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ความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน 

 การจัดการดูแลความปลอดภัยและสุขอาชวีอนามัยของพนักงาน เป็นพื้นฐานส าคัญ

ส าหรับการด าเนนิธรุกจิ ผูบ้รหิารระดับสงูทกุคน ยดึถอืและปฏบิัตติามวัฒนธรรมองคก์ร ใหค้วาม

ใสใ่จ ดูแล และสง่เสรมิการท างานดว้ยความปลอดภัย สง่เสรมิการดูแลรักษาสขุภาพ และการ

สรา้งความสมดลุระหวา่งงานกับครอบครัว 

 

โครงการปลูกรกั 

 บรษัิทไดส้รา้งสรรคแ์ละจัดกจิกรรมอันหลากหลายผ่านโครงการ “ปลกูรัก” เพือ่ความกนิ

ดีอยู่ดีของพนักงานอย่างยั่งยืน ใน 4 ดา้น คือ ปลูกรักสุขภาพ ปลูกรักปลูกธรรม ปลูกความ

ผูกพัน และปลกูความมั่งคั่ง 

 

การบรหิารดแูลสถานประกอบการใหม้สีภาวะทีเ่หมาะสมตอ่การปฏบิตังิาน  

 บริษัทใหค้วามส าคัญกับการบริหารจัดการสถานประกอบการใหม้ีสุขภาวะที่ดีและ

เหมาะสมต่อการท างานใหแ้กพ่นักงานเพือ่สขุภาพและความปลอดภัยของทกุคน ดังนั้น จงึได ้

จัดสรรหลากหลายแนวทางเพือ่ทีจ่ะพัฒนาและรักษาใหพ้ืน้ทีท่ างานใหม้สีภาวะทีด่ ีดังนี้ 

 ปรกึษาคณุหมอออนไลน ์

โครงการปรกึษาคณุหมอออนไลน์เป็นเว็บบอรด์ทีพ่นักงานสามารถเขา้มาสอบถามหรอื

สบืคน้เกีย่วกับอาการหรอืการรักษาสขุภาพดา้นต่างๆ ค าถามทีส่ง่เขา้มาและค าตอบ

จากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจะถูกโพสตข์ึน้ไปแสดงบนเว็บบอรด์เพือ่ใหพ้นักงานทกุคนเขา้

ไปอา่นดไูด ้ซึง่ค าถามก็มหีลากหลายอาท ิอาการปวดหลัง ปวดทอ้ง ปวดไหล่  

 

 ปลูกรกัผา่นระบบอนิทราเน็ต   

โครงการปลกูรักสขุภาพดไีดจั้ดท าขอ้มลูบนระบบอนิทราเน็ตในรปูบทความและวดิโีอ 

สาธติเกีย่วกับการจัดสถานทีท่ างานใหม้สีขุภาวะทีด่ตีอ่สขุภาพ บทความเหลา่นี้ ไดแ้ก ่ 

เรือ่ง เกีย่วกับ โรคออฟฟิคซนิโดรม การรักษาสมดลุระหวา่งงานและชวีติสว่นตัว การ 

ปฏบิัตตินใหห้า่งไกลจาก 5 กลุม่โรคเรือ้รัง และขอ้มลูดา้นสภาวะการท างานทีด่ทีีเ่ป็น 

ประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ 
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 โยคะเพือ่กายบ าบดั (บนเกา้อี)้ และฉนัโซว่ชีก่ง 

โยคะเพือ่กายบ าบัด บนเกา้อี ้เป็นสว่นหนึง่ของโครงการปลูกรักสขุภาพด ีทีบ่รษัิทจัด

อบรมใหก้ับพนักงานเพือ่ใหพ้นักงานทีเ่ขา้ร่วม สามารถท าท่าโยคะ อาท ิการดัดหรอื

การยืดร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึง่พนักงานสามารถน าไปฝึกท าไดง้่ายๆ 

แมก้ระทั่งทีส่ านักงาน เพือ่ชว่ยใหห้่างไกลจากปัญหาสขุภาพ เชน่ เจ็บหลัง ปวดขอ้ 

หรอื การเคลือ่นไหวผดิทา่ เป็นตน้ 

 

 
  

ฉันโซว่ชีก่ง  เป็นการการออกก าลังกายแบบจนี ทีบ่รษัิทจัดขึน้เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงาน

ที่เขา้อบรมไดน้ าศิลปะการต่อสูป้้องกันตัวบางส่วนมาใชใ้นการจัดท่าทางการ

เคลือ่นไหวของรา่งกาย การหายใจ  และการท าสมาธ ิซึง่ลว้นแตช่ว่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ

กายและสขุภาพใจใหแ้กพ่นักงานทัง้ส ิน้ 
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 นโยบายดา้นสุขภาพ และ การรณรงคเ์พือ่สุขภาพ (ของขวญัรกัสุขภาพจาก 

CEO) 

พนักงานทุกคนไดรั้บของขวัญรักสขุภาพจาก CEO เป็นสายดงึโยคะ ทีส่ามารถใชใ้น

กจิกรรมยดืกลา้มเนื้อบรเิวณมอื ชว่ยเพิม่ความยดืหยุน่ของกลา้มเนื้อใหด้ยี ิง่ข ึน้ บรษัิท

ยังไดแ้นะน าการออกก าลังกายอยา่งถูกวธิ ีรวมถงึการใชอ้ปุกรณ์ตา่งๆ ใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุผ่านคูม่อืการสอน ทัง้นี้ เพือ่เป็นสว่นหนึง่ในการสง่เสรมิสขุภาพ และสขุภาวะทีด่ี

ในทีท่ างาน 
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 ฟิตเนสทีอ่าคารทรู ทาวเวอร ์1 และ 2 

พนักงานสามารถเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกที่ช่วยในการออกก าลังกายได ้โดย

บรษัิทจัดสถานทีอ่อกก าลังกายพรอ้มทัง้ครูฝึก และมทีางเลอืกดา้นกฬีาประเภทอืน่ๆ 

ใหแ้ก ่พนักงาน เช่น สนามแบตมนิตัน สนามฟุตบอล พรอ้มทัง้ล็อคเกอร์และหอ้ง

อาบน ้า ทีต่ัง้อยู่ตามสถานทีท่ างานต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและความสนุกใหก้ับ

พนักงานตลอดชว่งเวลาการออกก าลังกาย 

   
 

 ช ัว่โมงการท างานทีย่ดืหยุน่  

บริษัทมีนโยบายก าหนดชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น โดยพนักงานสามารถเลือก

ชว่งเวลาการท างานไดเ้องโดยนับรวมได ้8 ชัว่โมงตอ่วัน ตามชว่งเวลา 4 ชว่ง ดังนี้ 

 7.30 – 16.30 น.  

 8.00  – 17.00 น. 

 8.30  – 17.30 น. 

 9.00  – 18.00 น. 

 

พนักงานไดรั้บการก าหนดชว่งเวลาการท างานในระบบไวก้อ่นแลว้ แต่สามารถจะปรับ

ชว่งเวลาตามทีต่อ้งการไดเ้องผ่านระบบของฝ่าย HR โดยเลอืกวันและเวลาทีต่อ้งการ 

ระบบจะจดจ าค าขอ และใชเ้ป็นฐานในการตดิตามการบันทกึเวลาการท างานของ

พนักงาน รวมทัง้ ใชใ้นการตดิต่อพนักงานตามเวลาการเขา้งานของพนักงานอย่าง

เหมาะสม 

 

 การจดัสรรเวลาเพือ่ท างานจากทีบ่า้น 

พนักงานจะตอ้งท าความคุน้เคยกับระบบ Remote Access Services (RAS) และ

กระบวนการขอ RAS จากหน่วยงานรักษาความปลอดภัย โดยบรษัิทมกีารควบคมุอย่าง

เขม้งวดและเนน้ความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยและการใชข้อ้มูลของบรษัิท 

เมือ่ตอ้งท างานนอกส านักงาน 

 

 การใชส้ทิธ ิล์าคลอด/ลาเลีย้งดบุูตร 

ปรับเพิม่วันลาของพนักงานหญิงเพื่อเลี้ยงดูบุตรเป็น 120 วัน จากเดมิ 90 วัน และ

พนักงานชายจากเดมิ 2 วัน เพิม่เป็น 15 วัน เพือ่ชว่ยภรรยาเลีย้งดบูตุร 
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 Day Care ศนูยด์แูลเด็กเล็ก อาคาร ทรูทาวเวอร ์1 และ 2  

บรษัิทใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป้กครองทีเ่ป็นพนักงานของทรทูีม่บีตุรอายุระหวา่ง 2 - 5 

ปี เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวก และลดความหว่งกังวลของพนักงาน ดว้ยการจัดเตรยีม

ศนูยด์แูลเด็กเล็กทีอ่าคารส านักงาน 2 แหง่ สามารถรองรับเด็กเล็กไดแ้หง่ละ 30 คน มี

การจัดการโดย เยีย่มนุชเดยแ์คร ์ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญใหก้ารดูแล  โดยใหบ้รกิารทัง้แบบ

รายวัน และรายเดือนในวันธรรมดา และมีการตดิตัง้ระบบ CCTV เพื่อใหผู้ป้กครอง

สามารถตรวจสอบผ่านอนิเทอรเ์น็ตไดด้ว้ย 

 

 หอ้งเก็บน า้นมมารดา 
บรษัิทสนับสนุนและสง่เสรมิการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ จงึจัดเตรยีมหอ้งใหน้มและป๊ัมนม

บุตรทีส่ามารถรองรับพนักงานไดถ้งึ 2 คน โดยมมี่านกัน้เป็นสัดสว่น และมเีกา้อีใ้หน้ม

บตุรรวมถงึตูเ้ย็น เจลลา้งมอื อา่งลา้งมอื และมเีจา้หนา้ทีพ่ยาบาลดแูล 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


