7.5.6 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดแนวทางในการสร้างและยกระดับบุคลากร ให้สอดรับกับค่านิยมของ
องค์กร “ซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม บริการเยีย่ ม ตอบแทนสังคม” และกฎบัตรจรรยาบรรณขององค์กร (Code of Conduct)
ทัง้ นี้ บริษัท ได้มีก ารปรับ ปรุ ง องค์ป ระกอบในการปฏิบ ัติง านต่ า งๆ ให้ท ัน สมัย สอดรับ กับ สถานการณ์ ท่ี
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ สวัสดิการ กฎระเบียบ เป็ นต้น เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานขององค์กรเป็ น
บุคลากรทีม่ คี ุณภาพและมีความสุขทัง้ ในการทางานและการดารงชีวติ
โดยในปี 2564 ทีผ่ ่านมา บริษทั ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักคือการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.0 ภายใต้
กรอบ “การสรรหา รักษา และพัฒนา” โดยมีกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิ งรุก
บริษทั มีนโยบายด้านการสรรหาว่าจ้างบุคลากร ซึง่ ให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันแก่ผสู้ มัครทุกคน โดยไม่
มีการจากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถาบัน รวมถึงผู้พิก าร ให้ท างานร่วมกันเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน พร้อมเปิ ดโอกาสให้พนักงานภายในสามารถแสดงความจานงขอโอนย้ายได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ด้วย
ในปี 2564 บริษทั ได้เพิม่ เติมวิธกี ารสรรหาในรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนากระบวนการสรรหาเดิมให้มี
ความชัดเจนในการเข้าถึงเป้ าหมายได้มากขึน้ ซึ่งสามารถบรรลุตวั ชีว้ ดั (Key Performance Indicator –
KPI) ทีก่ าหนดไว้ ทัง้ ในมิตขิ องจานวนการสรรหาและพนักงานเริม่ งาน โดยมีประเด็นหลักในการดาเนินการ
ดังนี้
1.1) บริษัทได้ดาเนินการให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหลายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ใน
โครงการ นักศึกษาฝึกงาน
1.2) การประยุกต์การสรรหาโดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทีค่ รอบคลุมมากขึน้
ทัง้ Line@ Facebook และการส่ง Link ผ่านเว็บเพจต่างๆ นอกเหนือจากการสรรหาผ่านเว็บไซต์หางานที่
เป็ นพันธมิตรเดิม ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็ นที่น่าพอใจ โดยสามารถสรรหาผ่าน Social Media ได้เพิม่ ขึน้ และ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสูย่ ุคดิจทิ ลั (Digital Transformation)
(2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็ นที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิ นมืออาชีพ
บุค ลากรเป็ น หัว ใจของการดาเนิ น ธุ รกิจ ซึ่ง การเตรีย มความพร้อ มโดยการพัฒ นาเป็ น หนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ซึง่ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายในการสร้างบุคลากรมืออาชีพอย่างแท้จริงในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ Front และ Back
Office ซึ่งบริษัทมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ ละปี เพื่อใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยมุ่ง
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นพนักงานทีม่ ี
คุณภาพ มีวนิ ัย มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ โดยมีประเด็นหลักในการดาเนินการ
ดังนี้
2.1) การพัฒนาศักยภาพและเสริมความรูข้ องบุคลากรทีเ่ ข้ามาร่วมงานกับบริษทั ในทุกระดับด้าน
การประกันภัยเบือ้ งต้น โดยมีการกาหนดไว้ในตารางการอบรมพนักงานใหม่ (Orientation) เพื่อให้เข้าใจใน
ธุรกิจของบริษทั และมีความรูใ้ นเรื่องการประกันภัยเบือ้ งต้น ทัง้ Front และ Back office รวมถึงการฝึกอบรม
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของบริษทั ให้แก่พนักงาน ทัง้ กลุ่มพนักงานเริม่ งานใหม่ และกลุ่มพนักงาน
ปั จจุบนั อาทิเช่น การฝึ กอบรมหลักสูตรต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Anti – Corruption) และนโยบายการงดรับ
ของขวัญ
2.2) การจัดทาแผนและหลักสูตรในการอบรมและพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ทัง้ ด้านบริหารและ
ปฏิบตั ิการ โดยส่วนหนึ่งเพื่อให้สอดรับกับนโยบายบริษัทตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาฝี มอื แรงงานในการ
ยกระดับฝีมอื ของพนักงาน ให้มคี วามรู้ ทัศนคติ และทักษะทีด่ พี ร้อมต่อการปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทสามารถดาเนินการได้เกินกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ของกรมพัฒนาฝี มอื แรงงานมาโดย

ตลอด รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรภายนอกทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านหรือการดูงานทัง้
ในและต่างประเทศ นอกเหนือจากวิธกี ารอื่นๆ ของแต่ละหน่ วยงานในการเพิม่ องค์ความรู้ให้กบั พนักงาน
อาทิ On the Job Training (OJT) e-Learning เป็ นต้น ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนอย่างเต็มทีจ่ ากฝ่ ายบริหาร
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการนาพาบริษัทให้ประสบความสาเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสยั ทัศน์ของบริษทั ในปี 2564 ทีผ่ ่านมาบริษทั ได้พฒ
ั นาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์หลักของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) บริษทั ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) ตามแผนพัฒนาพนักงาน
ต่อเนื่องจากปี 2563 บริษทั ได้ดาเนินการจัดฝึ กอบรม โดยมุ่งเน้นตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับต้น
ของแต่ละหน่ วยงาน ให้มีทกั ษะ ขีดความสามารถในการบริหารบุคลากรในหน่ วยงานและ
ผลงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดเอาไว้ ด้วยวิธกี ารอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น On the
job Training, Job Assignment, การเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร กล
ยุทธ์ความยังยื
่ นของธุรกิจ เป็ นต้น
(2) บริษทั ได้จดั ฝึ กอบรมให้กบั พนักงานทุกระดับตาแหน่ ง (In-house Training Program) การ
ส่งเสริมให้เข้ารวมอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายของบริษทั ทัง้ แบบฝึกอบรมภายใน
(In House Training) และการเข้าอบรมในสถาบันทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ
(Public Training) ตามกลุ่มงานประเภทต่างๆ ดังนี้
 ด้านการขายและบริการ
 ด้านงานสนับสนุน เช่น กฎหมาย,บัญชี,การเงิน เป็ นต้น
 ด้านการบริหารและจัดการ
 ด้านการตลาดและกลยุทธ์
 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(3) บริษทั ให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานของบริษทั ในระดับปริญญาโทและหลักสูตรที่
เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ นธุ ร กิจ เช่ น หลัก สูต ร “บทบาทหน้ า ที่ผู้บ ริห าร ระดับ มหาบัณฑิต
(Executive of Master Business Administration) รวมถึงหลักสูตรด้านประกันภัย จาก
สถาบันประกันภัยไทย

ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
เพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ตาแหน่ งงานทีส่ งู ขึน้ บริษทั จัดให้มี
การอบรมภายในและภายนอกองค์กร ตามสายงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเพิม่ ศักยภาพให้กบั พนักงานและ
ผูบ้ ริหาร โดยกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบตั ิ ตามระดับพนักงาน
ระดับการพัฒนาพนักงาน
ระดับพนักงาน
พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร

หัวหน้างาน

เป้ าหมายของหลักสูตร
มุ่งเน้นเทคนิคการการปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้อง การให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ
กับลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอก ซึง่ เป็ นหนึ่งในสมรรถนะหลัก
(Competency) ของบริษทั รวมถึงวัฒนธรรมในการทางานและการ
ให้ความเคารพหัวหน้างาน
มุ่งเน้นให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความสามาถด้านภาวะผูน้ า
ของตนเอง เช่น ความสามารถด้านการสือ่ สารและมารยาทในการ
สนทนา จรรยาบรรณในการทางาน

ระดับพนักงาน
ผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การ

เป้ าหมายของหลักสูตร
มุง้ เน้นให้ผบู้ ริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิด และ
เทคนิคในการเป็ นผูน้ าและบริหารจัดการโดยนาเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : เฉพาะการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษทั ไม่รวมการฝึกอบรมสายงานเฉพาะ
ทัง้ นี้การฝึกอบรมภาพรวม ปี 2564 มีจานวนพนักงานเข้าฝึ กอบรมทัง้ สิน้ จานวน
3,212 คนคิดเป็ น 82% (ของจานวนพนักงานปี 2564) โดยแบ่งเป็ นการจัดฝึ กอบรมภายใน
จานวน 3,194 คน คิดเป็ น 81.50% (ของจานวนพนักงานปี 2564) และจัดฝึ กอบรมภายนอก
จานวน 18 คน คิดเป็ น 0.50% (ของจานวนพนัก งานปี 2564) หากเปรีย บเทีย บกับการ
ฝึกอบรมภาพรวม ปี 2563 ซึง่ มีพนักงานเข้าฝึ กอบรมทัง้ สิน้ จานวน 1,843 คน คิดเป็ น 47%
โดยมีจานวนชัวโมงการอบรมเฉลี
่
ย่ 34 ชม./คน/ปี
2.3) การให้ทุนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตแก่พนักงานของบริษัทที่มคี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง ส่ง เสริม ให้พ นัก งานเข้า ร่ ว มอบรม หรือ สัม มนาในหลัก สูต รพิเ ศษ เช่ น
“หลักสูตรกลยุทธ์ความยังยื
่ นของธุรกิจ” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.4) การจัดสัมมนาให้กบั คณะกรรมการบริการ ฯ และผุบ้ ริหารระดับสูง โดยเป็ นการเพิม่ พูนความรู้
ในประเด็นสาคัญที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการทางาน ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิเป็ น
ผูบ้ รรยาย โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ “BOD & Executive Training” ให้แก่ผบู้ ริหารและหัวหน้างาน ในการนา
นโยบายไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ร่วมกัน
2.5) การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน โดยการจัดให้
มีการตักบาตรพระในโอกาสสาคัญต่าง ๆ และให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเชิญชวนให้พนักงานร่วมบริจาค
โลหิตให้กบั สภากาชาดไทย โดยประสานรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการกับพนักงานที่สานักงาน
ใหญ่ มีจานวนผูร้ ่วมบริจาคจานวน 154 คน ผูผ้ ่านเกณฑ์และบริจาคได้ 126 คน ผูไ้ ม่ผ่านเกณฑ์บริจาคไม่ได้
จานวน 28 คน รวมจานวนโลหิตทีไ่ ด้รบั บริจาค 54,200 cc.
(3) ด้านสวัสดิ การและแรงงานสัมพันธ์
การรักษาบุคลากรให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความสุขอยู่ค่อู งค์กร
บริษทั มีระบบการบริหารจัดการพนักงานทีม่ คี ุณค่าต่องาน ต่อองค์กร โดยเฉพาะ คนเก่ง คนดี คนมี
ความซื่อสัตย์ ซึง่ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพื่อให้บุคลากรเหล่านัน้ อยู่กบั บริษทั ไปนาน ๆ ซึง่ มีแผนการ
พัฒนาบุคลากรไปตามขัน้ ตอน ให้เติบโตไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
โดยหนึ่งในดัชนีช้วี ดั ขององค์กร คือ อัตราการลาออก (Turnover Rate) ของพนักงาน ซึ่งเป็ น
นโยบายหลักของฝ่ ายบริหารทีม่ คี วามประสงค์ในการรักษาพนักงานไว้กบั องค์กรให้นานทีส่ ุด โดยมีประเด็น
หลักในการดาเนินการ ดังนี้
3.1) การจัดสรรสวัสดิการ บริษัทมีการจัดสวัสดิการที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็ นอยู่ท่ี
เหมาะสมตามควรแก่ อ ัต ภาพ มีค วามสุข มีคุ ณภาพชีวิต ที่ดี มีสุข ภาพร่ า งกายและจิต ใจดี เพื่อ ให้ก าร
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสวัสดิการทีเ่ กินกว่ากฎหมายกาหนด ทัง้ นี้บริษทั คานึงถึงมาตรฐานใน
อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวติ ของพนักงานเป็ นสาคัญ จึงมีการปรับเปลีย่ นระเบียบสวัสดิการให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอยู่อย่างต่อเนื่อง
3.2) การจัดกิจกรรมและสันทนาการให้กบั พนักงาน บริษทั คานึงถึงความสมดุลของชีวติ การทางาน
ของพนักงาน ซึง่ ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานทีท่ างาน จึงจัดให้มกี จิ กรรมเป็ นระยะให้กบั พนักงาน อาทิ การ
จัดกิจกรรมวันเกิดบริษทั วันเกิดท่านประธานบริษทั และวันเกิดท่านประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นต้น
3.3) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยในสถานที่ทางาน รวมถึงการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อม

(1) การปรับปรุงภู มทิ ศั น์และพืน้ ทีใ่ นการทางาน บรรยากาศการปฏิบตั งิ านมีส่วนในการ
สร้างแรงดึงดูดในการทางานให้กบั พนักงาน บริษทั จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมและปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้
มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน อาทิ การปรับ ภูมิท ัศน์ ห้องน้ า สีม่ว ง สาหรับพนักงานกลุ่ ม
LGBT ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ การจัดพืน้ ทีส่ าหรับพนักงานทีส่ บู บุหรีใ่ ห้เป็ นสัดส่วน การจัด
พืน้ ทีใ่ ห้พนักงานจอดรถในทุกระดับ เป็ นต้น
(2) ให้ค วามรู้แ ละให้ข้อ มูลกับ พนัก งาน เกี่ย วกับ สถานการณ์ เ ชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) พร้อมทัง้ ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนป้ องกันเชือ้ ไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ของผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท และหากเกิดกรณีพบพนักงาน
ได้ร ับการยืน ยันผลการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท มีก ารประสานงานกับ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขพื้น ที่ท่พี นักงานติดเชื้อ เพื่อให้พนักงานได้เข้ารับการรักษา และยังมอบถุง
กาลังใจสาหรับพนักงานผูต้ ดิ เชือ้ เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจ พร้อมมีเจ้าหน้าทีโ่ ทรไปสัมภาษณ์พนักงาน
ทีต่ ิดเชือ้ เพื่อสอบถามและติดตามอาการทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อดูแลช่วยเหลือพนักงานให้
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครัง้ นี้ได้ดว้ ยดี เพราะบริษทั ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน
เป็ นสาคัญ จึงได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยในพืน้ ทีส่ านักงาน โดยดาเนินการขัน้ สูงสุดในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของราชการทีป่ ระกาศไว้อย่างเคร่งครัด
(3) บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะทางานความยังยื
่ นองค์กร (Organization Sustainability) ขึน้ มา
โดยคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stake Holder) ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั ซึง่ ไม่ได้มุ่งแค่เพียงผล
กาไรจากการดาเนิน ธุ ร กิจ แต่ เ ป็ น การสร้า งความยัง่ ยืนให้ก ับ องค์ก รใน 3 ด้า นหลัก คือ ด้า น
สิง่ แวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล ในปี 2564 บริษทั จัดให้มกี ารอบรมเรื่อง “ความ
ปลอดภัยด้านชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อ ม ในสถานประกอบการ” ให้กบั คณะกรรมการความ
ปลอดภัย ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการชุดใหม่ อย่างสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย
นอกจากนี้จดั ให้มีก ารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานและบทบาทหน้ า ที่
วิธกี ารทางานอย่างปลอดภัย การตรวจความปลอดภัยฯ การป้ องกันและควบคุมอันตราย ตลอดจน
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทางาน มุ่งเน้นให้พนักงานเกิดสานึกรูจ้ กั ระวังภัย หรือไม่
ทาการใด ๆ เพื่อเลีย่ งอันตรายด้วยตนเอง จานวน 3 รุ่น รวม 74 คน ซึง่ ไม่ได้มุ่งแค่เพียงผลกาไร
จากการดาเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้มสี ่วนร่วมอย่างเป็ นรูปธรรม
หลักสูตรอบรม เรือ่ ง “ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในสถานประกอบการ” ปี 2564
ลาดับ
วันที่อบรม
หลักสูตร
จานวนรุน่
จานวนคน
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
1
15 - 16 ตุลาคม 2564
1
19
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.)
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน
2
11 – 12 พฤศจิกายน 2564
1
26
ระดับหัวหน้างาน
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน
3
18 – 19 พฤศจิกายน 2564
1
29
ระดับบริหาร
รวม
3
74
สรุปผลด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยปี 2564
จากรายงานข้อมูลสถิตุการบาดเจ็บ โรคจากการทางาน และจานวนผูท้ เ่ี สียชีวติ เนื่องจากการปฏิบตั งิ านของพนักงานใน
ปี 2564 พบว่า ไม่มพี นักงานทีบ่ าดเจ็บและ/หรือเสียชีวติ เนื่องจากปฏิบตั งิ าน

