
   
   

 

7.5.6 การบริหารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ลง็เหน็และตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารและพฒันา

ทรพัยากรบุคคล มาอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารก าหนดแนวทางในการสรา้งและยกระดบับุคลากร ใหส้อดรบักบัค่านิยมของ
องคก์ร “ซื่อสตัย ์ยุตธิรรม บรกิารเยีย่ม ตอบแทนสงัคม” และกฎบตัรจรรยาบรรณขององคก์ร (Code of Conduct)  

 ทัง้นี้  บริษัทได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ อาท ิสวสัดกิาร กฎระเบยีบ เป็นตน้ เพื่อสรา้งเสรมิและสนบัสนุนใหพ้นักงานขององคก์รเป็น
บุคลากรทีม่คีุณภาพและมคีวามสขุทัง้ในการท างานและการด ารงชวีติ 

 โดยในปี 2564 ทีผ่่านมา บรษิทัไดก้ าหนดประเดน็ยุทธศาสตรห์ลกัคอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล 4.0 ภายใต้
กรอบ “การสรรหา รกัษา และพฒันา” โดยมกีลยุทธใ์นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ดงันี้ 

(1) การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรเชิงรกุ 
บรษิทัมนีโยบายดา้นการสรรหาว่าจา้งบุคลากร ซึง่ใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัแก่ผูส้มคัรทุกคน โดยไม่

มีการจ ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถาบนั รวมถึงผู้พิการ ให้ท างานร่วมกนัเสมือนคนในครอบครัว
เดยีวกนั พรอ้มเปิดโอกาสใหพ้นกังานภายในสามารถแสดงความจ านงขอโอนยา้ยไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้
ดว้ย 

ในปี 2564 บรษิทัไดเ้พิม่เตมิวธิกีารสรรหาในรปูแบบใหม่ ๆ และพฒันากระบวนการสรรหาเดมิใหม้ี
ความชดัเจนในการเขา้ถงึเป้าหมายไดม้ากขึน้ ซึ่งสามารถบรรลุตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator – 
KPI) ทีก่ าหนดไว ้ทัง้ในมติขิองจ านวนการสรรหาและพนักงานเริม่งาน โดยมปีระเดน็หลกัในการด าเนินการ 
ดงันี้ 

1.1) บริษัทได้ด าเนินการให้ความร่วมมอือย่างต่อเนื่องกบัหลายมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั ใน
โครงการ นกัศกึษาฝึกงาน 

1.2) การประยุกตก์ารสรรหาโดยใชช้่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ทีค่รอบคลุมมากขึน้ 
ทัง้ Line@ Facebook และการส่ง Link ผ่านเวบ็เพจต่างๆ นอกเหนือจากการสรรหาผ่านเวบ็ไซต์หางานที่
เป็นพนัธมติรเดมิ ซึ่งได้ผลลพัธ์เป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถสรรหาผ่าน Social Media ได้เพิม่ขึน้ และ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสูยุ่คดจิทิลั (Digital Transformation) 

(2) การพฒันาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นท่ีปรกึษาประกนัภยัและการเงินมืออาชีพ  
บุคลากรเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการเตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาเป็นหนึ่งใน

ยุทธศาสตรห์ลกัขององคก์ร ซึง่มแีนวทางในการพฒันาบุคลากรทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการสรา้งบุคลากรมอือาชพีอย่างแทจ้รงิในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ Front และ Back 
Office ซึ่งบรษิัทมีการจดัสรรงบประมาณในแต่ละปี เพื่อใช้จ่ายในการอบรมและพฒันาบุคลากร โดยมุ่ง
สง่เสรมิการสรา้งองคค์วามรู ้ทกัษะ ทศันคต ิใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นพนักงานทีม่ี
คุณภาพ มวีนิัย มคีุณค่าต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชนและประเทศชาต ิโดยมปีระเดน็หลกัในการด าเนินการ 
ดงันี้  

2.1) การพฒันาศกัยภาพและเสรมิความรูข้องบุคลากรทีเ่ขา้มาร่วมงานกบับรษิทัในทุกระดบัดา้น
การประกนัภยัเบือ้งต้น โดยมกีารก าหนดไวใ้นตารางการอบรมพนักงานใหม่ (Orientation) เพื่อใหเ้ขา้ใจใน
ธุรกจิของบรษิทั และมคีวามรูใ้นเรื่องการประกนัภยัเบือ้งตน้ ทัง้ Front และ Back office รวมถงึการฝึกอบรม
ในหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบายของบรษิทัใหแ้ก่พนักงาน ทัง้กลุ่มพนักงานเริม่งานใหม่ และกลุ่มพนักงาน
ปัจจุบนั อาทเิช่น การฝึกอบรมหลกัสตูรต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ (Anti – Corruption) และนโยบายการงดรบั
ของขวญั 

2.2) การจดัท าแผนและหลกัสตูรในการอบรมและพฒันาบุคลากรในระดบัต่างๆ ทัง้ดา้นบรหิารและ
ปฏบิตัิการ โดยส่วนหนึ่งเพื่อให้สอดรบักบันโยบายบรษิัทตามเงื่อนไขของกรมพฒันาฝีมอืแรงงานในการ
ยกระดบัฝีมอืของพนกังาน ใหม้คีวามรู ้ทศันคต ิและทกัษะทีด่พีรอ้มต่อการปฏิบตังิานในหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งบรษิัทสามารถด าเนินการได้เกนิกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของกรมพฒันาฝีมอืแรงงานมาโดย



   
   

 

ตลอด รวมถงึการสง่พนกังานไปอบรมหลกัสตูรภายนอกทีม่คีวามจ าเป็นต่อการปฏบิตังิานหรอืการดูงานทัง้
ในและต่างประเทศ นอกเหนือจากวธิกีารอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงานในการเพิม่องค์ความรู้ให้กบัพนักงาน 
อาท ิOn the Job Training (OJT) e-Learning เป็นตน้ ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนอย่างเตม็ทีจ่ากฝ่ายบรหิาร 

เนื่องจากทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญั ในการน าพาบริษัทให้ประสบความส าเร็จและบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามวสิยัทศัน์ของบรษิทั ในปี 2564 ทีผ่่านมาบรษิทัไดพ้ฒันาทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์และกลยุทธห์ลกัของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ด้านการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
(1) บรษิทัด าเนินการพฒันาสมรรถนะ (Competency Development) ตามแผนพฒันาพนักงาน 

ต่อเนื่องจากปี 2563 บรษิทั ไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัต้น
ของแต่ละหน่วยงาน ให้มีทกัษะ ขดีความสามารถในการบรหิารบุคลากรในหน่วยงานและ
ผลงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดเอาไว ้ดว้ยวธิกีารอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น On the 
job Training, Job Assignment, การเขา้ร่วมการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ เช่น หลกัสตูร กล
ยุทธค์วามยัง่ยนืของธุรกจิ เป็นตน้ 

(2) บรษิทัไดจ้ดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทุกระดบัต าแหน่ง (In-house Training Program) การ
สง่เสรมิใหเ้ขา้รวมอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายของบรษิทั ทัง้แบบฝึกอบรมภายใน 
(In House Training) และการเขา้อบรมในสถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชพีต่างๆ 
(Public Training) ตามกลุ่มงานประเภทต่างๆ ดงันี้ 
 ดา้นการขายและบรกิาร 
 ดา้นงานสนบัสนุน เช่น กฎหมาย,บญัช,ีการเงนิ เป็นตน้ 
 ดา้นการบรหิารและจดัการ 
 ดา้นการตลาดและกลยุทธ ์
 ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

 (3) บรษิทัใหทุ้นการศกึษาอย่างต่อเนื่องแก่พนกังานของบรษิทั ในระดบัปรญิญาโทและหลกัสตูรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เช่น หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร ระดับมหาบัณฑิต 
(Executive of Master Business Administration) รวมถึงหลกัสูตรดา้นประกนัภยั จาก
สถาบนัประกนัภยัไทย 

 

ด้านการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน 
เพื่อยกระดบัและเตรยีมความพรอ้มในการกา้วสู่ต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ บรษิทั จดัใหม้ี

การอบรมภายในและภายนอกองคก์ร ตามสายงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเพิม่ศกัยภาพใหก้บัพนักงานและ
ผูบ้รหิาร โดยก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรและแนวปฏบิตั ิตามระดบัพนกังาน 

ระดบัการพฒันาพนักงาน 
ระดบัพนกังาน เป้าหมายของหลกัสตูร 
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร มุ่งเน้นเทคนิคการการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ 

กบัลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอก ซึง่เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลกั 
(Competency) ของบรษิทั รวมถงึวฒันธรรมในการท างานและการ
ใหค้วามเคารพหวัหน้างาน 

หวัหน้างาน มุ่งเน้นใหท้ราบแนวทางในการพฒันาความสามาถดา้นภาวะผูน้ า
ของตนเอง เช่น ความสามารถดา้นการสือ่สารและมารยาทในการ
สนทนา จรรยาบรรณในการท างาน 



   
   

 

ระดบัพนกังาน เป้าหมายของหลกัสตูร 
ผูบ้รหิารและผูจ้ดัการ มุง้เน้นใหผู้บ้รหิาร มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการแนวคดิ และ

เทคนิคในการเป็นผูน้ าและบรหิารจดัการโดยน าเทคโนโลยมีาปรบั
ใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หมายเหตุ : เฉพาะการฝึกอบรมมาตรฐานของบรษิทั ไม่รวมการฝึกอบรมสายงานเฉพาะ 

ทัง้นี้การฝึกอบรมภาพรวม ปี 2564 มจี านวนพนกังานเขา้ฝึกอบรมทัง้สิน้จ านวน 
3,212  คนคดิเป็น 82% (ของจ านวนพนักงานปี 2564) โดยแบ่งเป็นการจดัฝึกอบรมภายใน 
จ านวน 3,194 คน คดิเป็น 81.50% (ของจ านวนพนักงานปี 2564) และจดัฝึกอบรมภายนอก
จ านวน 18 คน คิดเป็น 0.50% (ของจ านวนพนักงานปี 2564) หากเปรียบเทียบกับการ
ฝึกอบรมภาพรวม ปี 2563 ซึง่มพีนักงานเขา้ฝึกอบรมทัง้สิน้จ านวน 1 ,843 คน คดิเป็น 47%  
โดยมจี านวนชัว่โมงการอบรมเฉลีย่ 34 ชม./คน/ปี 

2.3) การใหทุ้นการศกึษาในระดบัมหาบณัฑติแก่พนักงานของบรษิัทที่มคีุณสมบตัติามเกณฑ์ที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรม หรือ สัมมนาในหลักสูตรพิเศษ เช่น 
“หลกัสตูรกลยุทธค์วามยัง่ยนืของธุรกจิ” ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.4) การจดัสมัมนาใหก้บัคณะกรรมการบรกิาร ฯ และผุบ้รหิารระดบัสงู โดยเป็นการเพิม่พูนความรู้
ในประเด็นส าคญัที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน ซึ่งได้เชญิวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิเป็น
ผูบ้รรยาย โดยจดัสมัมนาในหวัขอ้ “BOD & Executive Training” ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและหวัหน้างาน ในการน า
นโยบายไปขบัเคลื่อนยุทธศาสตรใ์หบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวร้่วมกนั  

2.5) การสง่เสรมิและสนบัสนุนในการพฒันาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมของพนกังาน โดยการจดัให้
มกีารตกับาตรพระในโอกาสส าคญัต่าง ๆ และใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ และเชญิชวนใหพ้นักงานร่วมบรจิาค
โลหติให้กบัสภากาชาดไทย โดยประสานรถรบับรจิาคโลหติเคลื่อนที่มาให้บรกิารกบัพนักงานที่ส านักงาน
ใหญ่ มจี านวนผูร้่วมบรจิาคจ านวน 154 คน ผูผ้่านเกณฑแ์ละบรจิาคได ้126 คน ผูไ้ม่ผ่านเกณฑบ์รจิาคไม่ได้
จ านวน 28 คน รวมจ านวนโลหติทีไ่ดร้บับรจิาค 54,200 cc. 

(3) ด้านสวสัดิการและแรงงานสมัพนัธ ์
การรกัษาบุคลากรใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามสขุอยู่คู่องคก์ร 
บรษิทัมรีะบบการบรหิารจดัการพนกังานทีม่คีุณค่าต่องาน ต่อองคก์ร โดยเฉพาะ คนเก่ง คนด ีคนมี

ความซื่อสตัย ์ซึง่สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรเหล่านัน้ อยู่กบับรษิทัไปนาน ๆ ซึง่มแีผนการ
พฒันาบุคลากรไปตามขัน้ตอน ใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกบัความเจรญิก้าวหน้าขององคก์ร 

โดยหนึ่งในดชันีชี้วดัขององค์กร คอื อตัราการลาออก (Turnover Rate) ของพนักงาน ซึ่งเป็น
นโยบายหลกัของฝ่ายบรหิารทีม่คีวามประสงคใ์นการรกัษาพนักงานไวก้บัองคก์รใหน้านทีสุ่ด โดยมปีระเดน็
หลกัในการด าเนินการ ดงันี้ 

3.1) การจดัสรรสวสัดิการ บรษิัทมีการจัดสวสัดิการที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมตามควรแก่อัตภาพ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี เพื่อให้การ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะสวสัดกิารทีเ่กนิกว่ากฎหมายก าหนด ทัง้นี้บรษิทัค านึงถงึมาตรฐานใน
อุตสาหกรรมและคุณภาพชวีติของพนกังานเป็นส าคญั จงึมกีารปรบัเปลีย่นระเบยีบสวสัดกิารใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง 

3.2) การจดักจิกรรมและสนัทนาการใหก้บัพนกังาน บรษิทัค านึงถงึความสมดุลของชวีติการท างาน
ของพนกังาน ซึง่ตอ้งใชเ้วลาสว่นใหญ่ในสถานทีท่ างาน จงึจดัใหม้กีจิกรรมเป็นระยะใหก้บัพนกังาน อาท ิการ
จดักจิกรรมวนัเกดิบรษิทั วนัเกดิท่านประธานบรษิทั และวนัเกดิท่านประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นตน้ 

3.3) การดูแลรกัษาสภาพแวดล้อม และสุขอนามยัในสถานที่ท างาน รวมถึงการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 



   
   

 

(1) การปรบัปรุงภูมทิศัน์และพืน้ทีใ่นการท างาน บรรยากาศการปฏบิตังิานมสี่วนในการ
สรา้งแรงดงึดดูในการท างานใหก้บัพนกังาน บรษิทัจงึไดด้ าเนินการจดักจิกรรมและปรบัปรุงพืน้ทีใ่ห้
มีความเหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน อาทิ การปรบัภูมิทัศน์ห้องน ้าสมี่วง ส าหรับพนักงานกลุ่ม 
LGBT ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ การจดัพืน้ทีส่ าหรบัพนักงานทีส่บูบุหรีใ่หเ้ป็นสดัส่วน การจดั
พืน้ทีใ่หพ้นกังานจอดรถในทุกระดบั เป็นตน้  

(2) ให้ความรู้และให้ข้อมูลกับพนักงาน เกี่ยวกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พรอ้มทัง้ประสานงานและจดัเตรยีมความพรอ้มในการรบัวคัซนีป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) ของผู้บรหิารและพนักงานในกลุ่มบรษิัท และหากเกิดกรณีพบพนักงาน
ได้รับการยืนยันผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริษัทมีการประสานงานกับ
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขพื้นที่ที่พนักงานติดเชื้อ เพื่อให้พนักงานได้เขา้รบัการรกัษา และยงัมอบถุง
ก าลงัใจส าหรบัพนกังานผูต้ดิเชือ้เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ พรอ้มมเีจา้หน้าทีโ่ทรไปสมัภาษณ์พนักงาน
ทีต่ิดเชือ้เพื่อสอบถามและตดิตามอาการทัง้ด้านร่างกายและจติใจ เพื่อดูแลช่วยเหลอืพนักงานให้
ผ่านพน้วกิฤตการณ์ครัง้นี้ไดด้ว้ยด ีเพราะบรษิทัตระหนักถงึความปลอดภยัของลูกคา้และพนักงาน
เป็นส าคญั จงึไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัและอาชี
วอนามยัในพืน้ทีส่ านักงาน โดยด าเนินการขัน้สงูสุดในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 ตามมาตรฐานของราชการทีป่ระกาศไวอ้ย่างเคร่งครดั 

(3) บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะท างานความยัง่ยนืองคก์ร (Organization Sustainability) ขึน้มา 
โดยค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake Holder) ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั ซึง่ไม่ไดมุ้่งแค่เพยีงผล
ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ แต่เป็นการสร้างความยัง่ยืนให้กับองค์กรใน 3 ด้านหลัก คือ ด้าน
สิง่แวดล้อม ดา้นสงัคม และด้านบรรษัทภิบาล  ในปี 2564 บรษิทัจดัใหม้กีารอบรมเรื่อง “ความ
ปลอดภัยด้านชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม ในสถานประกอบการ” ให้กบัคณะกรรมการความ
ปลอดภยั ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ อย่างสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
นอกจากนี้จดัให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างานและบทบาทหน้าที ่
วธิกีารท างานอย่างปลอดภยั การตรวจความปลอดภยัฯ การป้องกนัและควบคุมอนัตราย ตลอดจน
บรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างาน มุ่งเน้นใหพ้นักงานเกดิส านึกรูจ้กัระวงัภยั หรอืไม่
ท าการใด ๆ เพื่อเลีย่งอนัตรายดว้ยตนเอง จ านวน 3 รุ่น รวม 74 คน ซึง่ไม่ไดมุ้่งแค่เพยีงผลก าไร
จากการด าเนินธุรกจิ เพื่อมุ่งเน้นใหพ้นกังานทุกคนไดม้สี่วนร่วมอย่างเป็นรปูธรรม 

หลกัสูตรอบรม เรือ่ง “ความปลอดภยัด้านอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ”  ปี 2564 
ล าดบั วนัท่ีอบรม หลกัสูตร จ านวนรุน่ จ านวนคน 

1 15 - 16 ตุลาคม 2564 
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 

1 19 

2 11 – 12 พฤศจกิายน 2564 
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 

ระดบัหวัหน้างาน 
1 26 

3 18 – 19 พฤศจกิายน 2564 
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 

ระดบับรหิาร 
1 29 

รวม 3 74 
 
สรปุผลด้านอาชีวะอนามยัและความปลอดภยัปี 2564 

จากรายงานขอ้มลูสถตุิการบาดเจบ็ โรคจากการท างาน และจ านวนผูท้ีเ่สยีชวีติเนื่องจากการปฏบิตังิานของพนกังานใน
ปี 2564 พบว่า ไมม่พีนกังานทีบ่าดเจบ็และ/หรอืเสยีชวีติเนื่องจากปฏบิตังิาน  


