควดิ จาํนวนมาก 

เจา้หน้ารบัโทรศพัทส์ามารถสง่  

SMS link ใหล้กูคา้ ตามหวัขอ้ที

ลกูคา้ตดิต่อเขา้มาขอใชบ้รกิาร 

และลูกคา้สามารถดาํเนินการได้

ดว้ยตนเอง ผา่น link SMS ที

เจา้หน้าทสีง่ให ้คอื  e-policy 

และขนัตอนการเคลมประกนัโค

วดิ 

กนัยายน 

5.Action code 

tracking งาน

แกไ้ขเอกสาร 

1.เพอืปรบักระบวนการทาํงานทลีด

ขนัตอนทไีม่จาํเป็นใหก้ระชบั ลดเวลา

และลดคา่ใชจ้า่ย  

2. เพอืปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน

ภายในใหส้ามารถสง่มอบประสบการณ์

ทดีแีกลู่กคา้  

3. เพอืสรา้งวฒันธรรมองคก์รทมีลีกูคา้

เป็นศนูยก์ลางใหส้ามารถส่งมอบการ

บรกิารทเีป็นเลศิ  

การ Noti ผา่น LINE/AP TQM24  

แจง้ลูกคา้ เมอืรบัเรอืง และเรมิ

ดาํเนินการแจง้แกไ้ขเอกสาร และ

เมอืรบั FILE เอกสารที

ดาํเนินการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 

ตุลาคม 

6.Action code 

tracking งาน

สนิไหม 

1. เพอืปรบัลดกระบวนการทาํงานให้

กระชบั ลดเวลาและลดคา่ใชจ่้าย 

 2. เพอืปรบัปรงุกระบวนการทํางาน

ภายใน เรอืงการสอืสาร ใหส้ามารถสง่

มอบประสบการณ์ดา้นการบรกิารทเีป็น

เลศิแกลู่กคา้ 

ผา่น LINE APP TQM24 แจง้

ลกูคา้ 2 เรอืง คอื การแจง้ผลการ

ขออนุโลม คา่ EXCESS  และ 

การแจง้ผลเรอืงการตงัเบกิคา่

สนิไหม (แจง้เตอืน เมอืเรมิ

ดาํเนินการ และเมอืดาํเนินการ

แลว้เสรจ็)  

พฤศจกิายน 

 

 ทงันี เพอืพฒันาประสทิธภิาพเรอืงช่องทางการติดต่อ การตดิตามงานมากยงิขนึ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ

ดาํเนินการสง่เรอืงแจง้ปัญหาการบรกิารและขอรบับรกิารต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองดว้ยโปรแกรม i-SERVICE (ผา่น 

www.tqm.co.th ) โดยครอบคลุมหวัขอ้การบรกิาร  เรอืง ดงัต่อไปนี แจง้การชาํระเงนิหรอืขอเอกสารการชาํระ

เงนิ แจ้งขอเอกสารสําเนากรมธรรม์ หรอื พรบ. แจ้งปัญหาไม่ไดร้บักรมธรรม์ แจ้งแก้ไขเปลยีนแปลงข้อมูล

กรมธรรม ์แจง้ต่อภาษอีอนไลน์ และแจง้ปัญหาอนื  ซงึมผีูใ้ชบ้รกิารช่องทางดงักล่าว ไม่ตาํกวา่  รายการต่อ

เดอืน และช่องทางโทรศพัท์ทไีม่ไดร้บับรกิารในครงัแรก บรษิทัมกีารพฒันาโปรแกรม CDR CALL BACK ให้

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถฝากเบอรเ์พอืเจ้าหน้าทตีดิต่อกลบั โดยเจา้หน้าทสีามารถตดิต่อกลบัและไดส้นทนาไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ  ของจาํนวนผูฝ้ากเบอรต์ดิต่อในแต่ละเดอืน 

2. คู่ค้า กลุ่ม บริษทัประกนัภยัและประกนัชีวิต  
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  จากบทบาทหน้าทีของบริษัทในการผู้แนะนําและชีช่องเพอืให้ลูกค้าตกลงซอืผลิตภัณฑ์

ประกนัภยัหรอืประกนัชวีติ ดงันนั บรษิทัจงึเลอืกสรรแผนประกนัภยัจากบรษิทัประกนัภยัทมีกีารบรหิารจดัการที

มปีระสทิธภิาพ มธีรรมาภบิาล และซอืสตัย ์ดแูลใหค้วามคุม้ครองตามเงอืนไขตามสญัญาทใีหไ้วใ้นกรมธรรม ์ซงึ

จะเหน็ว่าจากสถานการณ์โควดิในปี  ซงึส่งผลกระทบต่อธุรกจิประกนัภยัในภาพรวม แต่สาํหรบับรษิทั ทมีี

การบรหิารจดัความสมัพนัธ ์รวมถงึ Portfolio ทเีหมาะสม กบัการคู่คา้ประกนัภยั และไดม้แีผนการประเมนิและ

ติดตามผลการดําเนินงาน จึงทําให้บรษิัทสามารถบริหารจดัการความเสียหายทีเกิดขนึได้เป็นอย่างดีและ

ทนัท่วงท ี โดยในปี  ทางบรษิัทไม่สามารถประชุมแบบพบหน้าได ้เนืองจากสถานการณ์โควดิจงึเปลยีน

รูปแบบการประชุมเป็นทาง Online แทน โดยไดม้ีการจดัประชุม เพอืทบทวนผลการดําเนินงาน  และหารือ

ร่วมกนัในการพฒันา กระบวนการทํางาน การแกปั้ญหา และการวางแผนงานร่วมกนัเพือใหผ้ลการดาํเนินงาน

เป็นไปตามทไีดว้างแผนเอาไว ้โดยมกีารจดัการประชุมอย่างน้อยปีละ  ครงั ประกอบกบัการทําการประเมนิ 

ประสทิธภิาพการทาํงานรายปี (Yearly Performance Evaluation) เพอืตดิตามผลการดาํเนินงาน ตามเกณฑท์บีรษิทั

กาํหนด ประกอบดว้ย  

   - ดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร  

    - ดา้นการดาํเนินธุรกจิและการจดัการความเสยีง  

   - ดา้นการสนบัสนุนกจิกรรมหรอืโครงการต่าง ๆ ของบรษิทั 

 

โดยหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ โดยจะมคีะแนนเตม็ท ี48 คะแนน   

0 – 24 คะแนน 25 – 34 คะแนน 35 – 42 คะแนน > 43 คะแนน 

ควรปรบัปรุง ระดบัพอใช้ ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
 

โดยการผลการประเมนิ บรษิทัประกนัภยัคูค่า้ ทงั  บรษิทั ทมียีอดขายสงูสดุของปี พ.ศ.  ผลการประเมนิ

อยูใ่นเกณฑด์ ี  บรษิทั และ ดมีาก  บรษิทั 

 

3. คู่ค้า กลุ่ม Supplier ผู้จาํหน่ายสินค้าและบริการ 

  บริษัทเน้นยําถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชือมันว่า

ความสมัพนัธอ์นัดบีนพนืฐานของความไวว้างใจ ตลอดจนความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีมี

ต่อองคก์รเป็นทรพัยส์นิอนัมคีา่ทจีะสง่ผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรทพีฒันาและเตบิโตไดอ้ย่าง

ยงัยนื อกีทงัการบรหิารจดัการผูม้สีว่นไดเ้สยีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้สี่วนได้

เสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึลดความเสยีงอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์และโอกาสในการ

หยุดชะงกัทางธุรกจิ พรอ้มทงัสามารถสรา้งคณุประโยชน์สงูสุดแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น บรษิทัดําเนินการ

ดงันี 

   ) บรษิัทรบัฟังขอ้คดิเหน็จากคู่ค้ากลุ่มจดัซอืจดัจา้งเพอืนําขอ้มูลมาพจิารณาและ

ปรบัปรุงระบบการจดัซอืจดัจ้างใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยจดัทําแบบสาํรวจความคดิเหน็คู่คา้กลุ่มจดัซอืจดัจา้งทมีี

ชอืใน Approved Vendor List ปีละครงั โดยในปี  ผลการสาํรวจสรุปไดว้า่คู่คา้กลุ่มดงักล่าวมคีวามพงึพอใจใน

การจดัซอืจดัจา้งกบับรษิทัในระดบัดมีาก และมปีระเดน็ขอ้คดิเหน็ทตีอ้งการคอื 

   -ระบบการจดัซอืจดัจา้งทมีปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

   -การแข่งขนั /การคดัเลอืกการจดัซอืจดัจา้งทเีป็นธรรมไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

   โดยในเรอืงดงักล่าวบรษิทัได้ยดึถือเป็นนโยบายในการดําเนินงานจดัซือจดัจ้างอ

ยา่งเขม้งวดตลอดมา 
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   ) บรษิทัจดัช่องทางการรบัเรอืงร้องเรยีนจากคู่คา้ผูจ้ําหน่ายสนิคา้และบรกิาร โดย

สามารถส่งเร ืองร้องเรียนผ่านช่องทาง E-mail ถึงคุณรัตนา พรรณนิภา  ประธานบริหารความเสียง :   

ratana@tqm.co.th หรอืช่องทางโทรศพัท ์ - -  ไดต้ลอดเวลา โดยในปี  ไม่มเีรอืงรอ้งเรยีนจากคูค่า้

ผูจ้าํหน่ายสนิคา้และบรกิาร 

   3) บรษิทัสนนับนุนและสง่เสรมิให ้Supplier รว่มคาํนึงถงึ สงิแวดลอ้ม สงัคม และธรร

มาภภิาล (ESG) ดว้ยเช่นกนั โดยจะพจิารณา Suppliers ทมีีตราสญัลกัษณ์ในสนิคา้ว่าไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ESG 

ดว้ยแลว้   
   

4. ผู้ถือหุ้นและนักลงทนุ 

  ) การประชุมผูถ้อืหุน้ถอืเป็นสว่นสาํคญัในการสอืสารกบัผูถ้อืหุน้ ซงึบรษิทัใหค้วามสาํคญักบั

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นประจาํทุกปี เพอืสนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการ

สอืสารกบัผู้ถอืหุ้น และเพอืเป็นดําเนินการใหม้นัใจไดว้่าผูถ้ ือหุ้นได้รบัการปฏบิตัทิเีท่าเทียมกนัและผู้ถือหุน้

สามารถใชส้ทิธพินืฐานในฐานะผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งครบถว้น 

  บรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้ถือหุน้ใช้สทิธใินเรอืงต่าง ๆ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธใินการเสนอบุคคลเพือ

คดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธิในการส่งคําถามต่อทปีระชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธใินการแสดง

ความคดิเหน็และตงัคาํถามต่อทปีระชุม ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขนัตอนทบีรษิทักาํหนด เป็นตน้ 

  บรษิทัจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผูถ้ือหุน้ไวพ้จิารณา

เป็นการล่วงหน้า และเปิดเผยหนังสอืเชญิประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวใ้นเว็บไซต์ของบรษิัท 

รวมถงึแนบหนังสอืมอบฉันทะสาํหรบัผูถ้อืหุน้ทไีม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้นืมาประชุม

แทนได ้โดยบรษิทัไดแ้ต่งตงักรรมการอสิระไว ้  ท่าน เพอืรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ทไีม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม 

กรณทีผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทปีระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม บรษิทัไดอ้าํนวยความสะดวกในการเดนิทาง โดย

ไดจ้ดัรถบรกิารรบั-สง่ผูถ้อืหุน้ตามวนัเวลา และสถานททีไีดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม 

  วนัประชุมผู้ถอืหุน้ ก่อนเรมิประชุมบรษิทัไดช้แีจงสทิธิของผูถ้อืหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

วธิกีารในการดาํเนินการประชุม รวมถงึวธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีง และหลงัเสรจ็สนิการประชุม บรษิทัไดส้ง่

มตทิปีระชุมภายในเวลา .  น.ของวนัทําการถดัไป พรอ้มทงัส่งสาํเนารายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ภายใน

ระยะเวลา  วนั เพอืเผยแพรต่่อผูถ้อืหุน้ผ่านระบบ SETLink และ Website ของบรษิทัท ีhttps://www.tqmcorp.co.th  

ในปี  บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ จาํนวน  ครงั ดงันี  

ครงัท ี1  บรษิทัไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี  เมอืวนัที  เมษายน 

 โดยประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์มผีูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมโดย

การรบัมอบฉันทะ รวมทงัสนิจํานวน 493 ราย หรอืคดิเป็นร้อยละ 84.2001 จากจํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้แล้ว

ทังหมดของบริษัท  สําหร ับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี  บร ิษัทได้ประกาศ

หลกัเกณฑ์เสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธใินการเสนอบุคคลเพอืคดัเลอืกเป็น

กรรมการบรษิทั สทิธใินการส่งคาํถามต่อทปีระชุมล่วงหน้ากอ่นการประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัตงัแต่วนัท ี  

ธนัวาคม -  ธนัวาคม  ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุหรอืสง่คาํถามต่อทปีระชมุล่วงหน้า 

และไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชอืบุคคลเพอืเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัมายงับรษิทั 

ครงัท ี2  การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี /  วนัท ี  ธนัวาคม  มผีูถ้อืหุน้ทเีขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมโดยการรบัมอบฉันทะ รวมทงัสนิจํานวน 252 ราย หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 85.1648 จากจาํนวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของบรษิทั โดยการประชุมทงั  ครงั จดัประชุม

ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุมซอืสตัย ์ชนั  อาคารพรรณนิภา  บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชนั จํากดั 
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(มหาชน) เลขท ี  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดงักล่าว

กรรมการของบรษิทัทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบ % ทงัคณะผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชแีละทปีรกึษากฎหมายได้

เขา้ร่วมประชุมดว้ย การประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัวาระ โดยไม่มกีารสลบัหรอืเพมิ ประธานในทปีระชุมไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ในแต่ละวาระไดอ้ยา่งเตม็ทแีละอสิระ 

การประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เป็นกจิกรรมหนึงทบีรษิทัร่วมรณรงค์การ

ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ตามโครงการ Care The Bear ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบรษิัท

พรอ้มเป็นสว่นหนึงในการรว่มสรา้งพฤตกิรรมลดโลกรอ้น ใหเ้กดิเป็นคา่นิยมของสงัคมไทยต่อไป 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยได้กําหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยมี

นโยบายใหจ้ดัการประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละ  ครงั (ไม่น้อยกว่า  ครงัต่อปี สาํหรบัการประชมุคณะกรรมการ

บรษิทั) เพอืช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุม และอาจจมีการประชุมครงัพเิศษเพมิเตมิเพอื

พิจารณาเรืองทีมีความสําคญัเร่งด่วน ซึงในการประชุมแต่ละคราวจํานวนองค์ประชุมขนัตํา ณ ขณะที

คณะกรรมการจะลงมตใินทปีระชุม ตอ้งมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด ทงันี ได้

มกีารจดัส่งหนังสอืนัดประชุม รายละเอยีดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการได้

มเีวลาศกึษาและพจิารณาล่วงหน้าไม่น้อยกวา่  วนัก่อนวนัประชุม ในสว่นของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไป

ตามกฎบตัรของแต่ละคณะกรรมการชดุย่อย 

 

รายละเอยีดการประชุม 

จาํนวนการประชุมรอบระยะเวลา  

1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2564 

จาํนวน / ครงั 

การประชมุผูถ้อืหุน้ (สามญัประจาํปี+วสิามญั) 2 

คณะกรรมการบรษิทั 6 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 4 

คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 4 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 4 

คณะกรรมการบรหิาร 12 

 

ในรอบระยะเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 การประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน และมคี่าเฉลยีการเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทงัคณะทรีอ้ยละ 100.00 

 

  ) นกัลงทนุ 

  บรษิทัตงัมนัในการเป็นบรรษัทภิบาลและยดึมนัในการกํากบักิจการทีด ีการพฒันาอย่าง

ยงัยนืและการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเป็นธรรมเพอืใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วนไดร้บัขอ้มลูอยา่งเสมอภาคและเท่า

เทยีมกนั และในปี พ.ศ.  บรษิทัจดัใหม้กีจิกรรมดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์เพือเป็นการใหข้อ้มูลของบรษิทัแก่

นักลงทุน ผู้ถอืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย นอกเหนือจากการประกาศงบการเงนิ ซงึบรษิทัทราบดถีงึความ

ต้องการของนักลงทุน ผูถ้อืหุน้ และผู้มีส่วนไดเ้สยี ทจีะทราบถงึวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร เป้าหมายองค์กร และ
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ขอ้มลูอนื ๆ ทเีป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย จงึจดัใหม้กีจิกรรมเพอืพบปะ ตอบขอ้ซกัถาม รบัคาํเสนอแนะต่าง ๆ ดงั

มรีายละเอยีดต่อไปน ี 

  การประชุมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) จาํนวน  ครงั ไดแ้ก ่

ครงัท ี1 29 ม.ีค. 64 ผลประกอบการประจาํปี  

ครงัท ี2 7 ม.ิย. 64 ผลประกอบการประจาํไตรมาสท ี /  

ครงัท ี3 6 ก.ย. 64 ผลประกอบการประจาํไตรมาสท ี /  

ครงัท ี4 29 พ.ย. 64 ผลประกอบการประจาํไตรมาสท ี /  

   

การประชมุนักวเิคราะหส์มัพนัธ ์(Analyst Meeting) จาํนวน  ครงั ไดแ้ก่  

 ครงัท ี1 5 ม.ีค. 64 ผลประกอบการประจาํปี  

 ครงัท ี2 21 พ.ค. 64 ผลประกอบการประจาํไตรมาสท ี /  

 ครงัท ี3 20 ส.ค. 64 ผลประกอบการประจาํไตรมาสท ี /  

 ครงัท ี4 19 พ.ย. 64 ผลประกอบการประจาํไตรมาสท ี /  

 

กจิกรรมอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ไดแ้ก่  

การเขา้พบและสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร จาํนวน  ครงั  

  กจิกรรม Road Show ในประเทศจาํนวน  ครงั  

รวมการประชุมและกจิกรรมต่าง ๆ ประจาํปี พ.ศ.  ทงัสนิ  ครงั 

 ทงันี นักลงทุน ผู้ถอืหุ้น และผู้มีส่วนไดเ้สยี สามารถติดตามขอ้มูลของบรษิัท ส่งขอ้เสนอแนะและ

รอ้งเรยีนไดท้ฝ่ีายนักลงทนุสมัพนัธ ์ผ่านเวบ็ไซต์ www.tqmcorp.co.th หรอื คณุอารยิา ศลิากร โทร. 02 119 8888 

ต่อ 5059 หรอื อเีมล ir@tqm.co.th 

   

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและ 

ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบั 
บรษิทัมคีวามมุ่งมนัทจีะดาํเนินธุรกจิอย่างถกูตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลที

สําคญั และสามารถตรวจสอบได้ ซึงบรษิัทจะคํานึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกคา้ คู่ค้า 

พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนัน

บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย รวมถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิทเีป็นสากล โดย

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

ต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรอืกระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอนืๆ ที

เกยีวขอ้ง ในดา้นการปฏบิตัติ่อคูค่า้และคู่แขง่ทางการคา้ บรษิทัจะปฏบิตัติ่อคูค่า้อย่างเป็นธรรม ไม่เรยีกรอ้งหรอื

รบัผลประโยชน์ใดๆ ทไีม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏบิตัิตามเงอืนไขข้อใดไม่ได ้ใหร้บีแจ้งคู่คา้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าเพอืร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข และจะปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนัทีด ี

และไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยวิธีทไีม่สุจรติ ทงันีในส่วนการปฎิบตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง บริษัทต้องดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) โดยทีผ่านมาบรษิทัย่อยจะถูกสุ่ม

ตรวจสอบจากสาํนักงาน คปภ.ว่าไดป้ฏิบตัติามพระราชบญัญตั ิในส่วนทเีกยีวขอ้งกบันายหน้าประกนัภยันิติ

บุคคล และกฎหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม ่ซงึบรษิทัยอ่ยไดร้บับนัทกึผลการตรวจสอบนายหน้าประกนัภยันิตบุิคคล

ดงักลา่วจากสาํนกังาน คปภ. ซงึระบุว่า ไดถ้อืปฏบิตัติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งครบถว้นมาโดยตลอด  
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การไมล่ะเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 บรษิทัมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกยีวกบัการไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา เพอืกาํหนดแนวปฎิบตัิที

ชดัเจนในการป้องกนัและไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยกาํหนดใหพ้นักงานปฏบิตัติามกฎหมายทีเกยีวขอ้ง

กบัทรพัย์สนิทางปัญญาและลิขสทิธ ิเช่น กฎหมายเกยีวกบัเครอืงหมายการคา้ กฎหมายเกยีวกบัสทิธบิตัร 

กฎหมายเกยีวกบัลขิสทิธ ิหรอืกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง หากผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืละเมดินโยบายดงักล่าวจะตอ้งไดร้บั

การพจิารณาความผดิทางวนิัยตามระเบยีบขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทั หรอืตามขอ้กําหนดของหน่วยงานที

กํากบัดแูล และในกรณีทคีวามผดินันเป็นความผดิตามบทบญัญตัิของกฎหมายกจ็ะถูกนําไปพจิารณารบัโทษ

ตามทกีฎหมายกาํหนดต่อไป 

 

การต่อต้านธรุกิจคอรร์ปัชนั  

 บรษิทัดาํเนินงานโดยยดึหลกัความโปร่งใส โดยไม่เสนอคา่ตอบแทน จ่ายสนิบน เรยีกรอ้ง ตกลงหรอื

รบัสนิบนจากบคุคลอนืหรอืหน่วยงานอนืในทุกรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นการดาํเนินการทางตรงหรอืทางออ้มเพอืใหม้ี

การตอบแทนทเีออืประโยชน์ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกยีวกบังานของบรษิทั และไม่ทาํธุรกรรมโดยไม่ชอบ

ซงึเกยีวขอ้งกบัเจ้าหน้าทภีาครฐั บุคคลหรอืหน่วยงานอนื ทงัทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึไม่บรจิาคเงนิหรอื

จ่ายเงนิเพอือาํนวยความสะดวก หรอืใหเ้งนิสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานอนืเพอืเป็นช่องทางในการ

จ่ายสนิบน และเนืองจากบรษิัทใหค้วามสําคญัต่อการต่อต้านคอร์รปัชนั บรษิัทจดัให้มีระบบควบคุมภายใน

ป้องกนัมใิหม้กีารทุจรติคอรร์ปัชนั โดยมรีะเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทักาํหนดขนัตอนการปฏบิตังิาน ผูม้อีาํนาจใน

การอนุมตัจ่ิายเงนิและวงเงนิทรีบัผดิชอบตอ้งเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยตอ้งมเีอกสารหลกัฐาน

ทชีดัเจน และยงัจดัการอบรมใหแ้ก่พนักงาน เพอืใหค้วามรูเ้กยีวกบันโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการต่อต้าน

การทจุรติคอรร์ปัชนั และสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามซอืสตัย ์สจุรติ ในการปฏบิตัติามหน้าทแีละความรบัผดิชอบ   

  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัทชีดัเจน กําหนดไวใ้นกฎบตัร

และจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สือสารในทุกระดับขององค์กรและ

บุคคลภายนอกเพอืให้เกิดการนําไปปฏิบตัิ และคณะกรรมการบรษิัทได้กํากบัดูแลให้มีกลไกการรบัเรือง

รอ้งเรยีนและการดําเนินการกรณีมีการชีเบาะแสและกําหนดแนวทางปฏิบตัทิชีดัเจนในนโยบายการรบัเรือง

ร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิด โดยมีข้อกําหนดเกียวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิด

จรรยาบรรณ การรบัเรอืงรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทําผดิในกรณีทผีูม้สี่วนไดเ้สยีมขีอ้สงัเกตเกยีวกบัการ

ดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย สามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระทาํผดิ

ทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทบีกพร่อง หรอืการผิด

จรรยาบรรณธุรกจิ ผ่านกรรมการอสิระ หรือกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได้ โดยขอ้มูลการร้องเรยีนและ

เบาะแสทีแจ้งมายงับรษิัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลบั ซึงกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสงัการให้

ผูร้กัษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และรายงานต่อประธาน

กรรมการและคณะกรรมการต่อไป  

  บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกยีวกับการกระทําทีไม่สุจริตหรือไม่

โปร่งใส ตลอดจนการกระทําผดิทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบรษิัทจากพนักงาน 

รวมทงักลไกในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู โดยบรษิทัจดัใหม้ชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน และแสดงความคดิเหน็ เพอืให้

เป็นไปตาม Whistle Blowing ทกีาํหนดไว ้โดยเพมิช่องทางในการอเีมลถ์งึผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันี 

   ) ทางไปรษณยี ์นําสง่ท ี

    ประธานกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
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     ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ  

   ) ทางอเีมล์  

    ประธานกรรมการตรวจสอบ : Maruts211@gmail.com 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ : Rutchaneeporn.po@spu.ac.th 

หรอื chinapat@onelaw.co.th 

    เลขานุการบรษิทั : cs@tqm.co.th 

    นักลงทุนสมัพนัธ ์: ir@tqm.co.th 

   ) ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั https://www.tqmcorp.co.th/ 

   ) กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ / ความคดิเหน็ / ขอ้รอ้งเรยีน ภายในบรษิทั 

  

การประเมินความเสียงด้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 
  การประเมนิความเสยีงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั มวีตัถุประสงคเ์พอืใหทุ้กหน่วยงานในบรษิทั

ดาํเนินการเชงิรุก เพอืระบุประเมนิ และทบทวนความเสยีงดา้นการทุจรติคอร์รปัชนัขององค์กร รวมทงัสรา้ง

ความตระหนักถึงความเสยีงดา้นการทุจรติคอร์รปัชนั ทอีาจเกดิขนึ และผลกระทบต่อวตัถุประสงค์และการ

ดาํเนินงานขององค์กร เพอืใหม้นัใจวา่ความเสยีงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ไดถ้กูระบุและจดัการอยา่งทนัท่วงที 

อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารของทกุหน่วยงานตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูความเสยีงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั

ทเีกดิขนึในหน่วยงานของตน 

  การประเมนิความเสยีงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัประกอบดว้ย  ขนัตอนหลกั ดงันี 

   ) การเตรยีมการเพอืกาํหนดเกณฑก์ารวดัความเสยีงในดา้นผลกระทบ และโอกาส

ทจีะเกดิ รวมทงักาํหนดระดบัความเสยีงทอีงคก์รยอมรบัได ้ 

   ) การระบุความเสยีง สาเหตุหลกัของความเสยีง และผลกระทบของความเสยีง 

ตลอดจนการวเิคราะหค์วามรนุแรงและโอกาสทจีะเกดิความเสยีงก่อนคาํนึงถงึมาตการควบคมุภายในทมีอียู ่

   ) การประเมนิระบบการควบคมุภายในทมีอียูใ่นปัจจบุนั การวเิคราะหค์วามรุนแรง

และโอกาสทจีะเกดิความเสยีงหลงัจากมมีาตรการควบคมุภายในปัจจบุนั 

   ) จัดหามาตรการเพอืลดความเสยีงลงให้อยู่ในระดบัทีองค์กรยอมรบัได้ หาก

มาตรการควบคมุภายในทดีาํเนินการอยู่ในปัจจบุนั ไม่เพยีงพอต่อการป้องกนัความเสยีง 

   ดงันัน ผู้บรหิารจงึกําหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ใหค้ําปรกึษาแก่

ผูบ้รหิารสาํหรบัการประเมนิความเสยีงดา้นการทุจรติ รวมทงัเป็นผูร้วบรวมผลการประเมนิ เพอืจดัทําเอกสาร

ความเสยีงดา้นการทุจรติขององคก์ร ซงึครอบคลุมถงึแผนภาพความเสยีงดา้นการทุจรติ และทะเบยีนความเสยีง

ดา้นการทุจรติ ตลอดจนทําหน้าทีติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการความเสยีง เพอืนําเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิารความเสยีง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนผูบ้รหิารและหน่วยงานอนื 

ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

   อยา่งไรกต็าม หน่วยงานหรอืคณะทํางานดงักล่าว มหีน้าทเีพยีงใหก้ารปรกึษาและ

รวบรวมขอ้มูลความเสยีงเท่านนั การระบุและประเมนิความเสยีง รวมทงัการจดัหามาตรการเพอืลดหรอืจดัการ

ความเสยีงถอืเป็นหน้าทโีดยตรงของผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร นอกจากนีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมหีน้าทปีระเมินความเพยีงพอ และความมปีระสทิธผิลของระบบควบคุมภายในทรีะบุขนึระหว่างการ

ประเมนิความเสยีง ซงึหากการควบคมุภายในทหีน่วยงานเจา้ของความเสยีงระบุขนึยงัไม่เพยีงพอหรอืไม่ เพอื

ลดความเสยีงใหอ้ยูร่ะดบัทอีงคก์รยอมรบัได ้
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   ทงันี บรษิทัประเมนิและทบทวนความเสยีงดา้นการทุจรติเป็นประจาํทุกปี เพอืระบุ

ความเสยีงเพมิขนึหรอืการเปลยีนแปลงของระดบัความเสยีงทมีอียูใ่นแต่ละปี ซงึสามารถเปลยีนแปลงจากปัจจยั

ต่าง ๆ เช่น การเปลยีนแปลงกระบวนการปฏบิตังิาน การใช้ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศใหม่ การเปลยีน

หน้าทแีละความรบัผดิชอบของบุคลากรในบรษิทัหรอืวธิกีารทําทุจรติแบบใหม่ ๆ เป็นตน้ ทงันี หากบรษิทัเรมิ

จดัทําการประเมนิความเสยีงองคก์ร ผูบ้รหิารสามารถพจิารณาดาํเนินการประเมนิความเสยีงดา้นการทุจรติฯ 

พรอ้มกบัการประเมนิความเสยีงขององค์กรได ้

    แนวปฏบิตัเิกยีวกบัการกาํกบัดแูลเพอืป้องกนัและตดิตามความเสยีงจากการทุจรติ

คอรร์ปัชนั 

   ) จดัให้มีขนัตอนและกระบวนการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสยีงที

ครอบคลุมกจิกรรมทสีาํคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ การใหข้องกํานัล การเลยีงรบัรอง การบรจิาคเพอืการกุศล การให้

เงนิสนับสนุนการช่วยเหลอื และสนันสนุนกจิกรรมการเมอืง การใหห้รอืรบัสนิบน ทงันี เพอืป้องกนัการเกดิและ

ตดิตามความเสยีงจากการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเกยีวกบัแนวทางในการแกไ้ขทเีหมาะสม 

   ) จัดให้มีช่องทางการรบัแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การฝ่าฝืน การ

กระทาํผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั หรอืแนวทางปฏบตัใินการป้องกนัการมสีว่นเกยีวขอ้งกบัการ

ทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืระบบการควบคมุภายใน โดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรอืเบาะแสและจะเก็บ

รกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทงัมมีาตรการในการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวนิัยของ

บรษิทั และ/หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

   ) หวัหน้าสายงานทเีกยีวขอ้งรบัผดิชอบในการตดิตามการปฏบิตังิาน การปรบัปรงุ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาด (ถา้ม)ี และรายงานใหผู้ม้อีาํนาจทราบตามลาํดบั 

 

   แนวทางการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต

คอรร์ปัชนั 

   บรษิทักาํหนดใหม้แีนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัิ

ในการป้องกนัการมสีว่นเกยีวขอ้งกบัการทุรติ คอรร์ปัชนั ดงันี 

   ) กําหนดใหผู้้บรหิารและพนักงานประเมนิผลการปฎิบตังิานตนเองเกยีวกบัการ

ปฏบิตัติามคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการทดีแีละจรยิธรรมธุรกจิทบีรษิทักําหนดขนึ ซงึรวมถงึนโยบายการกํากบั

ดแูลกจิการทดี ีจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิ ว่าดว้ยการสนับสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั แนวทาง

ปฎบิตัใินการป้องกนัการมสี่วนเกยีวขอ้งกบัการทุจรติ คอรร์ปัชนัและขอ้พงึปฏบิตัขิองพนักงานอยา่งสมาํเสมอ 

   ) จดัใหม้ฝ่ีายกาํกบัและควบคมุ ทําหน้าทตีรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การ

บรหิารความเสยีง การกํากบัดูแลกจิการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนือง โดยดําเนินการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบประจาํปี ทไีดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที

มนียัสาํคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสยีง รับผิดชอบในการทดสอบและ

ประเมนิความเสยีงจากการทุจรติคอรร์ปัชนัอยา่งต่อเนือง เพอืใหก้ารนํามาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไป

ปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล ตลอดจนตดิตาม ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชนัอย่าง

สมาํเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

   ) หากสบืสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่า ขอ้มูลจากการตรวจสอบหรอืขอ้รอ้งเรยีน มี

หลกัฐานทมีเีหตุอนัควร ใหเ้ชอืว่ามรีายการหรอืการกระทําซงึอาจมผีลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิ 

และผลการดาํเนินงานของบรษิทั รวมถงึการฝ่าฝืน การกระทําผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั หรอื

แนวทางปฏิบตัใินการป้องกนัการมสี่วนเกยีวขอ้งกบัการทุจรติคอร์รปัชนัหรอืขอ้สงสยัในรายงานทางการเงนิ 
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หรอืระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือดําเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

  

สรปุการดาํเนินงานทีสาํคญัทีส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั ในปี 2564 

 ในปี  บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชนั จํากดั(มหาชน) ไดส้มคัรสมาชกิ “ภาคเีครอืขา่ยต่อตา้นการ

ทุจรติคอร์รปัชนั”  วตัถุประสงคเ์พอืให้ความสตัยว์่า จะปฏบิตัิตามขอ้บงัคบัและจรยิะธรรมจรรยาบรรณของ

องคก์รทุกประการ โดยไดร้บัการรบัรองว่า เป็นสมาชกิของมูลนิธ ิประเภทนิตบิุคคล ในวนัท ี  เมษายน  

ซงึหนงัสอืรบัรองจะครบอายใุนปี  ขณะนีบรษิทัอยู่ระหวา่งการดาํเนนิการขอหนังสอืรบัรอง 

 

 
 

 ในปี  บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชนั จํากดั(มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

หรอื CAC)  เพอืแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมนั ในการต่อตา้นคอร์รปัชนัในทุกรูปแบบทงัทางตรงและ

ทางออ้ม ในวนัท ี  กนัยายน  รวมถงึได้เข้าร่วมกิจกรรมในการต่อต้านฯ ดงักล่าว กบัหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง เช่น Road to join CAC และเขา้รว่มหลกัสตูรการอบรมต่าง ๆ พรอ้มกนันีไดจ้ดัทาํคูม่อื/มาตรการต่อตา้น

ทุจรติคอร์รปัชนั โดยบรษิทัมคีวามมุ่งมนัในการขอใบรบัรองตามมาตรฐานของ CAC จงึไดก้ําหนดกรอบการ

ดาํเนินงาน ซงึในขณะนีอยู่ในขนัตอนการประเมนิตนเอง ตามหมวดหมู่และหวัขอ้ของ CAC ทกีําหนดไว ้ทงันี 

เป็นความรว่มมอืในการดาํเนนิงานจากทุกหน่วยงานภายในองคก์ร เพอืใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ 

ขณะนีบรษิทัอยูร่ะหว่างการดาํเนินการขอการรบัรบัรองเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) ไดม้กีารขอยนื

ขยายเวลาออกไปอกี  เดอืน เนืองจากอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการประเมนิความเสยีง รวบรวมเอกสาร และสอบ

ทานข้อมูล จึงไม่สามารถยนืขอรบัรองสมาชิกได้ทนัภายใน  เดือน โดยบริษัทมีกิจกรรมทีอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 
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 1. ดาํเนินการสอบทานทําแบบประเมนิ  ขอ้ตามหลกัเกณฑฯ์ เพอืรวบรวมจุดแขง็ และเรอืงทตี้อง

ปรบัปรุงในสว่นทเีกยีวกบัการการต่อต้านทุจรติ โดยในภาคบงัคบัเพอืยนืขอการรบัรองต้องตอบ “มแีลว้” ครบ 

 ขอ้ ปัจจบุนัมแีลว้เพยีง  ขอ้ คดิเป็น %  

 2. ทบทวน และจดัทําแผนหรอืนโยบายเพมิเตมิ เพอืกําหนดกระบวนการทจีะนําไปสู่การปฏบิตั ิและ

เสนอบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืขออนุมตัิจากประธานกรรมการบรษิทั และสอืสารเพอืปฏิบตัิจรงิทงั

ภายในและภายนอกองคก์รอย่างเป็นรปูธรรม ใหส้อดคล้องกบับรบิทและระดบัความเสยีงดา้นคอร์รปัชนัของ

บรษิทั 

 3. จดัเตรยีมเอกสารหลงัจากประเมนิครบ  ขอ้ เพอืใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ/ ผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั ทาํการสอบทานขอ้มลูทงัหมด เพอืนําส่งประธานกรรมการบรษิทัลงนามรบัรอง 

เพอืใหก้ารดําเนินงานในเรืองดงักล่าวเป็นไปอย่างต่อเนือง บรรลุผลสําเรจ็ และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ฯ 

รวมทงักฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง บรษิทัไดว้างแผนเพอืเตรยีมการยนืเอกสารตามหลกัเกณฑก์ารขอการรบัรบัรอง

เป็นสมาชกิหลงัจากกําหนดการขยายเวลา  เดอืน ภายในวนัที  สงิหาคม  ให้แล้วเสรจ็ตามแผนที

กาํหนด 

การสือสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

ภายในองคก์ร  เผยแพร่ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั และ “นโยบายการงดรับ

ของขวญั” ผา่นระบบ Intranet ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบ 

 อบรมเรืองนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รปัชนั ผ่านการปฐมนิเทศ ให้แก่

พนกังานใหม่ จาํนวน  รุน่ รวมทงัหมด ,  คน (รวมพนักงานฝึกเตรยีม

กอ่นเขา้ทาํงาน) 

 จดัอบรมหลกัสูตร “แนวทางการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัในองค์กรอย่าง

ยงัยนื (Anti-corruption)” ใหแ้ก่พนักงานปัจจุบนั จํานวน  รุ่น รวมทงัหมด  

คนไดร้บัรู ้เขา้ใจ และนําไปปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งต่อไป 

 สง่พนกังานไปอบรมภายนอก จาํนวน  หลกัสตูร  . หลกัสตูร “Corruption Risk 

and Control Workshop (CRC)” รุ่นที /  และ . หลักสูตร Live – Road to 

Certify /  จาํนวนผูเ้ขา้รว่มอบรม  คน 

บรษิทัคูค่า้   สอืสารมาตรการฯ ให้แก่คู่คา้หรือผู้ทีต้องการเป็นคู่คา้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ระบุข้อความทีแสดงถงึเจตนารมณ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขณะเดยีวกนัก็มี

หนังสอืชชีวนใหเ้ขา้รว่มเป็นภาคฯีในการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

 เผยแพร่มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และนโยบายการงดรบัของขวญั 

โดย E-mail ใหก้บัผูม้สีว่นเกยีวขอ้งโดยตรง 

 

ความเสียงทีเกิดจากคู่ค้าของบริษทั 

 บรษิทัใหค้วามสําคญัในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน โดยคาํนึงถงึความยงัยนืดา้นสงิแวดล้อม 

สงัคมและธรรมาภบิาล (ESG) เพอืป้องกนัความเสยีงทอีาจเกิดจากผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และการดําเนิน

ธุรกจิทงัทางตรงและทางออ้ม ดงันัน การบรหิารความสมัพนัธ์กบัคู่คา้อย่างมปีระสทิธภิาพจงึเป็นสงิทสีําคญั  

โดยบรษิทัไดด้าํเนินการดา้นการจดัซอืจดัหาดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้บรษิทัมนีโยบายและ

หลกัเกณฑท์ชีดัเจนในการคดัเลอืกคู่คา้ มจีรรยาบรรณต่อคู่คา้ เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานรวมทงั

มุ่งเน้นต่อการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ  ดงันี 
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 บรษิทัไดท้ําการระบุว่าคู่คา้ใดเป็นคู่คา้ทสีาํคญัของบรษิัทโดยมหีลกัเกณฑ์ในการจดักลุ่มคู่คา้อย่าง

ชดัเจน ในปี 2564 บรษิทัมคีู่คา้จํานวนกว่า 1,300 ราย บรษิจัดักลุ่มตามประเภทของสนิคา้สาํคญัทมีผีลกระทบ

กบัธรุกจิหลกัขององคก์ร และมมีลูคา่การคา้ระหวา่งกนัทมีมีลูคา่ 100,000 บาทขนึไป  ดงันี 

 กลุม่ท ี1   สนิคา้ดา้นอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ   จาํนวน    7  ราย 

 กลุม่ท ี2   อปุกรณ์สาํนกังาน และวสัดสุนิเปลอืง   จาํนวน    7  ราย 

 กลุม่ท ี3   งานสงิพมิพ ์      จาํนวน    3  ราย 

 กลุม่ท ี4    งานบรกิาร และ อนื ๆ     จาํนวน    2  ราย 

 บรษิทัมกีระบวนการ ขนัตอน วธิกีาร แนวปฏบิตั ิเพอืระบคุวามเสยีงดา้นเศรษฐกจิทเีกดิจาก คูค่า้ของ

บรษิทั โดยทําการประเมนิ และจดัลําดบัความเสยีงของสายบรหิารพสัดุและจดัซอื ปี  2564  ระบุปัจจยัเสยีง 

การประเมนิความเสยีง โอกาส ผลกระทบ มาตรการจดัการความเสยีงและรายละเอยีดการดําเนินการ โดยใน

ปัจจยัความเสยีงดา้นเศรษฐกจิทเีกดิจากคูค่า้ ม ี 2 ปัจจยั คอื จากการพงึพาคู่คา้น้อยราย  และความเสยีงจาก

การไดร้บัสนิคา้/บรกิารทไีม่ไดค้ณุภาพไวด้ว้ย ในปีทผี่านมาสายงานฯไดด้าํเนินการตามมาตรการควบคุมความ

เสยีง โดยฝ่ายจดัซอืไดด้าํเนินการคดัสรรบรษิทั/รา้นคา้ขนึทะเบยีนไวไ้ม่น้อยกวา่ 3 - 5 ราย /ประเภทของสนิคา้

ทสีงัซอืประจาํ และมกีารตดิตามประเมนิผลรา้นคา้ทมีกีารซอืสนิคา้ปีละ2 ครงั หากไม่ไดต้ามมาตรฐานทกีาํหนด

จะยกเลกิและนําออกจากบญัชรีายชอื Approved Vendor list  ทาํใหค้วามเสยีงดงักลา่วอยูใ่นระดบัทคีวบคมุได ้

และกระบวนการ ขนัตอน วธิกีาร แนวทางปฏบิตัทิรีะบุความเสยีงทเีกดิจากคู่คา้ของบรษิทั ครอบคลุมประเดน็

ดา้นสงัคมและสงิแวดลอ้ม ในเรอืงสทิธมิมนุษยชน การดแูลพนักงานและแรงงาน จรรยาบรรณธุรกิจ และการ

ปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสงิแวดลอ้ม 

 โดยกําหนดกระบวนการและขนัตอนการวเิคราะห์และประเมินความเสยีงทเีกิดจากคู่คา้ครอบคลุม

ประเดน็ดา้นสงัคมและสงิแวดล้อม และจดัลําดบัความเสยีงของสายงานสําหรบัปี 2564 และไดนํ้าประเด็น

ดงักลา่วไปกาํหนดเป็นเกณฑ์ในการคดัเลอืกบรษิทั รา้นคา้ สาํหรบัปี 2564 รวมทงัไดแ้จง้ใหบ้รษิทั รา้นคา้ทราบ

ถงึนโยบายการจดัซอืและจรรยาบรรณในเรอืงการจดัซือจดัจา้งของบรษิทั จากการดาํเนินดงักล่าวทําใหค้วาม

เสยีงในประเดน็ดงักล่าวอยูใ่นระดบัทคีวบคมุได ้

อนึง บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัการบรหิารความเสยีงทเีกดิจากคูค่า้ของบรษิทั ไวใ้นช่องทาง 

สาธารณะไดแ้ก ่แบบ 56-1 รายงานประจาํปี และเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยงัยืน  

  บรษิทัจดัการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรบัผดิชอบ เพอืลดความเสยีงดา้นการหยุดชะงกัทาง

ธุรกจิ ส่งเสรมิการดาํเนินธุรกจิทสีอดคลอ้งตามกฎหมายและลดผลกระทบทางดา้นสงิแวดล้อมและสงัคมทอีาจ

ไดร้บัจากการดาํเนินกจิกรรมในหว่งโซ่อุปทาน โดยในปี  ไดด้าํเนนิการดงันี 

  บรษิทักําหนดประเดน็สงัคมสงิแวดล้อมไว้ในนโยบายการจัดซือ จดัจ้าง จดัหาพสัดุและ

บรกิารของบรษิทั ขอ้  การจดัซอื จดัจา้ง จดัหาพสัดแุละบรกิาร โดยคํานึงถงึความเป็นมติรต่อสงิแวดลอ้มและ

สงัคมและใหผู้บ้รหิารและพนักงานในบรษิทัทุกคน มหีน้าทใีหค้วามร่วมมอื สนบัสนุน ผลกัดนัและปฏบิตัภิายใต้

นโยบายฯอย่างเคร่งครดั และกาํหนดใหป้ระเดน็สงัคมและสงิแวดลอ้มเป็นเกณฑ์ประกอบการคดัเลอืกคู่คา้ใหม่

ในแบบฟอรม์แบบประเมนิบรษิทั/รา้นคา้ขนึทะเบยีนใหม่ และใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลอืกบรษิทั/รา้นคา้ขนึ

ทะเบยีนของปี  สาํหรบัการประเมนิคดัเลอืกคูค่า้ใหม่ทงั  กลุ่ม 

  บรษิทัจดัทําจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)   ทคีรอบคลุม

ประเดน็สงัคมและสงิแวดลอ้ม ดงันี 

   จรรยาบรรณ สาํหรบัคู่ค้า ด้านการจดัซือ จดัจ้าง จดัหาพสัดแุละบริการ 

     (Supplier Code of Conduct) 
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ด้านการดาํเนินธรุกิจ 

 ) การสง่มอบสนิคา้และบรกิาร 

รา้นคา้/คู่คา้ ต้องส่งมอบสนิคา้และบรกิารทมีคีุณภาพ และราคาทเีหมาะสมเป็นธรรม พรอ้มทงั     ส่งมอบให้

ตรงเวลา เพอืใหท้นัต่อความตอ้งการของลกูคา้และมกีารพฒันาสนิคา้และบรกิารอยา่งต่อเนือง 

 ) การปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบั 

รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ทงัระดบัชาตแิละทอ้งถนิ รวมถงึกฎระเบยีบทบีงัคบัใชก้บัการดาํเนินธุรกจิ

และใบอนุญาตทจีาํเป็นในสถานทนีนัๆ 

 ) การต่อตา้นสนิบนและคอรร์ปัชนั 

บรษิทัมนีโยบายต่อต้านการทุจรติ  “ Collective Anti-Corruption (CAC) ’’ และแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบตัติาม

นโยบายอย่างเคร่งครดัในเรอืงการทุจรติ กรรโชก ฉ้อโกง หรอืการติดสนิบน หากร้านค้า/คู่คา้รายใดมีส่วน

เกยีวขอ้งในการจา่ยหรอืรบัสนิบนจะถูกยกเลกิสญัญาโดยบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบความเสยีหายต่างๆทเีกดิขนึต่อ

คูค่า้ อนัเนืองมาจากการยกเลกิสญัญาดงักล่าว 

 ) ของขวญั ของรางวลั 

รา้นคา้/คู่คา้ ต้องรบัทราบว่าพนักงานของบรษิทัจะไม่มกีารใหห้รอืรบัของขวญั ของรางวลั ของทีระลกึ อนัจะ

สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการดาํเนินงาน หรอืกอ่ใหเ้กดิการเออืประโยชน์ทไีม่เป็นธรรม ยกเวน้เฉพาะการใหห้รอื

การรบัตามธรรมเนียมประเพณปีฏบิตัทิางธรุกจิ 

 ) ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

รา้นคา้/คู่คา้ ต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัทหีากพบว่ามกีารกระทําใดๆทอีาจจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซ้อน

ระหว่างฝ่ายจดัการ พนกังานและบคุลากรในกลุ่มบรษิทักบัคูค่า้ 

 ) การรกัษาความลบัทางการคา้ 

รา้นคา้/คู่คา้ ต้องมีกระบวนการป้องกนัการรวัไหลของขอ้มูลทเีป็นความลบั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางธุรกจิ หรอื

ขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุม่บรษิทั อกีทงัไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวโดยพลการ  
 

ด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 ) อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 

รา้นคา้/คู่คา้ ตอ้งจดัใหม้นีโยบายด้านสุขภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน เพอืสนับสนุนให้

เกิดสภาพแวดลอ้มในการทํางานทปีลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมถงึจดัใหม้เีครอืงป้องกนัส่วนบุคคลให้กบั

ลกูจา้ง พนักงานอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

 ) การป้องกนั เตรยีมตวั และสนองตอบในสภาวะฉุกเฉนิ 

รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งมกีารคาดคะเน บ่งช ีและประเมนิสถานการณ์ และเหตุการณ์ฉุกเฉนิ รวมถงึมกีารวางแผนและ

มีระเบียบวธิีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน เพอืช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินทีจะส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธรุกจิอยา่งต่อเนือง 

 

ด้านการปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

 ) ดา้นสทิธมินุษยชน  

รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งมุ่งมนัและรกัษาไวซ้งึสภาพการทาํงานทเีป็นธรรมและเป็นแบบอยา่งทดีใีนการดาํเนินธุรกจิและ

ดา้นอนืๆ ทเีป็นไปตามหลกัสทิธมินุษยชน เช่น การไม่ใชแ้รงงานเดก็ สตรมีคีรรภ์ หรอืเรอืงอนืๆทแีสดงถงึการ

ไม่เคารพต่อหลกัสทิธมินุษยชน หรอืมาตรฐานสากลเกยีวกบัหลกัการดา้นสทิธมินุษยชน สทิธ ิเสรภีาพ และ

ความเสมอภาค 

 ) แรงงานและแรงงานเดก็ 
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รา้นคา้/คู่คา้ จะตอ้งไม่กระทาํการหรอืสนับสนุนใหม้กีารวา่จา้งแรงงานทมีอีายุตํากว่าเกณฑท์กีฎหมายกําหนด 

และต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ มีความเหมาะสมแก่ความรู้ และ

ความสามารถทลีกูจา้งควรจะไดร้บั 

 

ด้านผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

 ) การบรหิารจดัการสงิแวดลอ้ม 

รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งมรีะบบการจดัการดา้นสงิแวดลอ้ม ทสีอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ซงึจะนําไปสูก่าร

พฒันาประสทิธภิาพการทาํงานอยา่งยงัยนื 

 ) ของเสยี สารเคม ีและวตัถุอนัตราย 

รา้นคา้/คู่คา้ ตอ้งบรหิารจดัการ การรกัษา การปล่อย หรอืการกําจดัของเสยี  สารเคม ีวตัถุอนัตรายทเีกดิจาก

การดาํเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบทใีชบ้งัคบั โดยมกีารตรวจสอบ และมมีาตรการควบคมุที

ดไีม่สง่ผลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม 

 ) ผลกระทบต่อชุมชน 

รา้นคา้/คู่คา้ ตอ้งมกีารประเมนิอย่างเป็นระบบ มเีอกสาร และควบคุมผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้มทอีาจจะเกดิขนึ

จากการปฏบิตังิานและสง่ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

  บริษัทติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of 

Conduct) และให้คู่ค้าทําหนังสอืตอบรบัการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดงักล่าว จดัเก็บหนังสอืตอบรบัไว้เป็น

หลกัฐาน ในระหว่างปีได้ส่งแบบประเมินตนเอง (Self-Declaration) ให้คู่ค้าทําการประเมินตนเองและนํามา

ประมวลผลจดัเกบ็ขอ้มลูเป็นหลกัฐานเพมิเตมิ 

  บริษัทมีการจัดเกรดกลุ่มร้านค้า/คู่ค้าเป็นกลุ่มเกรด A B C  เมือวนัที  ธนัวาคม  

จาํนวนทงัสนิ  ราย และมกีารแจง้แก่รา้นคา้ /คูค่า้ ทราบ เพอืใหม้กีารพฒันายกระดบัแกไ้ขกลุม่เกรด B และ C 

เขา้สูก่ลุม่เกรด A   โดยใชแ้บบประเมนิรา้นคา้ระหว่างปี เป็นเครอืงมอืในการพฒันา  

 ผลการประเมนิประจาํปี พ.ศ.  เมอืวนัท ี  ธนัวาคม  

   เกรด A คะแนน 25 – 24    จาํนวน   4 ราย 

   เกรด B คะแนน 23 – 21    จาํนวน   6    ราย 

   เกรด C คะแนน 20 – 18    จาํนวน   9  ราย  

 

ความยงัยืนและความมนัคงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและไซเบอร ์
บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ธุรกจิอยา่งต่อเนือง องคก์รมกีารออก

นโยบายเกยีวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Policy) เพอืเป็นแนวทางในการใชง้านขอ้มูล การปฏบิตังิาน การ

พฒันา และการบํารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกบักฎหมาย 

ตลอดจนขอ้กาํหนดดา้นการรกัษาความมนัคงปลอดภยัทเีกยีวขอ้ง  

การบรหิารจดัการความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัยงัไดส้าํรวจภยัคกุคาม   ไซเบอรท์เีกดิ

ขนึกบัองคก์รอนืทงัทอียูใ่นอตุสาหกรรมแบบเดยีวกนั และอุตสาหกรรมทแีตกต่าง เพอืเรยีนรูแ้ละประเมนิโอกาส

เสยีงทสีามารถเกดิกบัองคก์ร มกีารนําระบบการตรวจสอบช่องโหว ่และ เครอืงมอื Security ต่างๆ เพอืเพมิ
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ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ เพอืความมนัคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลย ีและไซเบอรใ์หเ้กดิความปลอดภยั

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาํหนดใหบ้รษิทัมหีน้าทจีดัทํามาตรการในการ

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลเพอืป้องกนัการละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคลทงัทตีงัใจหรอืไม่ตงัใจ ซงึบรษิทัมคีวามมุ่งมนัที

จะคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลเพอืป้องกนัการสญูหาย การใชผ้ดิวตัถุประสงค ์การถกูเปิดเผย การถกูแกไ้ข การไม่

พรอ้มใชง้าน การเขา้ใชโ้ดยไม่มสีทิธหิรอืไดร้บัอนุญาต รวมถงึการถกูทาํลาย โดยใชค้วามระมดัระวงัตามสมควร

เพอืปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึการจดัทํามาตรการทางดา้นเทคนิคทเีหมาะสม เพอืใหม้นัใจว่าขอ้มูลส่วน

บุคคลใดๆ ทไีดร้บัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลไม่วา่ทางตรงหรอืออ้ม ไม่วา่จะบนกระดาษ 

คอมพวิเตอร ์หรอืบนสอืบนัทกึใดๆ ใหม้กีารปกป้องทเีหมาะสมเพอืใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย 

บรษิทัดาํเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล ทีเกยีวขอ้งกบับุคคล ซงึหมายรวมถงึ

พนักงาน พนักงานชวัคราว หุน้ส่วนทางธุรกจิ จะต้องมีวตัถุประสงคท์างธุรกจิทชีอบดว้ยกฎหมายในการเกบ็

และดาํเนินการกบัขอ้มูลใดๆ มภีาระผกูพนัเพอืปกป้องคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลตามทไีดร้ะบุไว้ใน

กฎหมาย ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

- การขอความยนิยอมต้องทาํโดยชดัแจง้  เป็นหนงัสอืหรอืทาํโดยผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์ เวน้แต่ โดย

สภาพไม่อาจขอความยนิยอมดว้ยวธิกีารดงักลา่วได ้  

- ในการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคลตอ้งแจง้ วตัถุประสงค์

ของการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปดว้ย และการขอความยนิยอมนัน ตอ้งแยก
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ส่วนออกจากข้อความอนือย่างชดัเจน  มีแบบหรอืขอ้ความทเีขา้ถงึได้ง่ายและเขา้ใจได ้รวมทงั ใช้

ภาษาทอ่ีานง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรอืทําใหเ้จา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลเขา้ใจผดิในวตัถุประสงค์

ดงักลา่ว   

- ในการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคลตอ้งคาํนึงอยา่งถงึทสีดุ

ในความเป็นอสิระของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการใหค้วามยนิยอม ทงันี  ในการเขา้ทําสญัญา ซงึ

รวมถงึการใหบ้รกิารใดๆ  ต้องไม่มเีงอืนไขในการใหค้วามยนิยอมเพอืเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย 

ขอ้มลูสว่นบุคคลทไีม่มคีวามจาํเป็นหรอืเกยีวขอ้งสาํหรบัการเขา้ทาํสญัญาซงึรวมถงึการใหบ้รกิารนนัๆ 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยนิยอมเสียเมือใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยนิยอมได้ง่าย 

เช่นเดยีวกบัการให้ความยนิยอม เวน้แต่มขี้อจํากดัสทิธิในการถอนความยนิยอมโดยกฎหมายหรอื 

สญัญาทใีหป้ระโยชน์แกเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  ทงันี การถอนความยนิยอมยอ่มไม่สง่ผลกระทบต่อ

การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทเีจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้  

- ในกรณีทกีารถอนความยนิยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในเรอืงใด ผูค้วบคุม ขอ้มูล

สว่นบคุคลตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบถงึผลกระทบจากการถอนความยนิยอมนัน การขอ

ความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทไีม่เป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นหมวดนีไม่มผีลผูกพนัเจา้ของ

ขอ้มูลสว่นบุคคล และไม่ทําใหผู้ค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคลสามารถทําการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบุคคลได ้

การเกบ็รวมรวมข้อมลูส่วนบคุคล 

- การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล ต้องไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลก่อน จงึจะทาํการเกบ็

รวบรวมได ้เวน้แต่บทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรอืกฎหมาย

อนืบญัญตัใิหก้ระทาํได ้

- การเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลตอ้งทําอย่างชดัแจง้ โดยจดัทําเป็นหนงัสอื หรอืเอกสาร หรอืทําโดย

ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพอืขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล และการขอความยนิยอมนันตอ้งแยก

สว่นออกจากขอ้ความอนือยา่งชดัเจน มแีบบหรอืขอ้ความทเีขา้ถงึไดง้า่ยและเขา้ใจได ้

- การเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากบุคคลซงึเป็นผูเ้ยาว์ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะโดยการสมรส หรอืไม่มี

ฐานะเสมือนดงับุคคลซงึบรรลุนิตภิาวะแลว้ตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ใหข้อความยนิยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง

ทมีอีาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาวไ์ด ้

- การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลซึงเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ให้ดําเนินการขอความ

ยนิยอมจากผูอ้นุบาลทมีอีาํนาจกระทาํการแทนคนไรค้วามสามารถ 

- การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลซงึเป็นบุคคลเสมอืนไรค้วามสามารถ ใหข้อความยนิยอม

จากผูพ้ทิกัษ์ทมีอีาํนาจกระทาํการแทนคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเก็บรวบรวมเท่าทีจําเป็นต้องใช้เท่านัน และต้องแจ้ง

วตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูไปดว้ย 

- กาํหนดระยะเวลาในการเกบ็ รวบรวม ขอ้มูลสว่นบุคคล 

- กาํหนดมาตรการหรอืวธิกีารในการดแูลรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลทไีดจ้ดัเกบ็รวบรวมมา เพอืป้องกนัการ

เขา้ถงึจากบุคคลซงึไม่มสีทิธ ิ
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การใช้ เปิดเผย ข้อมลูส่วนบคุคล 

- การใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  จะต้องไดร้บัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน

เท่านนั บรษิทัจงึจะสามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวได ้

- การส่งต่อหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัหน่วยงานอืน บริษัทจะดําเนินการจดัให้ให้มีมาตรการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทเีพยีงพอ เพอืป้องกนัการสญูหาย เสยีหาย หรอืความผดิพลาดอนืๆ ทอีาจมี

ต่อขอ้มลูสว่นบคุคล 

- การใช ้เปิดเผยขอ้มลู จะดาํเนินการใชห้รอืเปิดเผยตามทไีดข้ออนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูไวเ้ท่านนั 

การเฝ้าติดตาม ทบทวน และ ปรบัปรงุนโยบาย 

นโยบายฉบบันีกาํหนดใหม้กีารเฝ้าติดตาม และกาํหนดตวัชวีดัเพอืวดัประสทิธภิาพของกระบวนการ

ปฏบิตังิานเพอีใหส้อดคลอ้งตามนโยบายน ีโดยจะตอ้งมกีารกาํหนดแผนใหม้กีารวดัผลเป็นประจาํสมาํเสมอ และ

มกีารทบทวนนโยบายฉบบัน ีอยา่งน้อยปีละ 1 ครงั หรอื หากมกีารเปลยีนแปลงทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ 

กระบวนการปฏบิตังิาน การเปลยีนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีหรอืรายงานเหตุการณ์ละเมิดดา้นความมนัคง

ปลอดภยัขอ้มลูสว่นบุคคล ซงึอาจเกยีวขอ้งกบันโยบายฉบบันี 

สถานทีติดต่อ และวิธีการติดต่อ 

ในกรณทีทีา่นตอ้งการความช่วยเหลอืจากบรษิทัไม่ว่าในกรณีเกยีวกบัขอ้มูลเพมิเตมิ ความผดิพลาด ขอ้

สงสยัใดๆ ทเีกดิขนึโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัไดด้งันี 

 เวบ็ไซตบ์รษิทั: https://www.tqm.co.th 

 เจา้หน้าทคีุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขององคก์ร (Data Protection Officer) ตดิต่อผ่านช่องทาง 

E-mail: dpo@tqm.co.th 
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การสร้าง ปรบัปรงุแก้ไข และการใช้หนังสือให้ความยินยอมสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั

ข้อมลูส่วนบคุคล 

ลาํดบั ขนัตอนการปฏิบติังาน หน้าที ผู้รบัผิดชอบ ระเบียบ

ปฏิบติัที

เกียวข้อง 
1  ดําเนินการสร้า ง ทบทวน/  แก้ไข

หนังสือให้ความยินยอมสําหรับการ

รกัษาความปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคล 

คณะทาํงาน  

2  ดําเนินการเขยีนใบ DAR พร้อมแนบ

หนังสือให้ความยินยอมสําหรับการ

รกัษาความปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคล

เพอืใหเ้ข้าสู่กระบวนการทบทวนและ

ตรวจสอบ 

คณะทาํงาน  

3  ดํ า เ นิ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น 

ตรวจสอบ และลงนามในใบ DAR ใน

กรณีทีได้รับการอนุมัติ  เพือเข้าสู่

กระบวนการในขนัตอนต่อไป แต่กรณี

ไม่อนุมตัิให้กลับไปเข้าสู่กระบวนการ

ทบทวน/แกไ้ขใหมอ่กีครงั 

เจา้หน้าทคีุ้มครองขอ้มูล

ส่ ว น บุ ค ค ล /  ฝ่ า ย

กฎหมาย 

 

  

เขยีนใบ DAR เพอืเขา้สู่

กระบวนการ

ตรวจสอบ 

สรา้ง ทบทวน/แกไ้ข

หนงัสอื Consent 

พจิารณา 
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4  พจิารณากําหนดวันทมีผีลบงัคบัใช้โดยให้

พจิารณาถงึความเหมาะสมของเวลาทีต้อง

สอืสารใหผู้ท้เีกยีวขอ้งทราบก่อนมผีลใชง้าน 

เจา้หน้าทคีวบคุมดูแล

ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว า ม

ยินยอมสําหรับการ

รกัษาความปลอดภัย

ขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

5  ดาํเนินการปรบัปรุงเวอร์ชนั ลงในหนังสอืให้

ความยินยอมสํ าหรับการรักษาความ

ปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคล 

เจา้หน้าทคีวบคุมดูแล

ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว า ม

ยินยอมสําหรับการ

รกัษาความปลอดภัย

ขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

6  นําใบ DAR ทไีดร้บัการอนุมตัมิาขนึทะเบยีน 

รวมทงัแกไ้ขบญัชแีม่บทรายชอืเอกสารและ

ฟอร์ม (Master list) และประกาศ แจกจ่าย

เอกสารในระบบ 

เจา้หน้าทคีวบคุมดูแล

ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว า ม

ยินยอมสําหรับการ

รกัษาความปลอดภัย

ขอ้มลูส่วนบคุคล 
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ผูท้เีกยีวขอ้งรบัทราบการเปลยีนแปลงโดย

ชีแจงให้ผู้ทเีกียวข้องภายใต้บังคับบัญชา

ทราบเพอืการปฏบิตัต่ิอไป 

คณะทาํงาน 

ผูท้เีกยีวขอ้ง 

 

8  จัดเก็บบนัทึกแจกจ่ายเอกสารไว้ในระบบ

สารสนเทศเป็นฉบับล่าสุด และจัดเก็บ

เอกสารทเีกยีวขอ้งและแนบคู่ใบ DAR เขา้

แฟ้มตน้ฉบบัเอกสารต้นฉบบั กรณีเอกสาร

ยกเลิกหากมีผลต่อนโยบายหรือขันตอน

ปฏบิตัอินื ตอ้งทําการปรบัปรุงใหส้อดคล้อง

กบัสงิทเีปลยีนแปลง/แกไ้ขดว้ย 

 

กําหนดให้จัด เก็บ Soft file สําหรับการ

เปลยีนแปลงแกไ้ข กรณยีกเลกิใหจ้ดัเกบ็ใน

ระบบสารสนเทศ File “เอกสารยกเลิก” 

เอกสารตน้ฉบบั Paper จะตอ้งบ่งชดีว้ยตรา

ประทับบนเอกสาร หรอืขดีฆ่าแทนโดยจะ

เก็บเอกสารฉบับก่อนหน้าฉบบัปัจจุบันไว้

ทุกลาํดบั สาํหรบับญัชแีมบ่ทรายชอืเอกสาร

และฟอรม์ (Master List) ใหท้นัสมยั 

เจา้หน้าทคีวบคุมดูแล

ห นั ง สื อ ใ ห้ ค ว า ม

ยินยอมสําหรับการ

รกัษาความปลอดภัย

ขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

กาํหนดวนัทมีผีลบงัคบั

ใช ้

ปรบัปรุงเวอรช์นัของ

หนงัสอืฯ 

ขนึทะเบยีนใบ DAR แกไ้ข 

Master List และแจกจ่าย 

ผูเ้กยีวขอ้งรบัทราบ และแจง้

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

 จดัเก็บเอกสารในระบบ 
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การดาํเนินการด้านภาษี 

  บรษิทักาํหนดนโยบายทางบญัชแีละการดาํเนินการดา้นภาษตีามกฎหมายทเีกยีวขอ้งอย่าง

เคร่งครดัและวางแผนการใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีย่างถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายการบญัชทีสีาํคญั

ของกลุ่มบรษิทั และมกีารปรบัปรุงนโยบายใหเ้ป็นปัจจบุนั  

  ภาษเีงนิได ้ไดแ้ก ่   

  ) ภาษเีงนิไดปั้จจบุนั 

  กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษเีงนิไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทคีาดวา่จะจ่ายใหแ้กห่น่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ของรฐัโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในกฎหมายภาษอีากร 

  ) ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

  กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชวัคราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสนิทรพัย์และหนีสนิ ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนีสนิทเีกยีวข้องนัน 

โดยใชอ้ตัราภาษทีมีผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

  กลุ่มบรษิทัรบัรูห้นีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชวัคราวทตี้องเสยีภาษีทุก

รายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างชวัคราวทใีชห้กัภาษ ีรวมทงัผลขาดทุน

ทางภาษีทยีงัไม่ไดใ้ชใ้นจํานวนเท่าทมีีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทบีรษิัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพยีง

พอทจีะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทใีชห้กัภาษ ีและผลขาดทุนทางภาษทียีงัไม่ไดใ้ชน้ัน กลุ่มบรษิทัจะ

ทบทวนมูลคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสนิรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบั

ลดมลูคา่ตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุม่บรษิทัจะไม่มกีาํไรทางภาษเีพยีงพอต่อการ

นําสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีงัหมดหรอืบางส่วนมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อ

การตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีเีกดิขนึเกยีวขอ้งกบัรายการทไีดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่น

ของผูถ้อืหุน้ และบรษิทัจา่ยภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลปัจจบุนัในอตัรารอ้ยละ   
  

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บรษิทัตระหนกัดวีา่กจิการตอ้งเคารพต่อชวีติและศกัดศิรคีวามเป็นมนุษยข์องทกุคนซงึนับเป็นรากฐาน

ของการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล รวมทงัการสรา้งมนุษยสมัพนัธใ์นสงัคม บรษิทั จงึมแีนวทางทจีะ

สง่เสรมิและกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนขนัพนืฐานและความเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่

ว่าจะเป็นในเรอืงเชอืชาต ิสญัชาต ิศาสนา ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา สภาวะทางร่างกายหรอืสถานะทาง

สงัคม รวมถงึดูแลให้พนักงานให้สามารถทํางานร่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานทปีลอดภยัและมี

ความสขุ รวมถงึการจดัใหม้กีารอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพอืทราบถงึขอ้มูลต่าง ๆ ของบรษิทัก่อนเรมิงาน

รวมถงึเนือหาดา้นการเคารพสทิธมินุยชนเพอืการอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุของพนักงาน ณ วนัท ี  ธนัวาคม 

 บรษิทัมพีนกังานทงัสนิ 3,573 คน และจาํนวนพนกังานเขา้ใหม่และลาออกดงัแสดงในตาราง 

  



 
 

29 
 

 

 นอกจากนีบรษิทัมกีารประสานงานกบัศนูยพ์ฒันาอาชพีคนพกิารอยา่งต่อเนือง โดยไดจ้า้งผูพ้กิารมา

เป็นพนักงานประจําของบรษิทัตงัแต่ปี   ซงึ ณ  ธนัวาคม  มผีูพ้กิารเขา้ร่วมเป็นพนักงานบรษิทั 

จาํนวนทงัสนิ  คน ยงัคงปฏบิตังิานอยูภ่ายในแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ตามศกัยภาพและความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งงาน ซงึมพีนักงานทเีป็นผูพ้กิารปฏบิตังิานทงัทสีาํนักงานใหญ่และสาขา/ศนูยบ์รกิารต่างจงัหวดั 

 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการดแูลพนักงาน 

 บริษัทเชือว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจัยทีสําคญัทีสุดในการดําเนินธุรกิจเพอืการสร้างมูลค่าและ

ผลตอบแทนใหแ้ก่กจิการ เนืองจากการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ของบรษิทั จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ 

รวมทงัความทุ่มเททงัแรงกายและแรงใจในการทํางานใหบ้รรลุเป้าหมาย บรษิทั จงึกาํหนดแนวทางการปฏบิตัิ

ต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บรหิารงานโดยความไม่ลําเอยีง 

สนับสนุนในการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพมิประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน รวมทงั

สง่เสรมิใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจในเรอืงจรรยาบรรณทพีนักงานต้องพงึปฏบิตัแิละไม่มกีารฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

ธรุกจิ บรษิทัจดัสวสัดกิารใหแ้ก่พนักงานอยา่งเหมาะสม และปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความสจุรติใจดว้ยการรบัฟัง

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอยา่งมเีหตุผลและจดัใหม้กีารจ่ายคา่ตอบแทนทเีหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ 

ความสามารถ รวมถงึบทบาทหน้าทรีบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานทเีกดิขนึ อกีทงัไดจ้ดัสวสัดกิารทดีแีละ

แข่งขนัไดใ้นระดบัเดยีวกบัองคก์รชนันําทเีป็นสากลใหแ้ก่พนักงาน อาทเิช่น กองทุนสาํรองเลยีงชพี, สหกรณ์

ออมทรพัย์, สวสัดกิารเงนิกู้ยมื, ทุนการศกึษาพนักงานและบุตร และอนื ๆ เป็นต้น นอกจากนียงัมีกจิกรรม

พนกังานสมัพนัธ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพอืสรา้งขวญักาํลงัใจ และความสขุในการทํางานร่วมกบัองค์กรต่อไป อกี

ทงัใหค้วามสาํคญัดา้นแรงงานสมัพนัธ์มาอย่างต่อเนืองในรูปแบบคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบ

กจิการในปี 2564 บรษิทักาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนโดยปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั ทงั

ในดา้นเพศ เชอืชาต ิศาสนา ประเพณ ีรวมถงึผูพ้กิาร  ซงึบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัผลการปฏบิตังิาน จากความรู้

ความสามารถเป็นหลกั ผ่านเครอืงมอืและรปูแบบการประเมนิทีเป็นสากล อกีทงัมนีโยบาย/แนวทางการจ่าย

คา่ตอบแทนทไีม่เลอืกปฏบิตัโิดยยดึหลกัความเป็นธรรมเพอืใหพ้นักงานปฏบิตังิานอยา่งมคีวามสขุ บรษิทัจงึได้

ทบทวนและจดัทําขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทํางานใหเ้ป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานทีมีผลบงัคบัใช้

ควบคูไ่ปกบักฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) โดยมกีารสอืสารใหพ้นักงานรบัรู ้เขา้ใจ ยอมรบัและมี

สว่นรว่ม “กิจกรรมรบับริจาคโลหิต” เป็นหนึงกจิกรรมเพอืพฒันาคณุภาพชวีติท ีบรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์

โบรคเกอร ์จาํกดั และบรษิทัในเครอืฯ ร่วมกบั ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย จดักจิกรรมขนึ โดยมี

วตัถุประสงค์เพอืร่วมเป็นส่วนหนึงในการให้ความสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสมัพนัธ์และจดัหา

โลหติบรจิาค เพอืใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป่้วยทตีอ้งการโลหติในการรกัษาพยาบาล 

ข้อมลูการบริจาคโลหิตระหว่างปี 2560 – 2564  
ปีทีบริจาคโลหิต จาํนวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต (คน) จาํนวนโลหิตทีบริจาค (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 
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หมายเหต ุ: ปี 2564 ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดโควดิ-19 มกีารจดักจิกรรมบรจิาคโลหติ 1 ครงั ในชว่งเดอืนมนีาคม จงึทําใหจํ้านวนโลหติทบีรจิาคลด 

 

 

ภาพกิจกรรมในการบริจาคโลหิต วนัที 11 มีนาคม 2564 
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“กจิกรรมฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ ่4 สายพนัธุ”์ เป็นหนึงกจิกรรมททีางบรษิทั ฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบั

สขุภาพของพนักงานเพอืป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคไขห้วดัใหญ่และกระตุน้ภมูคิุม้กนัภายในองคก์ร 

 

สรปุขอ้มลูพนักงานเขา้รบัการฉีดวคัซคีไขห้วดัใหญ ่4 สายพนัธุ ์

วนัทจีดักจิกรรม จาํนวนพนักงานทเีขา้รบัการฉีด (คน) 

11 พฤศจกิายน 2564 115 

12 พฤศจกิายน 2564 163 

13 พฤศจกิายน 2564 300 

9 ธนัวาคม 2564 201 

รวม 779 

 

ภาพบรรยากาศในการจดักิจกรรม 

 

และใหค้วามสาํคญัดา้นพนักงานสมัพนัธม์าอยา่งต่อเนืองในรูปแบบคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบ

กจิการในปี 2563 ซงึมุ่งหมายทจีะพฒันาคณุภาพชวีติของพนักงานในการทาํงานร่วมกบัองคก์รต่อไป โดยมกีาร

สาํรวจความพงึพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction Survey : ESS) โดยมหีวัขอ้ดงันี 

 

ผลสาํรวจทพีนกังานพงึพอใจมากทสีดุคอืหวัขอ้ ความภมูใิจรว่มกบับรษิทั โดยป็น  หวัขอ้ยอ่ย ดงันี 

ความภมูใิจรว่มกบับรษิทั คา่เฉลยี คดิเป็น % 

ท่านภมูใิจทจีะบอกผุอ้นืวา่ทา่นเป้นพนกังานขององคก์ร 4.54 91% 

ท่านรูส้กึภาคภมูใิจเมอืไดย้นิผุอ้นืกลา่วถงึองคก์รในทางทดี ี 4.81 96% 

ท่านไม่คดิจะไปปฏบิตังิานทอีงคก์รอนื แมจ้ะไดร้บัสวสัดกิารหรอื

คา่ตอบแทนทดีกีวา่ 

4.42 88% 

 

ผลสาํรวจทพีนกังานพงึพอใจน้อยทสีุดคอืหวัขอ้ โอกาสและความกา้วหน้า โดยเป็น  หวัขอ้ยอ่ย ดงันี 
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โอกาสและความกา้วหน้า คา่เฉลยี คดิเป็น % 

ทา่นมองเหน็ถงึความกา้วหน้าในงานททีา่นปฏบิตัอิยูอ่ยา่งชดัเจน 3.71 74% 

ทา่นรูส้กึวา่งานททีา่นปฏบิตัอิยูม่คีวามมนัคงในอาชพีการทาํงาน 3.89 78% 

ทา่นสามารถถา่ยทอดความรูใ้นระดบัตาํแน่งของท่านใหก้บั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งด ี

3.61 72% 

 

  จากผลสรุปแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และยนิดทีีผู้อนืกล่าวถึง

องคก์รในทางทดี ีสง่ผลใหพ้นักงานเกดิจติสาํนึกในการรกัษาภาพลกัษณ์ทดีตี่อองคก์ร และในสว่นของผลสํารวจ

ความพงึพอใจทน้ีอยทสีดุคอื หวัขอ้ “โอกาสและความกา้วหน้า” ทางสายงานทรพัยากรบุคคลจงึทาํการวเิคราะห์

ถึงสาเหตุต่างๆ ทีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน จึงได้พิจารณาจัดทําโครงการ ”เส้นทาง

ความกา้วหน้าในอาชพี” ในปี 2565 ซงึเป็นโครงการพฒันาต่อเนืองจากเดมิปี 2563 เพอืใหพ้นักงานทุกระดบัได้

มโีอกาสในพฒันาทกัษะความสามารถและแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ท ีเพอืความกา้วหน้า

ในอาชพีของตนเอง 

ในปี 2564 บรษิทักาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนโดยปฏบิตัอิยา่งเท่า

เทยีมกนั ทงัในดา้นเพศ เชอืชาต ิศาสนา ประเพณ ีรวมถงึผูพ้กิาร  ซงึบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัผลการปฏบิตังิาน 

จากความรู้ความสามารถเป็นหลกั ผ่านเครอืงมอืและรูปแบบการประเมนิทเีป็นสากล อกีทงัมนีโยบาย แนว

ทางการจ่ายค่าตอบแทนทไีม่เลอืกปฏบิตัิโดยยดึหลกัความเป็นธรรม จงึจดัหลกัสูตรฝึกอบรมทเีกยีวขอ้ง อาทิ

เช่น การปฐมนิเทศ, กฎบตัรและจรรยาบรรณ, การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน, ฯลฯ เป็นตน้  ทงันีการฝึกอบรม

ภาพรวม ปี 2564 มจีํานวนพนักงานเขา้ฝึกอบรมทงัสนิจาํนวน ,801  คนคดิเป็น . % (ของจํานวนพนักงาน

ปี 2564) โดยแบ่งเป็นการจดัฝึกอบรมภายใน จาํนวน 1,771 คน คดิเป็น % (ของจาํนวนพนักงานปี 2564) และ

จดัฝึกอบรมภายนอกจํานวน 30 คน คดิเป็น 0.84% (ของจํานวนพนักงานปี 2564) หากเปรยีบเทียบกบัการ

ฝึกอบรมภาพรวม ปี 2563 ซงึมพีนกังานเขา้ฝึกอบรมทงัสนิจาํนวน 1,843 คน คดิเป็น 47%  โดยมจีาํนวนชวัโมง

การอบรมเฉลยี 34 ชม./คน/ปี ซงึเพมิขนึ 6 ชม./คน 

บรษิทัมุ่งเน้นและให้ความสําคญักบัการพฒันาพนักงาน ซงึถอืเป็นหวัใจในการขบัเคลือน

องคก์ร โดยไดก้ําหนดหลกัสตูรอบรมใหส้อดคล้องและสมัพนัธ์กบัระดบัตําแหน่ง บทบาทหน้าท/ีลกัษณะงาน 

เป็นไปตามทหีน่วยงานและองคก์ารคาดหวงั  เพอืใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และศกัยภาพทสีงูขนึ ในการปฏบิตังิานได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่ผลถงึความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั โดยในปี 2564 รวมถงึมกีารเปิดโอกาสและส่งเสรมิ

ความก้าวหน้าสายอาชีพให้แก่พนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร รูปแบบการประเมินและหลักเกณฑ์ 

สรุปผลการพฒันาศกัยภาพของพนักงานทสีอดคลอ้งผลการประเมนิการทํางานดว้ยการฝึกอบรม เพอืเป็นการ

จงูใจและรกัษาพนกังานใหอ้ยูร่ว่มกบัองคก์รอยา่งมคีวามสขุ 
   

การเจบ็ป่วยและบาดเจบ็ของพนักงาน 

 ความปลอดภยัในการทํางานเป็นสงิจําเป็นในการดาํเนินธุรกจิ ฝ่ายพฒันาและบรหิารการเรยีนรู้ได้

ดาํเนินการจดัอบรม หลกัสตูร “ความปลอดภยัในสถานประกอบการ” เพอืใหก้ารเรยีนรูถ้งึความปลอดภยัในการ

ทํางาน สาเหตุของอุบตัิเหตุ การปฏบิตังิานทไีม่ปลอดภยั (Unsafe Act) สภาพพนืทกีารทํางานทไีม่ปลอดภยั 

(Unsafe Condition) และแนวทางในการป้องกนัอุบตัเิหตุ รวมถงึแนวโน้มของอนัตรายทจีะเกดิขนึในแต่ละขนัตอน

พรอ้มหาทางแก้ไข และ หลกัสตูร “เจ้าหน้าทคีวามปลอดภยัในการทํางาน ระดบับรหิาร” เพอืเป็นแนวทางใน
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การดาํเนินการดา้นความปลอดภยั โดยใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ เพอืนําไปประยกุต์ใชร้ว่มกบันโยบายดา้นความ

ปลอดภยัในองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ  

 

หมายเหตุ ปี  ไม่มพีนกังานไดร้บับาดเจบ็ในระหว่างทาํงาน 

 

 

 

 

การพฒันาศกัยภาพ 

และโอกาสในการเติบโตของบุคลากร 

  ในปี  บรษิทักาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนโดยปฏบิตัอิยา่งเท่า

เทียมกนั ทังในด้านเพศ เชอืชาติ ศาสนา ประเพณี รวมถึงผู้พิการ  ซงึบริษัท ให้ความสําคญักบัผลการ

ปฏิบตัิงาน จากความรู้ความสามารถเป็นหลกั ผ่านเครอืงมือและรูปแบบการประเมินทเีป็นสากล อกีทงัมี

นโยบาย/แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนทไีม่เลอืกปฏบิตัโิดยยดึหลกัความเป็นธรรม จงึจดัหลกัสตูรฝึกอบรมที

เกยีวขอ้ง อาท ิการปฐมนิเทศ กฎบตัรและจรรยาบรรณ การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน ฯลฯ เป็นตน้   

  บรษิทัมุ่งเน้นและให้ความสําคญักบัการพฒันาพนักงาน ซงึถอืเป็นหวัใจในการขบัเคลอืน

องคก์ร โดยไดก้ําหนดหลกัสตูรอบรมใหส้อดคล้องและสมัพนัธ์กบัระดบัตําแหน่ง บทบาทหน้าท/ีลกัษณะงาน 

เป็นไปตามทหีน่วยงานและองคก์ารคาดหวงั  เพอืใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และศกัยภาพทสีงูขนึ ในการปฏบิตังิานได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่ผลถงึความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั โดยในปี พ.ศ.  รวมถงึมกีารเปิดโอกาสและ

สง่เสรมิความกา้วหน้าสายอาชพีใหแ้ก่พนักงานใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกบัองคก์ร รปูแบบการประเมนิและหลกัเกณฑ ์

สรุปผลการพฒันาศกัยภาพของพนักงานทสีอดคลอ้งผลการประเมนิการทํางานดว้ยการฝึกอบรม เพอืเป็นการ

จงูใจและรกัษาพนักงานใหอ้ยูร่ว่มกบัองคก์รอยา่งมคีวามสขุ    

  ทงันีการฝึกอบรมภาพรวม ปี  มจีํานวนพนักงานเขา้ฝึกอบรมทงัสนิจาํนวน ,  คน 

จากพนักงานทงัหมดในปี  จํานวน ,  คน คดิเป็นรอ้ยละ .  โดยแบ่งเป็น ฝึกอบรมภายใน จํานวน 

,  คน และจดัฝึกอบรมภายนอกจาํนวน  คน โดยมรีายละเอยีดหลกัสตูร ดงัน ี

 

การฝึกอบรมภายใน ประจาํปี  

ลาํดบั วนัทอีบรม  หลกัสตูร            จาํนวนคน 

1 24 เมษายน 2564   การพฒันาทกัษะหวัหน้างานยคุดจิทิลั    38 

2 27 เมษายน 2564   พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลและการนําไปปฏบิตั ิ 60 

3 28 เมษายน  2654   โอโมเตะนาช ิ: จติวญิญาณการบรกิารแบบญปีุ่ น  40 

4 29 เมษายน  2654   ภาวะผูนํ้ากบัการบรหิารในสภาวะวกิฤต ิ   45 

5 21 พฤษภาคม 2564 ภาวะผูนํ้ากบัการบรหิารในสภาวะวกิฤต ิ   50 

6 22 พฤษภาคม 2564 การพฒันาทกัษะหวัหน้างานยคุดจิทิลั    50 

เบิกเงินกองทุน กรณีบาดเจบ็ในระหว่างทาํงาน ปี2564 

ลาํดบั 

รหสั

พนักงาน 

ชือ - 

สกลุ หน่วยงาน ตาํแหน่ง 

วนัทีประสบ

อนัตราย 

สาเหตทีุประสบอนัตราย 

เจบ็ป่วย สถานพยาบาล 

- - - - - - - - 
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7 24 พฤษภาคม 2564 การบรหิารผลงานในสภาวะวกิฤต ิ    47 

8 25 พฤษภาคม 2564 การทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุ   65 

9 25 มถิุนายน 2564  เทคนิคการพฒันาตนเองเพอืการพฒันางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 65 

10 26 มถุินายน 2564  การบรหิารความเปลยีนแปลงและความเสยีงในสภาวะวกิฤต ิ 63 

11 27 กรกฎาคม 2564 เทคนิคการพฒันาตนเองเพอืการพฒันางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 34 

12 11 สงิหาคม 2564  เทคนิคการใหบ้รกิารยคุดจิทิลั    40 

13 17 สงิหาคม 2564  การบรหิารงานแบบมุ่งผลลพัธ ์ดว้ยวธิกีาร Agile  40 

14 19 สงิหาคม 2564  เทคนิคการพฒันาตนเองเพอืการพฒันางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 33 

15 24 สงิหาคม 2564  เทคนิคและวธิกีารนําเสนองานแบบ New Normal  36 

16 25 สงิหาคม 2564  การบรหิารความเปลยีนแปลงและความเสยีงในสภาวะวกิฤต ิ 55 

17 17 กนัยายน 2564  เทคนิคการใหบ้รกิารยคุดจิทิลั    36 

18 21 กนัยายน 2564  พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและการนําไปปฏบิตั ิ 36 

19 22 กนัยายน 2564  เทคนิคการเพมิประสทิธภิาพในงานดว้ยการสอืสารแบบ  38  
    Ho-Ren-So 

20 23 กนัยายน 2564  การพฒันาทกัษะหวัหน้างานยคุดจิทิลั    66 

21 24 กนัยายน 2564  ความรูธุ้รกจิประกนัภยัอยา่งมอือาชพี     36 

22 12 ตุลาคม 2564  เทคนิคการใหบ้รกิารยคุดจิทิลั    36 

23 14 ตุลาคม 2564  ความรูธุ้รกจิประกนัภยัอยา่งมอือาชพี     29 

24 15 - 16 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ   19 

    สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.)  

25 15 ตุลาคม 2564  พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและการนําไปปฏบิตั ิ  30 

26 19 ตุลาคม 2564  พฒันาการทาํงานดว้ยแนวคดิแบบ Agile (อไจล)์    38 

27 20 ตุลาคม 2564  พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและการนําไปปฏบิตั ิ 33 

28 21 ตุลาคม 2564  เทคนิคการเพมิประสทิธภิาพในงานดว้ยการสอืสารแบบ  82  
    Ho-Ren-So  

29 22 ตุลาคม 2564  พฒันาการทาํงานดว้ยแนวคดิแบบ Agile (อไจล)์  รุน่ท ี2  39 

30 23 ตุลาคม 2564  พฒันาการทาํงานดว้ยแนวคดิแบบ Agile (อไจล)์  รุน่ท ี3  51 

31 9 พฤศจกิายน 2564 การคดิเชงิสงัเคราะหแ์ละตดัสนิใจ    40 

32 11–12 พฤศจกิายน 2564 เจา้หน้าทคีวามปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัหวัหน้างาน  26 

33 13 พฤศจกิายน 2564 การคดิเชงิสงัเคราะหแ์ละตดัสนิใจ    41 

34 16 พฤศจกิายน 2564 การพฒันาทกัษะหวัหน้างานยคุดจิทิลั    43 

35 18–19 พฤศจกิายน 2564 เจา้หน้าทคีวามปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับรหิาร  41 

36 20 พฤศจกิายน 2564 เทคนิคการนําเสนอขายยคุดจิทิลั    43 

37 -  ตุลาคม, 3-4,10-11,18, 24-25 พฤศจกิายน 2564  

    กลยทุธด์า้นความยงัยนืของธรุกจิ (Corporate Sustainability Strategy) 25 

38 22 ธนัวาคม 2564  “BIG ROOM PLANNING”     50 

39 27 ธนัวาคม 2564  "2022 TQM Business Plan Kick Off"    132 

         รวมจาํนวน 1,771 

การฝึกอบรมภายนอก ประจาํปี  

ลาํดบั วนัทอีบรม หลกัสตูร             จาํนวนคน 
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1 30/6/2564 โปรแกรมเกยีวกบัคอมพวิเตอรอ์อนไลน์    1 

2 ภายในปี 2564 GRI Professional Certification (ออนไลน์)    1 

3 ภายในปี 2564 Foundation in Responsible Investment (ออนไลน์)    1 

4 18/10/2564 Corruption Risk and Control Workshop (CRC) รุน่ท ี11/2021  2 

5 21/10/2564 Live – Road to Certify 4/2021      2 

6 30.10, 4,5,6,11-13,18-20,26-27.11.2564  

    Advanced People Management in the Post Covid-19 (APM 45) 1 

7 15/12/2564 Financial Statement Analysis การอา่นและวเิคราะหง์บการเงนิ 

   เพอืช่วยในการวางแผนและตดัสนิใจเชงิธุรกจิ    1 

8 17/12/2564 การเขยีนหมายเหตุประกอบงบการเงนิใหถ้กูตอ้ง 

   ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ     2 

9 17/12/2564 Merger & Acquisition (M&A) กบัภาระภาษแีละกฎหมายอนืทตีอ้งวางแผน 1 

10 18/12/2564 เทคนิคการสอบทานงานทางบญัชเีพอืจดัทํางบการเงนิ 

   ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ      1 

11 22/12/2564 การตรวจสอบและป้องกนัการทุจรติจากงบการเงนิพรอ้มกรณีศกึษา 2 

12 22/12/2564 ขอ้ควรระวงัในการยนืงบการเงนิปี  และการเตรยีมความพรอ้ม 

   สาํหรบัการนําสง่งบการเงนิ ปี 2565 (จ.นครปฐม)   1 

13 22/12/2564 การตรวจสอบและป้องกนัการทุจรติจากงบการเงนิพรอ้มกรณีศกึษา 2 

14 23/12/2564 ความรบัผดิชอบของผูท้าํบญัชใีหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีสีาํคญั 3 

15 24/12/2564 ขอ้ควรระวงัในการยนืงบการเงนิปี  และการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบั 

   การนําสง่งบการเงนิ ปี 2565     3 

16 25/12/2564 Case ทพีบจากการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี 

   ขอ้ผดิพลาดจากการทาํบญัชฯี     1 

17 25/12/2564 ขอ้ควรระวงัในการจดัทํางบการเงนิ การปิดบญัชแีละการนําเสนองบการเงนิให้

   สอดคลอ้งตามมาตรฐานการเงนิกอ่นนําส่งงบการเงนิ   1 

18 27/12/2564 ขอ้ควรระวงัในการจดัทํางบการเงนิ การปิดบญัชแีละการนําเสนองบการเงนิให้

   สอดคลอ้งตามมาตรฐานการเงนิกอ่นนําส่งงบการเงนิ   2 

19 28/12/2564 ประเดน็สาํคญัทคีวรนํามาพจิารณารายการบญัชดีา้นสนิทรพัยแ์ละหนีสนิใน 

   งบประมาณการเงนิตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ   2 

        รวมจาํนวน 30   

 

ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
 บรษิทักําหนดใหพ้นักงานของบรษิทัปฏบิตัิต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏบิตัิจรยิธรรมธุรกิจทีกําหนดไว้อย่าง

เครง่ครดั เอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบต่อลูกคา้ ทงัในดา้นคณุภาพและการใหบ้รกิารทดีแีละไดม้าตรฐาน มกีารรกัษา

ความลบัของลกูคา้ โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ทตีนไดล้่วงรูม้าเนืองจากการดาํเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มูลที

ตามปกตวิสิยัจะพงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าทตีามกฎหมาย  

  บรษิทัมุ่งมนัทจีะสรา้งความพงึพอใจและความมนัใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยการบรกิารทมีีคุณภาพ 

โดยการจดัตงัฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ในการใหบ้รกิารช่วยเหลอืลูกคา้ตลอด  ชวัโมงผ่านสายดว่น  โดยฝ่าย

ลูกคา้สมัพนัธ์ใหบ้รกิารช่วยเหลอืลูกค้าทโีทรเขา้มาสอบถาม ตดิตามงานและรอ้งเรยีน ตลอดจนประสานงาน
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ใหก้บัหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกรณีลูกคา้เกดิอุบตัเิหตุ ใหไ้ดร้บัความช่วยเหลอืโดยเรว็ทสีุด รวมถงึการสอบถาม

ขอ้มูลเกยีวกบัการทําประกนัภยั เพอืใหล้กูคา้และประชาชนทวัไปทตี้องการขอ้มูลเพมิเตมิไดร้บัขอ้มูลไปอย่าง

ครบถ้วนเพอืประกอบการตัดสนิใจในการทําประกนัภยั นอกจากนีบริษัท มีการทําประกนัวชิาชีพสําหรบั

พนักงาน เพอืชดเชยแก่ลูกค้าทีไดร้บัความเสยีหายหากเกดิความเสยีหายจากการดําเนินงานของพนักงาน

บรษิทั ยงัจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ เพอืเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิัท กบัลูกคา้ให้ยงัยืน ในรูปแบบ

กจิกรรม CRM ผ่านโครงการ TQM Family club ดว้ยการมอบสทิธิประโยชน์พเิศษแก่สมาชกิโครงการและลูกค้า 

ไดแ้ก ่ตรวจสขุภาพราคาพเิศษ ส่วนลดรา้นคา้ทรีว่มรายการ และของสมนาคณุวนัเกดิ เป็นตน้ 

 

การประสานงานบริการให้ลกูค้าด้านสินไหมทดแทน 

 ในปี 2564 นนั วตัถุประสงคข์องการปฏบิตังิานกเ็พอือํานวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้และเพอืใหลู้กคา้

ไดร้บัสทิธทิพีงึไดต้ามเงอืนไขของกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นการร่วมส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัภยัอกี

ช่องทางหนึง  ฝ่ายประสานงานสนิไหมได้ทําการรวบรวมผลจํานวนรายทปีระสานงานบรกิารลูกคา้รวมทังสนิ 

37,226 ราย  

 ทงันีฝ่ายประสานงานสนิไหมไดบ้รกิารประสานงานใหก้บัลูกคา้ทุกราย เพอืใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก

ในการจดัการด้านสินไหมทดแทนมากขนึ  อีกทังยงัได้ปรบัปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลาโดยมุ่งเน้นตาม

สถานการณ์ทเีกดิขนึโดยตลอดเพอืการรองรบัการบรกิารทดี ีมคีุณภาพและเกดิประสทิธผิลสงูสุดกบัลูกคา้และ

ผูบ้รโิภค 

ฝ่ายประสานงานสนิไหมไดม้กีารปรบัปรุงการบรกิารเพอืความเป็นเลศิดงันี 

1. การพฒันาบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) ใหเ้ป็นผูท้มีคีณุลกัษณะทเีหมาะสมในการ

ใหบ้รกิารเช่น มทีศันคต ิทถีูกต้องในการใหบ้รกิาร มมีติรไมตร ีสามารถใหบ้รกิาร

ดว้ยความรวดเรว็ มคีวามรูใ้นเรอืงทใีหบ้รกิารเป็นอยา่งดมีคีวาม สภุาพ มคีวามเตม็

อกเตม็ใจช่วยเหลอื และพรอ้มใหบ้รกิาร 

2. การพฒันาสถานท ี(Place) และสภาพแวดลอ้มใหม้คีวามเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร

ทจีะช่วยใหผู้ร้บับรกิาร ไดร้บัความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ ทําใหเ้กดิความพงึ

พอใจและประทบัใจมากขนึ  

3. การพฒันากระบวนการ (Process) ตอ้งเออืใหเ้กดิความถกูตอ้งแม่นยาํ รวดเรว็ ทาํ

ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารไดง้า่ย มคีวามชดัเจนของขอ้มลูต่าง ๆ เกยีวกบั

การบรกิารทสีอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัทราบ มกีารตดิตามผลการบรกิารในดา้นต่าง ๆ 

เพอืปรบัปรงุใหเ้หมาะสม 

ฝ่ายประสานงานสนิไหมไดป้ฏบิตังิานโดยยดึหลกัทสีาํคญัดงันี  

1. การบรกิารดว้ยใจ 

2. ใหเ้กยีรตลิกูคา้ 

3. รูจ้กั และเขา้ใจลกูคา้ 

4. เชยีวชาญในสนิคา้ หรอืบรกิารของเราเอง 

5. เตม็ใจช่วยแกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ 

6. สรา้งความประทบัใจในครงัต่อไปทมีาใชบ้รกิาร 

7. ใชเ้ทคโนโลยทีทีนัสมยัในการใหบ้รกิาร 
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การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

  บรษิทัมแีนวทางปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวข้อง 

และรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอื สนับสนุน และอาสาทํากจิกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสงัคม เพอืส่งเสรมิใหเ้กดิความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการฟืนฟูสงัคมและวฒันธรรม ผ่าน

กจิกรรมทบีรษิทัทําร่วมกบัลูกคา้ ผูบ้รหิารและพนกังานเพอืเป็นส่วนหนึงในการสรา้งสงัคมและสงิแวดล้อมทมีี

คณุภาพ ดงัต่อไปนี  

.กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2564 พร้อมออกบู

ธเพอืมอบประกนัภยันิวนอรม์อลซุปเปอร์พลสัใหแ้กส่อืมวลชนและผูเ้ขา้ร่วมงานฟร ี นอกจากนี ยงัไดม้กีารเชญิ

ชวนใหค้นไทยเขา้มาลงทะเบยีนรบัประกนัภยัดงักลา่วโดยไม่เสยีคา่ใชจ่้ายผ่านช่องทางออนไลน์ของ TQM ทาง

เวบ็ไซต ์www.tqm.co.th  และรว่มกบัพนัธมติร บรษิทั ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) มอบประกนัภยั

นิวนอรม์อลซุปเปอรพ์ลสัแก่คนไทยทวัประเทศฟรผีา่นตูเ้ตมิเงนิบุญเตมิ เมอืเดอืนเมษายน 2564 

 

 

 

 

.มอบประกนัภยัแพว้คัซีนฟร!ี! กว่า 1 ลา้นสทิธ ิคุม้ครองสงูสดุ 100,000 บาท เพอืสรา้งความสบาย 

ให้คน ไทยได้เ ข้า ร ับ กา รฉีดวัคซีน โควิด - 19 อย่ า งมัน ใจ  โดยสามารถลงท ะ เบียนรับ ง่ ายๆ  ที  

เวบ็ไซต ์www.tqm.co.th เมอืเดอืนพฤษภาคม 2564 
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. จัดทําถุงยังชีพซึงภายในถุงบรรจุด้วยสิงของเครืองใช้ทงัอุปโภคและบริโภคทีจําเป็นต่อการ

ดํารงชวีติของประชาชน จํานวน 1,000 ถุง เพอืแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทีอาศยัอยู่ในชุมชนทีอยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คยีงสาํนักงานใหญ่ของบรษิทั เพอืบรรเทาความเดอืดรอ้นและช่วยเหลอืผูท้ไีดร้บัผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 โดยบรษิทั ฯ ไดร้่วมกบัวดัลาดปลาเคา้ในการเป็นศนูยก์ลางเพอืนําถุงยงัชพีสว่นหนึง

กระจายไปยงัประชาชนในชุมชนทอียูร่ะแวกใกลเ้คยีงวดั เมอืเดอืนมถินุายน 2564 

 

 

 

.จดัสมัมนาออนไลน์ในหวัขอ้ ‘รูก้่อนฉีด ใกลช้ดิคุณหมอแบบ Exclusive’ เพอืใหค้วามรูเ้กยีวกบัเรอืง

ของการฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสัโควดิ-19 แก่ลูกคา้องคก์ร และประชาชนทวัไปฟร ีผ่านระบบ Zoom โดยใหส้ทิธิ

แกผู่ท้สีนใจและลงทะเบยีน จาํนวน 1,000 คน เมอืวนัท ี28 มถินุายน 2564 

  

 

 

. บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั มอบเครอืงกระตุกหวัใจใหอ้าสามลูนิธริว่มกตญั  ูจดุ

สถานีตํารวจนครบาลโชคชยั เพอืใหเ้จ้าหน้าทีอาสาสมคัรฯ ไดนํ้าไปใชป้ระโญชน์ในการช่วยประชาชนทไีด้

ประสบภยัต่อไป เมอืเดอืนกรกฎาคม 2564 
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. รว่มเป็นพารท์เนอรโ์ครงการ ‘ช่วยดว้ย! ช่วยคณุจากโควดิไดถ้งึบา้น’ จดัโดย Doctor A to Z พรอ้ม

เหล่าพนัธมติรกว่า  บรษิทัเอกชน, ทมีแพทย์พยาบาล และเจา้หน้าทีจติอาสา หวงัช่วยเหลอืผูป่้วยโควดิใน

ภาวะวกิฤตเตยีงเต็มใหไ้ดร้บัการดแูลรกัษาแบบ Home Isolation ดว้ยตนเอง ภายใต้การดแูลของแพทย์และ 

Care Giver ติดตามอาการตลอด  ชวัโมง โดย TQM ได้ให้ความช่วยในด้านเง ินบริจาค ประชาสมัพนัธ์

โครงการ กบัสอืต่าง ๆ ในเครอืข่ายของ TQM และฐานลูกคา้ของบรษิทั พรอ้มทงัสนับสนุนใหพ้นักงาน TQM 

เป็นจติอาสาช่วยรบัโทรศพัท์ประสานงานจากผูป่้วย TQM หวงัเป็นอย่างยงิทจีะเป็นสว่นหนึงในการฝ่าวกิฤตม

หนัตภยัรา้ยนีไปพรอ้ม ๆ กบัคนไทยทกุคน เมอืเดอืนกรกฎาคม 2564 
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 .จดัทาํถุงยงัชพีมอบใหแ้ก่ประชาชนผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นจากสถานการณ์โควดิ-19 โดยร่วมกบั 

เพจอจีนั ในการนําถุงยงัชพีไปแจกจ่ายใหแ้กค่นไทย เมอืเดอืนสงิหาคม 2564 

  

.มอบกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัเิหตุใหแ้ก่ขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลโคกคราม และสถานี

ตํารวจนครบาลโชคชยั จาํนวน  กรมธรรม์ ต่อเนืองเป็นปีท ี13 เพอืเป็นการสรา้งขวญักาํลงัใจในการปฏบิตัิ

หน้าทใีหแ้ก่ขา้ราชการตาํรวจ ณ ทคีวิเอม็ สาํนกังานใหญ ่เมอืเดอืนกนัยายน 2564 

 
 

 .รว่มลงพนืทเีพอืเขา้ช่วยเหลอืผูท้ไีดร้บัความเดอืดรอ้นอยา่งเร่งดว่น พรอ้มจดัถงุยงัชพีแจกจ่ายใหก้บั

ผูท้ยีงัตดิอยูใ่นพนืทไีม่สามารถเดนิทางออกจากทพีกัอาศยัได ้เมอืเดอืนกนัยายน 2564 
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.พนักงานอาสาสมัครลงพืนที เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทีได้ร ับความเดือดร้อนจาก

สถานการณ์นําท่วมทจีงัหวดัพระนครศรอียธุยา พรอ้มนําถุงยงัชพีทบีรรจุสงิของอุปโภค-บรโิภคแจกจ่ายใหแ้ก่

ประชาชนดว้ย เมอืเดอืนกนัยายน 2564 

  

  

.กจิกรรมรณรงคค์วามปลอดภยัทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจาํปี 2565 พรอ้มมอบประกนัภยั

อุบตัเิหตุปีใหม่อุน่ใจ ใหแ้กค่นไทยทวัประเทศโดยไม่เสยีคา่ใชจ้่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของ TQM ทางเวบ็ไซต์  

เมอืเดอืนธนัวาคม 2564 

 

. มอบเงนิสนบัสนุนโครงการ ‘ประกนัภยัรวมใจมอบวคัซนีตา้นโควดิ’ จาํนวน 1,537,800 บาท โดย

ทางโครงการฯ จะนําเงนิบรจิาคไปจดัสรรวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ให้แก่ประชาชนและผูด้อ้ยโอกาสต่อไป เมอื

เดอืนกนัยายน 2564  
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สิงแวดล้อมและการจดัการทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 บรษิทัให้ความสําคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน ในการให้ความสําคญักบัการดูแล รกัษา

สงิแวดลอ้ม รวมถงึแหลง่ทรพัยากรธรรมชาต ิจงึประกาศใชน้โยบายสงิแวดลอ้ม และนโยบายการลดการใชก๊้าซ

เรอืนกระจก ดงันันบรษิัทจะไม่กระทําการใด ๆ ทเีป็นการทําลาย แต่จะป้องกนัและสร้างสรรค์กจิกรรมเพอื

สนบัสนุนการรกัษาสงิแวดลอ้มต่อผูค้นในชุมชน รวมถงึปลกูฝังจติใตส้าํนึกของพนักงานทุกบรษิทั ทกุท่าน และ

บรษิทัยงัปฏบิตัติามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบยีบ ทีเกยีวขอ้งกบัสงิแวดลอ้มของหน่วยงานกํากบัดแูล 

รวมถงึการมอบหมายใหค้ณะทํางานความยงัยนืองคก์รเป็นกลไลสาํคญัในการจดัการสงิแวดลอ้มตามเป้าหมาย

การจดัการทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ารสหประชาชาตลิาํดบัท ี  การใช้

ทรพัยากรอยา่งยงัยนืและรบัผดิชอบเพอืทาํใหแ้น่ใจว่ามกีารบรโิภคและรปูแบบการผลติทยีงัยนื และลาํดบัท ี  

การปฏบิตักิารเกยีวกบัสภาพภมูอิากาศ ซงึตอ้งดาํเนินการอยา่งเร่งดว่่นเพอืต่อสูก้บัการเปลยีนแปลงทางสภาพ

ภูมอิกาศและผลกระกระทบของการเปลยีนแปลง ซงึเป็นเป้าหมายพเิศษทอีงคก์รใหค้วามสาํคญัและดาํเนินการ

อย่างเร่งด่วน และรายงานการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการบรษิทั  
 

นโยบายดา้นสิงแวดล้อม 

 บรษิทัมคีวามมุ่งมนัในการดาํเนินธุรกจิอยา่งยงัยนืบนพนืฐานของความรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม โดย

ตระหนักและใหค้วามสาํคญัในการลดผลกระทบต่อสงิแวดล้อมทเีกดิจากการดาํเนินธุรกจิ ลดการใช้พลงังาน

พรอ้มทงัเตรยีมแผนและมาตรการต่าง ๆ เพอืมสี่วนร่วมในการแกปั้ญหาจากการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ

จงึไดก้าํหนดนโยบายใหส้อดคล้องกบักฎระเบยีบและขอ้บงัคบัดา้นสงิแวดลอ้ม มาตรฐานสากล รวมไปถงึการ

เข้าร่วมมาตรฐานด้านความยงัยนืโดยสมคัรใจ ทงันีเพอืให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนืองโดยมีแนวทางดงันี
  

 ) กาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ในการทาํงานดา้นสงิแวดลอ้มและตดิตามทบทวนการปฏบิตังิานทมีี

ผลกระทบต่อสงิแวดลอ้มและสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาปรบัปรงุอย่างต่อเนือง 

 ) ควบคุม ป้องกนั บําบดั และลดมลภาวะต่าง ๆ ใหม้ผีลกระทบต่อสงิแวดลอ้มน้อยทสีุดทงัในดา้น

มลพษิทางนํา อากาศ ขยะมพีษิ สารเคม ีเสยีง และอนื ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัตลอดจนขอ้กําหนดต่าง ๆ 

รวมถงึพนัธะสญัญาขอ้ผกูพนัทตีอ้งปฏบิตั ิดา้นสงิแวดลอ้มอยา่งเคร่งครดั 

 ) มุ่งมนัต่อการปกป้องภาวะสงิแวดลอ้มโดยการใชท้รพัยากรและพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพทงัจาก 

การอปุโภค บรโิภค, การบาํบดั, การควบคมุปรมิาณของเสยี และการนํากลบัมาใชใ้หม่รวมถงึการวางแผนภาวะ

ฉุกเฉนิ ต่างๆ ดว้ยวธิทีเีหมาะสม 

 ) จดัใหม้กีารศกึษาและฝึกอบรมพนักงาน เพอืกระตุ้นและปลูกจติสํานึกในดา้นสงิแวดล้อมซงึเป็น

หน้าท ีความรบัผดิชอบของพนกังานทุกคน 

 ) ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานราชการทีเกียวข้องเพอืปรบัปรุงการ 

จดัการสงิแวดลอ้ม 

 ผูบ้รหิารของบรษิทัจะสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารดาํเนินการต่าง ๆ ใหบ้รรลุเจตนารมณ์ทไีดต้งัไว้

อย่าง สมําเสมอและนโยบายสงิแวดลอ้มจะถ่ายทอดใหก้บัพนักงานทุกคนไดท้ราบและพรอ้มทจีะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนทวัไป  

  

นโยบายการบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 

 ) ปรบัเปลยีนกระบวนการ และอปุกรณ์ต่าง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทสีงูขนึ 
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 ) สง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานทดแทน เพอืลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

 ) จดักจิกรรมสร้างจิตสํานึกการอนุรกัษ์พลงังาน และการรบัมือกบัการเปลียนแปลงสภาพอากาศ 

ใหแ้กค่ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และคูค่า้ทางธรุกจิ 

 ) รว่มมอืการปลกูป่าทดแทน และฟืนฟูพนืทป่ีาขนึมาใหม่ เพอืเป็นแหล่งดดูซบัคารบ์อนไดออกไซด ์

 ) สง่เสรมิและรณรงคใ์หม้กีารรวบรวม และจดัการของเสยีเพอืนํากลบัมาใชใ้หม่ 

 ) ตดิตามความเคลอืนไหวดา้นการเปลยีนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความเสยีงทอีาจส่งผล

กระทบต่อกลุม่ทคีวิเอม็ 

 ) สรา้งความตระหนักและเสรมิสรา้งความรูเ้รอืงการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศใหก้บัพนักงานของ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) และกลุม่บรษิทั คูค่า้ทางธรุกจิ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

ดว้ยความตงัใจและความมุ่งมนัดงักล่าว กลุ่มบรษิทัทคีวิเอม็ หวงัว่าจะไดเ้ป็นส่วนหนึงของการมสีว่นรว่มในการ

ชว่ยเหลอื ปัญหาโลกรอ้นและการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศทรีนุแรงมากขนึ 

 

การจดัการสิงแวดล้อม  

 บรษิทักําหนดนโยบายเพอืปลูกจติสํานึกของพนักงานทุกระดบัขององค์กรในเรือง การลดการใช้

กระดาษประกอบดว้ยการใชก้ระดาษทงั 2 หน้า (Re-used paper)ทบทวนการพมิพเ์อกสารเท่าทมีคีวามจาํเป็น

อย่างสมําเสมอ และจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Text and PDF File) ตลอดจนเพิมช่อง

อเิลก็ทรอนิกส์ในการรบัส่งเอกสารต่าง ๆ ระหว่างคู่คา้กบับรษิทั และลูกค้ากบับรษิัท ไดแ้ก่ ระบบเครอืข่าย

ขอ้มลูระหวา่งกนั หรอื FTP (File Transfer Protocol) และ Electronics Mail เป็นตน้ สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถลด

การใชก้ระดาษ รวมทงัประหยดัค่าใชจ่้ายภายในบรษิทั สาํหรบักจิกรรมควบคุมการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 

บรษิทัจดัทําระบบปิดเปิดระบบไฟฟ้า และระบบปรบัอากาศแบบตงัเวลาเปิด-ปิดอตัโนมตั ิเพอืลดการใชไ้ฟฟ้า

ในชว่งเวลาทไีม่จาํเป็น การใหค้วามสาํคญัเรอืงการจดัการกบัทรพัยากรและสงิแวดลอ้มภายในองค์กรในปี พ.ศ. 

2564 บรษิทักาํหนดโครงการต่าง ๆ ดา้นสงิแวดลอ้ม ดงันี 

 

 

 

1) โครงการคดัแยกขยะมลูฝอยและขยะตดิเชอื  โดยบรษิทัตดิตงัถงัคดัแยกขยะตามจดุทตี่าง ๆ ภายในองคก์ร 

เช่น อาคารพรรณนิภา  อาคารพรรณนิภา  อาคารสรา้งสขุ อาคารนําเพชร และอาคารมรกตและตดิตงั 
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2) โครงการตรวจวดัค่านําเสยี บรษิทัจดัการบําบัดนําเสียก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ ตามกําหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายนําทงิจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สงิแวดลอ้ม เป้าหมายการตรวจวดัคุณภาพนําเสยีทุกปี ต้องผ่านเกณฑก์ารตรวจคุณภาพนําเสยีก่อนปล่อยสู่

สาธารณะตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม 

3) การจดัการสงิแวดล้อมภายในองคก์ร บรษิทัดาํเนินโครงการกจิกรรม 5ส. โดยการสรา้งการรบัรู ้ เขา้ใจและ

ประชาสมัพนัธ์เกยีวกบักจิกรรม 5ส. ซึงประกอบไปดว้ย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สรา้งนิสยัเพอืให้

พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึการดแูลสภาพแวดลอ้มรอบขา้งลดการหมกัหมม 

ของสงิปฏกิลูลดการใชก้ระดาษโดยไม่จําเป็น ลดการสรา้งขยะโดยไม่จาํเป็น รวมถงึการประหยดัพลงังานจาก

การสะสางงานใหเ้สรจ็โดยเรว็เพอืลดชวัโมงการใชพ้ลงังาน พนักงานมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรม 5ส. มกีาร

ตรวจและสรุปคะแนนทุกเดอืน เพอืสภาพแวดล้อมการทํางานทีดขีนึ โดยในปี พ.ศ. 2564 บรษิทัจดัใหม้กีาร

ประเมนิ 5ส. จาํนวนทงัสนิ 12 ครงั ดงัต่อไปนี 

 1) วนัท ี16 มกราคม 2564   ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ  86 

 2) วนัท ี20 กุมภาพนัธ์ 2564  ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ  84 

 3) วนัท ี20 มนีาคม 2564   ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ 83 

 4) วนัท ี17 เมษายน 2564   ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ 85 

 5) วนัท ี15 พฤษภาคม 2564  ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ 83 

 6) วนัท ี19 มถุินายน 2564    ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ 85 

 7) วนัท ี17 กรกฎาคม 2564  ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ  84 

 8) วนัท ี21 สงิหาคม 2564   ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ 84 

 9) วนัท ี18 กนัยายน 2564   ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ 87 

 10) วนัท ี16 ตุลาคม 2564   ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ  84 

 11) วนัท ี20 พฤษจกิายน 2564  ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ 86 

 12) วนัท ี18 ธนัวาคม 2564   ผลการประเมนิคดิเป็น  รอ้ยละ 86 

  รวมการประเมนิ  12 ครงั   ผลการประเมนิเฉลยีคดิเป็น  รอ้ยละ 85 

  ผลการประเมนิเฉลยีเปรยีบเทยีบ ปี 2563 เฉลยีรอ้ยละ 81 ปี 2564 เฉลยีรอ้ยละ 85  ผลการ

ประเมนิดขีนึรอ้ยละ 4 เป็นไปตามเป้าหมายทคีาดการณ์ไวใ้หเ้หน็วา่พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึ 

การดแูลสภาพแวดล้อมและลดการสรา้งขยะโดยไม่จาํเป็นรวมถงึการประหยดัพลงังานโดยคาดหวงัวา่คะแนน 

เฉลยีในปี พ.ศ. 2565 จะอยูท่รีอ้ยละ 89   
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การใช้พลงังานไฟฟ้า  

 
  จากการเปรยีบเทียบปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของปี 2562-2564 อาคารพรรณนิภา 1 

เเละอาคารพรรณนิภา 2 เเลว้พบว่าในช่วงปี 2563 ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพมิขนึ เนืองจากช่วงต้นเดอืน

พฤษภาคมของปี 2562 มกีารเปิดใชง้านตกึอาคารพรรณนิภา 2  จงึทําใหป้รมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพมิขนึ

ดงัรปูภาพ ต่อมาในปี 2564 ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง 2.28 % จากการเปรยีบปรมิาณการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าของปี 2563 เนืองจากมสีถานการณ์ไม่ปกตมิีการเเพร่เชอืไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตลอดทงัปี 2564 

ทางบรษิทัจงึมนีโยบายใหพ้นกังาน Work From Home  เพอืลดความเสยีงการตดิเชอืไวรสั จงึทาํใหป้รมิาณของ

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลงจํานวนมาก หากสถานการณ์ปกติในปี 2565 - 2566 คาดการณ์ว่าปรมิาณการใช้

พลงังานไฟฟ้าจะเพมิขนึเมอืพนักงานกลบัเขา้มาทํางานปกติการใช้พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดย Electricity Use/EBITDA = 1.14% และ Electricity Use/Employee = 999.7 หน่วยต่อ

พนักงาน 1 คน/ปี ทงันีบรษิทัยงัคงเป้าหมายในการลดการใชไ้ฟฟ้าลงจากอตัราส่วน Electricity Use/EBITDA 

รอ้ยละ 0.01 ทุกปี  

 

การใช้นํา 
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  จากการเปรยีบเทยีบขอ้มูลปรมิาณการใชนํ้าประปาของปี 2562-2564 อาคารพรรณนิภา 1 

เเละอาคารพรรณนิภา 2 จะเหน็ไดช้ดัว่าปี 2563  มีปรมิาณการใช้นําเพมิขนึ จากการเปรยีบเทียบปี 2562 

เนืองจากฝ่ายอาคารสถานทีได้ตรวจพบบ่อปลามีนํารวัซึมเเละมีนโยบายให้เเม่บ้านทําความสะอาดเก้าอี

สาํนักงานเพอืรกัษาทรพัย์สนิของบรษิทั เเละต่อมาในปี2564 ทางบรษิทัไดต้ระหนักถงึการซ่อมบํารุงบ่อปลา

เเละเนืองจากมสีถานการณ์ไม่ปกตจิากการเเพรร่ะบาดของเชอืไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตลอดทงัปี 2564 ทาง

บรษิทัจงึมนีโยบายใหพ้นกังาน Work From Home  เพอืลดความเสยีงการตดิเชอืไวรสั จงึทาํใหป้รมิาณของการ

ใช้นําลดลง 51.9 % จากการเปรียบเทียบปรมิาณการใช้นําปี 2563 หากสถานการณ์ปกติในปี 2565-2566 

คาดการณ์ว่าปรมิาณการใช้นําจะเพมิขนึมากกว่าปี 2564 เมือพนักงานกลบัเขา้มาทํางานปกติ โดย Water 

Use/EDITDA = 0.22% และ Water Use/Employee = 47.2 หน่วยต่อพนักงาน 1 คน/ปี ทังนีบริษัทยังคง

เป้าหมายในการลดการใชไ้ฟฟ้าลงจากอตัราสว่น Electricity Use/EBITDA รอ้ยละ 0.01 ทุกปี 

 

การกาํจดัของเสียทีเกิดจากกระบวนการธรุกิจ   

 โดยบรษิทัตดิตงัถงัคดัแยกขยะตามจุดทตี่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น อาคารพรรณนิภา 1 อาคารพรรณ

นิภา 2 อาคารสรา้งสุข อาคารนําเพชร และอาคารมรกตและตดิตงัจุดคดัแยกขยะตดิเชอือย่างเป็นระเบียบไม่

รวมกบัขยะทวัไปจาํนวน 1 จุด ทหีอ้งคดัแยกขยะ โดยบรษิทัมเีป้าหมายระยะสนัทจีะคงคา่ใชจ่้ายรายปีจากการ

กาํจดัขยะ ปีละ 16,800 บาทต่อไปอกีเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 3 ปี สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการควบคมุและลดปรมิาณ

การสรา้งขยะจากกระบวนการธุรกจิอย่างมนัียสาํคญัสวนทางกบัการเตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเนือง 

 

การลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 

  บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการบรรเทาภาวะโลกรอ้นและการจดัการความเสยีงทเีกดิจากการ

เปลยีนแปลงสภาพภูมิอากาศซึงเป็นเรอืงสําคญัและต้องไดร้บัการจดัการอย่างเร่งด่วน และยดึมนัในความ

รบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายเพอืประโยชน์ร่วมกนัอย่างยงัยนื จงึไดก้ําหนดนโยบายการบรหิารจดัการ

ก๊าซเรอืนกระจกอา้งองิกบัแนวทางการดาํเนินการในระดบัสากล เพอืเตรยีมรบัมอืกบัการเปลยีนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลก โดยในปี 2563 บรษิัทดําเนินโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ทงันีขอ้มูลการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกขององคก์รจากประจาํปี พ.ศ. 2563 ดงันี  

  การปล่อยก๊าซทางตรง     169  ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์ 

  การปล่อยก๊าซทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน   2,000  ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์

  การปล่อยก๊าซจากการใชถ้า่นหนิ   ไม่ม ี

 โดยมเีป้าหมายวา่ตอ้งการลดการปล่อยก๊าซใหไ้ด ้รอ้ยละ 3 ภายในปี พ.ศ. 2573 และมแีผนการจดัการ

ปัญหานําท่วมเพอืเตรยีมรบัมือกบัสภาพภูมิอากาศทีเปลยีนไป สําหรบัปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

สาํหรบัปี พ.ศ. 2564 อยูร่ะหวา่งการประเมนิ 
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การมีส่วนร่วมของชุมชน 

และการประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อม 
การสาํรวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสงัคมเกียวกบัผลกระทบทางลบจากการดาํเนินการของธรุกิจ  

 บรษิทัสํารวจสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบว่าไดร้บัผลกระทบจากการดําเนินธุรกจิของบรษิทั

หรอืไม่ บรษิทัพบความต้องการจดัการดแูลท่อระบายนํา จงึจดัทํานโยบายการขดุลอกท่อระบายนําและสงิปฏกิูล

เพอืลดปัญหาการอดุตนัของขยะมลูฝอยและสงิปฏกิลู 

 

การวิเคราะหปั์ญหาและความต้องการของชุมชน  

 พบวา่ชมุชนโดยรอบต้องการใหบ้รษิทัดาํเนินการป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อโดยสตัวท์ีเป็นพาหะนํา

โรค เนอืงจากในขณะนีพนักงานและชุมชนต้องอยูร่่วมกนัเป็นจาํนวนมาก จงึเกดิขยะจากการอุปโภคและบรโิภค

ซงึอาจกอ่ใหเ้กดิพาหะนําโรคและเป็นแหลง่อาศยัของสตัวพ์าหะนําโรค 

  บรษิทัจงึดาํเนินโครงการป้องกนัควบคุมโรคตดิต่อโดยพาหะนําโรค ดงันี 

  ชอืโครงการ โครงการป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อโดยสตัวเ์ป็นพาหะนําโรค 

   วตัถปุระสงค ์  

   1) เพอืใหท้ราบถงึสาเหตุและการควบคมุป้องกนัโรคตดิต่อทเีกดิจากพาหะนําโรค 

   2) เพอืลดอตัราการเกดิโรคตดิต่อทเีกดิจากพาหะนําโรคบรเิวณชุมชนในพนืท ี

   3) เพอืเน้นใหช้มุชนตระหนกัถงึอนัตรายของสตัวท์เีป็นพาหะนําโรค 

   เป้าหมาย เพอืลดพาหะนําโรค 

   ผลของโครงการ ชุมชนมคีวามพงึพอใจต่อการดาํเนินโครงการของบรษิทั 

 โดยในปี พ.ศ. 2564 บรษิทัดาํเนินการตามโครงการทงัสนิ 12 ครงั ดงัต่อไปนี 

    1) วนัท ี17-19 มกราคม พ.ศ. 2564     

    2) วนัท ี21-23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564    

    3) วนัท ี28-30 มนีาคม พ.ศ. 2564     

    4) วนัท ี18-20 เมษายน พ.ศ. 2564     

    5) วนัท ี13-15 มถิุนายน พ.ศ. 2564    

    6) วนัท ี27-29 มถิุนายน พ.ศ. 2564     

    7) วนัท ี18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564    

    8) วนัท ี17-22 สงิหาคม พ.ศ. 2564     

    9) วนัท ี19-23 กนัยายน พ.ศ. 2564     

    10) วนัท ี17-19 ตุลาคม พ.ศ. 2564      

    11) วนัท ี21-23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564    

    12) วนัท ี19-21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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นวตักรรมทางธรุกิจ สงัคม และสิงแวดล้อม 
 บริษัทสนับสนุนให้นําความรู้และประสบการณ์ด้านความยงัยืนมาพฒันาและปรับใช้เพือคิดค้น

นวตักรรมในดา้นต่าง ๆ เพอืเสรมิสรา้งประโยชน์ทางเศรษฐกจิ สงัคมและสงิแวดลอ้ม โดยเฉพาะนวตักรรมดา้น

กระบวนการทํางานทงัในระดบัภายในองค์กรและระดบัความร่วมมอืระหว่างองค์กร โดยเน้นนวตักรรมเชงิ

สรา้งสรรคท์กี่อใหเ้กดิการเปลยีนแปลงในทางทดีขีนึ สรา้งผลติผลและมูลค่าเพมิ เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ

เศรษฐกจิ สงัคมและสงิแวดล้อมไปพรอ้ม ๆ กนั ทงันีบรษิทัถอืเป็นนโยบายว่าการเผยแพรน่วตักรรมเป็นหนึงใน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยจะมกีารสอืสารและเผยแพร่นวตักรรมใหก้บักลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สยีทงัทางตรงและ

ทางออ้ม สามารถรบัทราบผ่านช่องทางทหีลากหลาย เพอืใหม้นัใจว่าขอ้มูลข่าวสารดา้นนวตักรรมเหล่านีจะ

สอืสารไปถงึกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งทวัถงึ 

โครงการพฒันาระบบ e-Document เพือลดการใช้กระดาษและกา๊ซเรือนกระจก 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพอืพฒันาระบบการสรา้ง / แปลงเอกสารจาก Hard Copies ไปเป็น Soft Copies 

 2. เพอืพฒันาระบบการจดัสง่เอกสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 3. เพือตอบสนองกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลเป็นปัจจัยสนับสนุน และขับเคลือนองค์กร (Digital 

Transformation) 

 4. เพอืลดปรมิาณการใชก้ระดาษ และ Carbon Footprint ซงึเป็นสว่นหนึงของก๊าซเรอืนกระจก 

 ประโยชน์ 

  1. ลดการใชก้ระดาษ และหมกึพมิพ ์สาํหรบัเอกสารทไีม่จาํเป็นตอ้งจดัพมิพ ์(Hard Copies) 

  2. ลดขนัตอน และกระบวนการทํางาน (Redundant Process Reduction) ทเีคยต้องจดัส่ง

เอกสาร Hard Copies 
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 โดยในปี 2564 บรษิทัสามารถลดปรมิาณการใชก้ระดาษ และลดคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง ดงันี 

 1. สามารถลดการใชก้ระดาษเอ  ได ้25,022,749 แผน่ หรอืคดิเป็น 50,045 รมี นําหนักกระดาษ 2.18 

กโิลกรมั/รมี 

 2. สามารถลดปรมิาณการตดัตน้ไมไ้ด ้1,846 ตน้ (คาํนวณจากสตูรนําหนักกระดาษ 1 ตนั เท่ากบัการ

ตดัตน้ไม ้17 ต้น)  

 3. สามารถลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรอืนกระจกอนืๆ (Carbon Footprint) ได้         

123,801 kgCO2e (คาํนวณจากคา่ EF ของการผลติกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม เทา่กบั 1.1400 kg CO2e/kg) 

 4. สามารถชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในซอืกระดาษ A4 ไปได ้ , ,  บาท (อา้งองิจากราคากลางของระบบ

บรหิารการจดัซอื กระดาษ A4 1 รมี ขนาด 70 แกรม มลูคา่ .  บาท) 

 5. สามารถช่วยลดค่าใชจ้า่ยสาํหรบัคา่หมกึพมิพเ์อกสารไปได ้ , ,  บาท (คาํนวณจากค่าหมกึ

พมิพเ์อกสาร 18 สตางค ์ต่อแผน่) 

 6. สามารถลดจาํนวนคา่จดัส่งไปรษณยีไ์ปไดถ้งึ , ,  บาท (คาํนวณจากค่าจดัสง่ไปรษณีย ์18 

บาท ต่อ 1 กรมธรรม)์ 

 
 

ผลสรุปการเปรยีบเทยีบการดาํเนินโครงการพฒันาระบบ e-Document เพอืลดการใช้กระดาษ และก๊าซเรอืน

กระจก ระหวา่งปี 2563 กบั 2564 สามารถสรปุไดด้งันี 

 1. คา่กระดาษ A4 เปรยีบเทยีบกบัคา่เบยีประกนัประจาํปี 2563 คดิเป็น 2.4655% 

 2. คา่กระดาษ A4 เปรยีบเทยีบกบัคา่เบยีประกนัประจาํปี 2564 คดิเป็น 2.4843% 

 

ดงันัน อตัรารอ้ยละการใชก้ระดาษ คา่กระดาษ A4 เปรยีบเทยีบคา่เบยีประกนัของทงั 2 ปี (2563 และ 2564) มี

สดัสว่นเพมิขนึ คดิเป็น 0.0188% ซงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่า จาํนวนคา่กระดาษ A4 เตบิโตสงูขนึอนัเป็นเพราะปัจจยัที

เกดิขนึ ดงันี 

 1. จาํนวนคา่กระดาษ A4 แปรผนัตามจาํนวนคา่เบยีประกนั ปี 2564 ทเีพมิมากขนึจากปี 2563 ทผีา่น

มา ซงึค่าเบยีประกนัทเีพมิขนึนันเป็นค่าเบยีประกนัในส่วนงานขายทยีงัคงมคีวามจําเป็นจะต้องจดัพมิพ์ และ

จดัสง่เอกสารกรมธรรม์ใหก้บัลูกคา้ เพอือาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ททีาํธุรกรรมกบัทางบรษิทัหรอืในอกีนัย

หนึง จํานวนค่าเบยีประกนัสําหรบังานขายทสีามารถจดัพมิพ์ และจดัส่งเอกสารกรมธรรม์ทางอเิล็กทรอนิกส์

ใหก้บัลกูคา้ได ้มจีาํนวนลดน้อยลงจากปี 2563 ทผี่านมา ปัจจยัทกีล่าวมานีลว้นเป็นเหตุใหจ้าํนวนคา่กระดาษ 

A4 เพมิสงูขนึ แต่เป็นการเพมิขนึอยา่งไม่มนียัสาํคญั ดงัเหน็ไดจ้ากเปอรเ์ซนตก์ารเตบิโตยงัไม่สงูมากเทา่ใดนัก 

ทงันี สาํหรบัเอกสารกรมธรรมท์สีามารถดาํเนินการจดัส่งผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ในปี 2564 นทีางบรษิทั

สามารถลดคา่ใชจ่้ายในซอืกระดาษ A4 ไปไดถ้งึ 3,324,990 บาท 

(อา้งองิจากราคากลางของระบบบรหิารการจดัซอื กระดาษ A4 1 รมี ขนาด 70 แกรม มลูคา่ 66.44 บาท) 

 

 

ผลสรปุการเปรียบเทียบการดาํเนินโครงการพฒันาระบบ e-Document เพือลดการใช้กระดาษ และกา๊ซเรือนกระจก ระหว่างปี 2563 กบั 2564 

ปี 2563 ปี 2564 %ค่ากระดาษ A4 /ค่าเบียประกนั  

ค่าเบียประกนั/ บาท ค่ากระดาษ A4/ บาท % ค่าเบียประกนั/ บาท ค่ากระดาษ A4/ บาท % เพิมขึน ( - ลดลง) 

14,786,766,423  3,645,696 2.4655% 16,067,320,756 3,991,582 2.4843% 0.0188% 
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การรบัรองคณุภาพรายงาน 

ชอ่งทางการตดิต่อกรณทีมีคีาํถามเกยีวกบัเนือหาของรายงาน 

ขอ้มูลทางการเงนิในรายงานฉบบันีนําขอ้มูลมาจากระบบบัญชเีดยีวกนักบัทใีชจ้ดัทํางบการเงนิและขอ้มูลทาง

การเงนิทแีสดงในรายงานประจําปี  ของบรษิัท ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชนั (มหาชน) ซงึไดร้บัการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สาํหรบัเนอืหาและขอ้มลูอนืๆ นอกเหนือจากขอ้มลูทางการเงนิ (ถา้ม)ี และขอ้มูลการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทแีสดงในรายงาน ยงัไม่ไดม้กีารรบัรองจากหน่วยงานภายนอก 

 

 รายงาน ณ วนัที 17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

นาย เรยีว ขนุดคีลา้ย  

เลขานุการคณะทาํงานความยงัยนืองคก์ร/ 

GRI Certified Sustainability Professional/ 

ผูเ้ขยีนรายงาน 

อเีมล rio.khu@tqm.co.th      -ลายเซน็- 

           (นางสาว สมพร อาํไพสทุธพิงษ์) 

             ประธานคณะทาํงานความยงัยนืองคก์ร 

                ผูร้บัรองรายงาน  
 

 

 ทราบ  
 

         -ลายเซน็-         

                    (นางสาว สวุภา เจรญิยงิ) 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
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GRI CONTENT INDEX    
GENERAL DISCLOSURES    
GRI 102: General Standard Disclosures 2016    

Disclosure 

GRI 

Standards 

Page / 

Source Remark 

Organizational Profile       

Name of the organization 102-1 3   

Activities, brands, products, and services 102-2 4 See Annual Report 2021 

Location of headquarters 102-3 ANR See Annual Report 2021 

Location of operations 102-4 ANR See Annual Report 2021 

Ownership and legal form 102-5 ANR See Annual Report 2021 

Markets served 102-6 ANR See Annual Report 2021 

Scale of the organization 102-7 ANR See Annual Report 2021 

Information on employees and other workers 102-8 27-28 See Annual Report 2021 

Supply chain 102-9 20-21 See Annual Report 2021 

Significant changes to the organization and its supply chain 102-10 ANR See Annual Report 2021 

Precautionary principle or approach 102-11 ANR See Annual Report 2021 

External initiatives 102-12 ANR See Annual Report 2021 

Membership of associations 102-13 18, ANR See Annual Report 2021 

Strategy       

Statement from senior decision-maker 102-14 ANR See Annual Report 2021 

Key impacts, risks, and opportunities 102-15 ANR See Annual Report 2021 

Ethics and Integrity       

Values, principles, standards and norms of behavior 102-16 ANR See Annual Report 2021 

Mechanisms for advice and concerns about ethics 102-17 ANR See Annual Report 2021 

Governance       

Governance structure 102-18 ANR See Annual Report 2021 

Delegating authority 102-19 ANR See Annual Report 2021 

Executive - level responsibility for economic, environmental and social 

topics 102-20 ANR See Annual Report 2021 

Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 102-21 ANR See Annual Report 2021 

Composition of the highest governance body and its committees 102-22 ANR See Annual Report 2021 

Chair of the highest governance body 102-23 ANR See Annual Report 2021 

Nominating and selecting the highest governance body 102-24 ANR See Annual Report 2021 

Conflicts of interest 102-25 ANR See Annual Report 2021 

Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 102-26 ANR See Annual Report 2021 

Collective knowledge of highest governance body 102-27 ANR See Annual Report 2021 

Effectiveness of risk management processes 102-30 ANR See Annual Report 2021 

Review of economic, environmental, and social topics 102-31 ANR See Annual Report 2021 

Highest governance body’s role in sustainability reporting 102-32 ANR See Annual Report 2021 

Communicating critical concerns 102-33 ANR See Annual Report 2021 

Nature and total number of critical concerns 102-34 ANR See Annual Report 2021 

Remuneration policies 102-35 ANR See Annual Report 2021 

Process of determining remuneration 102-36 ANR See Annual Report 2021 
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Stakeholders’ involvement in remuneration 102-37 ANR See Annual Report 2021 

Annual total compensation ratio 102-38 ANR See Annual Report 2021 

Percentage increase in annual total compensation ratio 102-39 ANR See Annual Report 2021 

Stakeholder engagement       

List of stakeholder groups 102-40 5   

Collective bargaining agreements 102-41 -   

Identifying and selecting stakeholders 102-42 5   

Approach to stakeholder engagement 102-43 7   

Key topics and concerns raised 102-44 7   

Reporting Practice       

Entities included in the consolidated financial statements 102-45 ANR See Annual Report 2021 

Defining report content and topic Boundaries 102-46 3-7   

List of material topics 102-47 6   

Restatements of information 102-48     

Changes in reporting 102-49     

Reporting period 102-50 3   

Date of most recent report 102-51 3   

Reporting cycle 102-52 3   

Contact point for questions regarding the report 102-53 51   

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 102-54 7   

GRI content index 102-55 52   

External assurance 102-56 

46, 47, 

51   

Long-term Profitability       

GRI 103: Management Approach 2016       

Explanation of the material topic and its boundary 103-1 6-8   

The management approach and its components 103-2 6-8   

Evaluation of the management approach 103-3 6-8   

Competitiveness       

GRI 103: Management Approach 2016       

Explanation of the material topic and its boundary 103-1 6-8   

The management approach and its components 103-2 6-8   

Evaluation of the management approach 103-3 6-8   

Product Design and Development       

GRI 103: Management Approach 2016       

Explanation of the material topic and its boundary 103-1 6-8   

The management approach and its components 103-2 6-8   

Evaluation of the management approach 103-3 6-8   

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 G4-FS7 ANR See Annual Report 2021 

Compliance & Corporate Governance       

GRI 103: Management Approach 2016       
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Explanation of the material topic and its boundary 103-1 6-8   

The management approach and its components 103-2 6-8   

Evaluation of the management approach 103-3 6-8   

GRI 205: Anti-Corruption 2016       

Operations assessed for risks related to corruption 205-1 15-18   

Communication and training about anti-corruption policies and procedures 205-2 15-18   

Confirmed incidents of corruption and actions taken 205-3 15-18   

GRI 406: Non-discrimination 2016       

Incidents of discrimination and corrective actions taken 406-1 - No incident 

GRI 418: Customer Privacy 2016       

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and 

losses of customer data 418-1     

Policy Influence       

GRI 103: Management Approach 2016       

Explanation of the material topic and its boundary 103-1 23-26   

The management approach and its components 103-2     

Evaluation of the management approach 103-3     

Human Capital Development       

GRI 103: Management Approach 2016       

Explanation of the material topic and its boundary 103-1 6-8   

The management approach and its components 103-2 6-8   

Evaluation of the management approach 103-3 6-8   

GRI 401: Employment 2016       

New employee hires and employee turnover 401-1  28   

GRI 404: Training and Education 2016       

Average hours of training per year per employee 401-1 32-34   

Programs for upgrading employee skills and transition assistance 

programs 401-2 32-34   

Percentage of employees receiving regular performance and career 

development reviews 401-3 32-34   

Innovation and Technology Management       

GRI 103: Management Approach 2016       

Explanation of the material topic and its boundary 103-1 22   

The management approach and its components 103-2 22   

Evaluation of the management approach 103-3 22   

Operational Eco-efficiency       

GRI 302: Energy 2016       

Energy consumption within the organization 302-1 43   

Energy intensity 302-2 43   

Reduction of energy consumption 302-4 43   

GRI 303: Water and Effluents 2018       

Water withdrawal 303-3 44   

GRI 306: Effluents and Waste 2016       
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Waste by type and disposal method 306-2 44   

Corporate Social Responsibility       

GRI 103: Management Approach 2016       

Explanation of the material topic and its boundary 103-1 35-40   

The management approach and its components 103-2 35-40   

Evaluation of the management approach 103-3 35-40   

Occupational health and Safety       

GRI 403: Occupational Health And Safety 2018       

Work-related injuries 403-9 31 No injury  

Work-related ill health 403-10 31 No health issue 

 

 

 

 

 

 

 


