
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน
	 ในสภาวะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้น 
ในปี	 2563	 หลายองค์กรจ�าเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว	 ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารเปลี่ยนแปลงใน 
สถานการณ์ถือเป็นกุญแจส�าคัญของเราในขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง 
ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 นอกจากการมีบุคลากร 
ที่มีศักยภาพพร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ตลอดจนยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดประโยชน ์
แล้วนั้น	 องค์กรยังจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่มีความ 
สามารถและเหมาะสมกับโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนหรือสถานการณ์ทางธุรกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที	

	 การท�างานมคีวามส�าคญัต่อชีวติมนษุย์เป็นอย่างยิง่	ซึง่การพฒันาให้แรงงาน
ที่เข้ามาท�างานในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้รู้จักปรับตัวให้มีชีวิตท่ีมีความสุข 
จากการท�างานและสภาพการท�างานของระบบโรงงานเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะ 
งานเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 การมีงานท�าช่วยท�าให้มนุษย ์
สามารถสนองความต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 เป็นแหล่งท่ีมารายได้	 
งานเป็นตัวก�าหนดสถานภาพ	 และต�าแหน่งทางสังคม	 ลักษณะของงานเป็น 
ส่วนหนึ่งของการก�าหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย์
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	 คุณภาพชีวิตของการท�างาน	 (Quality	 of	Work	 Life)	 มีความส�าคัญยิ่ง 
ในการท�างาน	เพราะคนเป็นทรพัยากรทีส่�าคญั	ในปัจจบุนัคนเราท�างานเพือ่ให้ 
ด�ารงชีวิตอยู่ได้	 และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน	 ดังน้ันสถานที่ท�างาน 
ต้องมีความเหมาะสมคือ	 ท�าให้เกิดความสุข	 ความมั่นคง	 หากเกิดความรู้สึก 
ที่ดีต่องานจะส่งผลดีต่อท้ังตัวบุคคล	 และองค์กร	 คุณภาพชีวิตการท�างาน 
ส่งผลต่อองค์กร
	 พนักงานทุกคนถือเป็นรากฐานและหัวใจส�าคัญของของเราในการสร้าง 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 และการเติบโตขององค์กรอย่างย่ังยืน	 

ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	 ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน	 การดูแล 
ทุกคนในครอบครัวไทยวา	 โดยยึดหลักความยุติธรรม	 จริยธรรม	 และ 
ความโปร่งใส	 จึงถือเป็นหัวใจส�าคัญที่สุดอยู ่ เสมอ	 ด้วยเหตุน้ีบริษัทฯ	 
จึงให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรสามารถ 
พัฒนาศักยภาพของตนเอง	 และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยสภาพ 
แวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ได้อย่างอิสระ	เพื่อสร้าง 
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและให้พนักงานทุกคนมีภูมิใจท่ีเป็น 
ส่วนหนึ่งของไทยวา
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	 เพื่อให้สามารถสร้างและรักษาทรัพยากรบุคคล	 บริษัทฯ	 จึงมุ ่งเน้น 
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถ	 เสริมสร้างโอกาสที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ	 และสร้างความพร้อม 
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง	ภายใต้บรรยากาศการท�างานที่เคารพ	และยอมรับ 
ในความแตกต่างเพื่อความสุขในการท�างานของพนักงานทุกคน	 และ 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล

	 บริษัท	 ไทยวาได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนด้วยการ 
สร้างระบบการบริหารสมรรถนะ	เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสู่ความส�าเร็จโดยเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากร
ในทกุระดบัชัน้ให้มคีวามเข้าใจถงึระบบการพฒันาตามสายอาชพีและสร้างการ
มีส่วนร่วมในการออกแบบสมรรถนะตามสายงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

• วัฒนธรรมองค์กรสู่ความส�าเร็จ

	 ความเป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจน่ันก็คือการมีวิสัยทัศน์	 และมีกลยุทธ ์

ที่ยอดเยี่ยมในการด�าเนินธุรกิจที่สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดข้ึนได	้ 
พืน้ฐานอนัแขง็แกร่งส�าหรบัการด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์นัน่กค็อื	วฒันธรรม 
ขององค์กรที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจนั่นเอง	

	 ความยั่งยืนถือเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร	 และสามารถบ่งบอก
ถึงความส�าเร็จขององค์กรในอนาคตได้	 พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ก็คือการที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตนเสมือน

การพัฒนาบุคคลากร
หนึ่งเป็นเจ้าของของธุรกิจ	 	 ไทยวาจึงมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้	 กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างอิสระ	 
รวมถึงความม่ังคงปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน	 เพื่อความสุขใน 
การท�างานของพนกังานทกุคนและความภมูใิจในองค์กรทีท่กุคนท�างานร่วมกนั

	 ไทยวามุง่มัน่ส่งเสรมิให้พนกังานของบรษิทัมบีทบาทในการมส่ีวนร่วมหรอื 
เสนอแนวคดิในการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืขององค์กร	โดยมองว่าความยัง่ยนื 
เป็นเรือ่งของทกุคน-ทกุฝ่ายงานในองค์กร	งานทีเ่ราทกุคนท�าอยูถ่อืเป็นส่วนหนึง่ 
ที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้	 เราอยากร่วมสนับสนุนให้ครอบครัวไทยวา 
ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไทยวา	 ได้มีส่วนในการสร้างมูลค่า 
เพิ่มให้กับสินค้าเกษตร	 ตลอดจนส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปจนถือมือ 
ผู้บริโภค	ดังนี้

•	 เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจ

•	 รู ้ว ่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อส ่งเสริมให้องค์กรประสบ 
	 ความส�าเร็จ

•	 ท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเชื่อในคุณค่าร่วมกัน

•	 รู้สึกถึงการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

•	 ได้รับการยอมรับว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณสมบัติและคุณภาพ 
	 ที่ยอดเยี่ยม
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• ระบบการบริหารสมรรถนะ 

 บริษัท	ไทยวาได้วางกลยทุธ์ในการพฒันาบคุลากรอย่างยัง่ยนืด้วยการสร้าง
ระบบการบรหิารสมรรถนะ	(Competency	Management	System)	โดยแบ่ง
เป็น	3	ประเภทดังนี้

1.	 สมรรถนะหลัก	 (Core	Competency)	หมายถึงทักษะ	และคุณลักษณะ 
	 ที่ทุกคนในองค์กรจ�าเป็นต้องมี	 เป็นพ้ืนฐานที่จะน�าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน ์
	 ที่ก�าหนดไว้

2.	 สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�า	 (Leadership	 Competency)	 หมายถึง	 
	 ความสามารถ	ทักษะ	และคุณลักษณะที่จ�าเป็นของระดับหัวหน้างาน	และ 
	 ผู้น�าของหน่วยงาน	 ซึ่งมีการก�าหนดความต้องการของผู้น�า	 เพื่อให้บรรลุ 
	 วิสัยทัศน์	ค่านิยม	และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	

3.	 สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่	 (Functional	 Competency)	 หมายถึง	 
	 ความรู ้ 	 ความสามารถ	 ทักษะ	 และคุณลักษณะที่ ใช ้ร ่วมกันตาม	 
	 “Job	Family”	ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีลักษณะการท�างาน	/	มีหน้าที่และรูป 
	 แบบการพัฒนา	และการจัดการสายอาชีพที่ใกล้เคียงกัน

ยึดมั่นต่อมาตราฐาน

Upholding Standards 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน

Taking Action

การแสวงหาสิ่งใหม่ๆ และการยอมรับความเปลี่ยนแปลง

Exploring & Embracing Change

การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Developing Expertise

การทำางานเป็นทีม

Team Working

การพัฒนากลยุทธ์

Develop Strategies 

การสร้างความน่าเชื่อถือ และโน้มน้าวผู้อื่น

Influencing & Convincing People 

ส่งเสริมและมอบอำานาจในการทำางาน

Empowering Individuals

สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�า

D.I.C.E
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• โครงการพัฒนาสายอาชีพ/ศักยภาพของพนักงาน 

	 ทางบริษัทฯ	 ได้เริ่มสร้างแนวทางการพัฒนาสายอาชีพอย่างเป็นระบบ	 
พร้อมทั้งมีการวางรากฐานระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหม่	 เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	 ด้านของบริษัทฯ	 ที่ก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 
ส�าหรับการวางแผนด้านการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทางบริษัทฯ	 
ได้เริม่แนวทางการวเิคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ	ของพนกังาน	(Competency)	 
ส�าหรับวิเคราะห์ศักยภาพที่แท้จริงในการพัฒนาตามโมเดล	 ที่สอดคล้องกับ 
วฒันธรรมองค์กรหรอื	ค่านยิมองค์กร	ของบรษิทั	เพือ่พฒันาศกัยภาพทีแ่ท้จรงิ 
ของบุคลากร

	 โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ 
วางโครงสร้างการพฒันาพนกังานอย่างเป็นระบบ	เกีย่วกับการพฒันาสมรรถนะ	 
ตามสายอาชีพ	 ตลอดจนความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อการพัฒนาพนักงาน 
ให้มีศักยภาพ	 และสามารถสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งเพ่ือทดแทนในต�าแหน่ง 
ที่ส�าคัญ	ทางบริษัทฯ	ได้เริ่มวางโครงสร้างหลักสูตร	และพัฒนาหลักสูตรควบคู่ 
ไปกบับรษิทัทีป่รกึษาช้ันน�า	ซึง่ได้มกีารจดัวางโครงสร้างการพฒันาให้สอดคล้อง 
กับโครงสร้างต�าแหน่งงานภายในองค์กร	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
ซึง่ในส่วนการพฒันาทีผ่่านมาเรามุง่เน้นการพฒันาผูบ้รหิารรุน่ใหม่ๆ	เพือ่รองรับ
บุคลากรในอนาคตและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
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Work-Integrated Learning Program
ในปี 2563 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 376 คน : 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87 ของเป้าหมายทั้งหมด
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• โครงการ Thai Wah Leadership Academy (TLA)

	 บริษัทฯ	 มองว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างมาก 
ต่อองค์กร	และการสร้างผูบ้รหิารรุน่ใหม่ๆ	กเ็ป็นเป้าหมายอย่างหนึง่ทีท่างบรษิทัฯ	 
ต้องให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก	“โครงการ	Thai	Wah	Leadership	Academy”	 
หรือที่เราเรียกว่า	 “TLA”	 ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพนักงานในทุกๆ	 ระดับ	 
รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการท�างาน	เตรียมพร้อมเติบโตขึ้นเพื่อเป็น 
ผู้บริหารรุ ่นใหม่ๆ	 ในอนาคต	 โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นการถ่ายทอด	 
Thai	Wah	DNA	จากประสบการณ์ความส�าเรจ็ของผูบ้รหิารรุน่เก่า	และผูบ้รหิาร 
รุน่ปัจจบุนัได้สร้างไว้	ทีถ่กูถ่ายทอดและออกแบบมาให้เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ	70-20-10	ดังนี้

	 โครงการ	 Thai	Wah	 Leadership	 Academy	 ได้พัฒนาผู้น�าในระดับ 
ผูบ้รหิารผ่านการอบรมออนไลน์แบบ	Virtual	Class	เพือ่เตรียมความพร้อมและ 
เสรมิสร้างความเป็นผูน้�าให้เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง 
ที่เกิดข้ึนในโลกธุรกิจพร้อมพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมให้กับองค์กร	 
โดยได้ออกแบบเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน	เช่น

•	 Leaders	in	COVID-19	Crisis:	Powerful	Ways	to	Lead	Your	Team	

•	 Design	Thinking	for	Leaders	

•	 Brain-Based	Leadership	in	the	Digital	Era	

•	 Be	an	Inspirational	Leader	

•	 The	Innovative	Leader

•	 Coaching	Skill:	A	Tool	to	Groom	Your	People	&	Yourself

TLA หรือ Thai Wah Leadership Academy 
คือโครงการเพื่อพัฒนาพนักงานที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่
โดยผ่านการถ่ายทอด DNA จากประสบการณ์ความสำาเร็จ
ของผู้บริหารทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันได้สร้างไว้

Functional Competency Leadership Competency Managerial Competency

Management

Core Competency

Supervisory

Operation

Employee Level

Develop all level
Develop some level
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	 ในปี	2563	TLA	ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�า 
ในหลากหลายมิติ	เช่น	ความรู้ด้านธุรกิจ	การบริหารงาน	การพัฒนานวัตกรรม	 
และการบริหารทีม	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร	และองค์กรอย่างยั่งยืน 
ควบคู่กันไป	 โดยส่งเสริมให้พนักงานออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล	 
(Individual	 Development	 Plan)	 ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ	 ผ่านระบบ
ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานตามความเหมาะสม	 เราเช่ือว่าการพัฒนาผู้น�า 
คือป ัจจัย ท่ีส� าคัญในการเสริมสร ้ างความผูกพันของบุคคลากรให  ้
สามารถดึงศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ) 80 - 90

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด
ต่อคนต่อปี 

1วัน 1วัน 2วัน

อัตราการลาออกของพนักงาน (ร้อยละ) 16 19 10

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร (คน) 1 2 1

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สิทธิ
ลาคลอดบุตร (ร้อยละ)

100 100 100

	 เราให้ความส�าคัญในการวางโครงสร้างพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
การสบืทอดต�าแหน่งอย่างเหมาะสม	โดยค�านงึถงึความหลากหลายของพนกังาน
ทั้งในแง่ของระดับและอายุ

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

จำาแนกตามระดับ

ความหลากหลายของพนักงาน

- ผู้บริหารระดับสูง 6 6 6

- ผู้บริหารระดับกลาง 73 73 73

- ผู้บริหาร 103 103 100

- เจ้าหน้าที่ 115 115 115

จำาแนกตามอายุ

- อายุน้อยกว่า 30 1,096 1,062 1,058

- อายุ 30-50 ปี 1,565 1,669 1,680

- อายุมากกว่า 50 ปี 149 135 128
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• ระบบสารสนเทศส�าหรับบริหารบุคลากร (HRIS)

	 โดยในปี	 2563	 ที่บริษัทฯ	 ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับบริหาร 
บุคคลากรขึ้น	 (HR	 Intranet	 System)	 เพื่อลดขั้นตอนการท�างาน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	 และลดการใช ้กระดาษในองค์กรลง	 
ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการวางโครงสร้าง	ระบบ	HR	 Integration	ท�าให้เกิดการ 
เช่ือมโยงข้อมูลการท�างาน	 เพ่ิมความสะดวกสบายให้พนักงานภายในองค์กร 
ในการใช้ระบบต่างๆ	ผ่านหน้าต่างเดยีว	(One	Gateway)	และ	มรีะบบป้องกนั
ข้อมูลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับข้อมูล	 โดยจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ	 
ที่เกี่ยวข้องเช่น	ระบบ	Pay	Slip	Online,	ระบบ	HR	Intranet,	ระบบ	Leave	
Online,	ระบบ	Air	Ticket	Online,	ระบบ	e-Learning	และระบบ	e-Search	
and	File	Online	

	 โดยเน้นการสร้างแพลตฟอร์มผ่านระบบอินทราเน็ตเพ่ือกระตุ ้นให้ 
พนักงานสามารถหาความรู้และพัฒนาทักษะได้ด้วยตัวเอง

	 บริษัทฯ	 สามารถลดการใช ้งานกระดาษประมาณ	 2,000	 แผ ่น 
ต่อเดือน	หรือ	24,000	แผ่น	ต่อปี	หรือคิดเป็นลดการตัดต้นไม้ได้	4.8	ต้น

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

การใช้งานกระดาษที่สามารถลดได้ (แผ่น) 24,000 24,000 30,000

คิดเป็นลดการตัดต้นไม้ (ต้น) 4.8 4.8 6.0

• การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

	 ไทยวาส่งเสริมพนักงานในองค์กรในการสร้างนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริม 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ	เช่น	สินค้า	บริการ	 
และกระบวนการใหม่ๆ	เป็นต้น	เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่อง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 โดยค�านึงถึงมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และ 
สิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่องจะสามารถสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับบริษัทฯ	 หรือลดค่าใช้จ่าย 
ให้กับองค์กรได้ในระยะยาวอีกด้วย

	 ส่ิงส�าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นได้	 เช่นการสร้าง 
บรรยากาศความคิดสร้างสรรค์	 	 สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย	 ให้พนักงานกล้าคิด	 
กล้าพดู	กล้าแสดงความคดิเหน็ทีแ่ปลกใหม่	ส�าหรับทกุคนในองค์กรตัง้แต่ระดบั 
ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ	 	 เปิดโอกาสให้พนักงานได้โอกาสท�าสิ่งใหม่ๆ	 
รวมถงึการพฒันาพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	ผ่านการอบรมสมัมนาต่างๆ	ซึง่บคุคลากร	 
ทักษะความรู้และการสนับสนุนของผู้บริหารเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะขับเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง
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บทนำาของวารสาร TW WANDER

NEW NEWS

 นี่คือส่วนแรกสำาหรับแชร์กิจกรรม 
หรือแบ่งปันข้อมูลของแต่ละแผนก เช่น  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม 
เพ่ือระดมความคิด ทีคิ่ดว่าเป็นประโยชน์ 
ต่อทีมไทยวา

SUCCESSFUL STORY

 เราสนบัสนนุให้แต่ละแผนกในองค์กร
ทั้งไทยและต่างประเทศ ร ่วมแบ่งปัน
ความสำาเร็จของตัวเอง เพื่อที่จะร่วมแชร ์
ช่วงเวลาที่สำาเร็จนี้ไว้ด้วยกัน

 นอกจากนี ้สามารถเป็นแบบอย่างให้
แผนกอื่นๆ สามารถทำาตาม

INNOVATION SHARING

 ส่วนนีจ้ะช่วยส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ต่อทีมไทยวาทุกคน โดยทุก
คนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเรื่อง
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องได้ เช่น เทคโนโลยี
การเกษตรหรือ กระเเสทั่วโลก

 ข้อมูลเชิงลึกของตลาดและลูกค้า 
หรือแนวทางการทำางานในยุคดิจิทัลนี้

 วารสาร TW wander ถูกจัดทำาทุกเดือน จุดประสงค์หลักเพื่ออัปเดตข่าวสารและกระแสทั่วโลก รวมถึงการแชร์ความรู้และเรื่องราวความสำาเร็จ
ของแต่ละแผนกให้กับครอบครัวไทยวา
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	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยด�าเนินการ 
ตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับ 
หลักสากล	 และก�าหนดให้คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของ 
บริษัทฯ	 ดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย	 ซึ่งรวมถึง 
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระท�าหรือการตัดสินใจใดๆ	ของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�านโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิ 
มนุษยชน	มีมาตรการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	โดยยึดตาม 
หลักการสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	
Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	UNGP)	มาใช้เป็น 
กรอบในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	 ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการ 
วเิคราะห์	และประเมนิความเสีย่งด้านสิทธมินษุยชน	การบรหิารจัดการความเสีย่ง	 
การติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับประเด็น 
ด้านสทิธิมนษุยชนทีส่�าคญัส�าหรบับรษิทัฯ	ประกอบด้วย	แรงงานบงัคบั	แรงงาน
ที่มาจากการค้ามนุษย์	หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย	โดยในปี	2563	
บรษิทัฯ	พจิารณาแล้วไม่มปีระเดน็ความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งสทิธมินษุยชน
ในองค์กร	และห่วงโซ่อุปทาน

	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มุ ่งมั่นบริหารจัดการประเด็นส�าคัญข้างต้น 
อย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 มีการยกระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสใน 
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ	 มีการเผยแพร่นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและ 

สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้อง
แนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของบริษัทฯ	 ฝึกอบรมให้ความรู้สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจ 
หลักตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืน	 ด�าเนินการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ 
หลักด้านความยั่งยืน	 รวมถึงจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่มา 
ที่รับผิดชอบ	 โดยผู้ประสงค์จะเป็นคู่ค้าในอนาคตทุกราย	ต้องลงนามรับทราบ 
ถงึจรรยาบรรณธรุกจิและแนวปฏบิตัด้ิานแรงงาน	และต้องปฏบิตัติามหลกัการ 
ดังกล่าวที่บริษัทฯ	 ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 ขณะเดียวกันบริษัทฯ	 ยังด�าเนิน 
นโยบายการดูแลสุขอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในสถานท่ี 
ท�างานตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ	 ด้วย	 ความรับผิดชอบและใส่ใจ 
เพื่อให้พนักงานและคู่ค้าธุรกิจทุกคนสามารถท�างานได้อย่างปลอดภัยและ 
มีความสุขระหว่างการท�างาน

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน	 มีนโยบายชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
ทั้งในการสรรหา	 การจ้างงาน	 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 การจัดฝึก 
อบรม	 การมอบหมายงาน	 การเลื่อนต�าแหน่ง	 เป็นต้น	 ควบคู่ไปกับการจัดหา 
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่	 รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม 
การท�างาน	 โดยค�านึงถึงหลักความปลอดภัย	 และถูกสุขอนามัย	 ส่งเสริม 
วฒันธรรมการมส่ีวนร่วมเพือ่ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติ	สร้างคณุค่าแก่ตวัพนกังาน 
ตลอดจนท�าประโยชน์ให้กับผู ้อื่น	 และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อท่ีทุกคน 
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีพนักงานทั้งหมด	2,866	คน	ขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	 
มีนโยบายสนับสนุนให้ความส�าคัญกับการให้โอกาสคนพิการให้ได้มีต�าแหน่ง 
งานที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และสนับสนุนให้คนพิการ 
ได้มีโอกาสน�าศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวเองมาใช้สร้างสรรค์	 ส่งเสริมความเข้มแข็ง 
และศักยภาพของคนพิการ	 โดยในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้จ้างงานคนพิการและ 
สร้างโอกาสในอาชีพคิดเป็นอัตราส่วนคนพิการ	 1	 คน	 ต่อพนักงาน	 100	 คน	 
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ	

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

สัดส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
ต่อพนักงานทั้งหมด

1 : 100 1 : 100 1 : 100

2561

1 : 100

สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง 2.5 : 1 2.5 : 1 2.5 : 12.5 : 1

จำานวนการจ้างงานพนักงานทั้งหมด 2,810 2,866 3,0002,040

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	มีกระบวนการบริหารด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	
และยงัไม่พบการละเมดิสิทธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	
อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ	ได้จดัเตรยีมช่องทางรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
จากพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง	เช่น	Intranet	หรือ	Suggestion	Box	
เป็นต้น
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• การดูแลพนักงานและครอบครัวช่วงโควิด-19

	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้ง	 “คณะบริหารความต่อเนื่อง	 (Core	 BCP	 Team)”	 
ซึ่งประกอบด้วย	CEO,	CFO,	MD,	HR,	IT	และ	Risk	Management	เพื่อเป็น 
ศนูย์ข้อมลูส่วนกลางท�าหน้าทีป่ระเมนิผลกระทบทีเ่กิดขึน้	และก�าหนดมาตรการ 
และแนวทางในการดูแลพนักงานของบริษัทฯ	 อย่างใกล้ชิด	 เช่น	 นโยบาย 
ท�างานท่ีบ้าน	จดัเตรยีมหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลให้พนกังานทกุคน	
จัดให้มีการตรวจคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อ	 พ่นฆ่าเชื้อท�าความสะอาด 
ส�านักงานอย่างสม�่าเสมอในช่วงระบาด	 ท�าประกันสุขภาพ	 โควิด-19	 ให้กับ 
พนักงานทุกคน	 จัดหาที่พักชั่วคราวให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยง	 ยืดหยุ่นเวลา 
เข้าออกงานให้กบัพนกังานทีจ่�าเป็นจะต้องมาท�างานทีส่�านกังานเพือ่หลกีเลีย่ง 
ความแออัดในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน	 รวมถึงบริษัทมีการจัดเตรียม 
ทรัพยากรให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น	 เช่น 
การจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พนักงานสามารถท�างานที่บ้าน	 ค่าใช้จ่าย 
อินเทอร์เน็ตให้พนักงาน	และจัดเตรียมระบบ	Microsoft	Teams	และ	Zoom	
ให้สามารถจัดประชุมได้ตามปกติ	เป็นต้น

	 แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์	โควดิ-19	ให้แก่พนกังาน	 
รวมถงึบรษัิทฯ	ยงัคงรกัษาพนกังานไว้กบัองค์กรอย่างต่อเนือ่งตามนโยบายการ 
ดูแลรักษาบุคลากร	 โดยไม่มีนโยบายเลิกจ้างหรือลดเงินเดือน	 จ่ายค่าตรวจ 
ให้ส�าหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง	 รวมถึงบริษัทฯ	 ยังคงจ่ายเงินเดือนและค่าแรง 
ให้กับพนักงาน	 กรณีที่พนักงานต้องกักตัว	 14	 วัน	 นอกจากน้ียังได้จัดตั้ง 
จุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งการตรวจวัดไข้	 
ตรวจการใส่หน้ากากอนามัย	 และวางเจลแอลกอฮอล์ในจุดต่าง	 ๆ	 รวมท้ัง
ประชุมผ่าน	Teleconference	ในช่วงเช้าของทุกวัน	ร่วมกับ	15	โรงงาน	และ
ส�านักงานสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	เพื่อติดตาม
สถานการณ์ความคืบหน้าในแต่ละพื้นที่	เพื่อสามารถสื่อสาร	และให้ค�าปรึกษา
ช่วยเหลือได้อย่างทันการณ์
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