Employee Health, Safety and Well-Being
The Company puts emphasis on management of employee safety and health as we
recognize that safety, security, physical and mental wellbeing of employees are
important to drive the business to success.
Managing the safety and health of employees is a cornerstone of True’s business
operations. All senior executives adhere to the corporate culture in caring and
promoting work with safety as well as promoting healthcare and the balance between
work and family amongst employees.
Plookrak Project for Sustainable Well-being
The Company has organized activities in various fields through the "Plookrak" project
for "Sustainable Wellbeing" of employees in four aspects: physical health, mental
health, social health and financial health.
Ergonomic Workplace
The Company also emphasizes the importance of a good ergonomic workplace for all
employees and towards their health and safety well-being. Therefore there are many
approaches that True has taken to improve and maintain a good ergonomic workplace
as follows:
Doctor On-Line
This is a web board forum that employees can all access to ask any questions
or to search symptoms and cures with regards to their health. Issues that
have been asked and answered by a professional doctor will be posted as an
example for other employees to view and take note. Issues can vary from
back pain, stomach problems, shoulder pain which were posted by colleagues
Plook Rak on intranet
Web articles and video clips of demonstrations and information have been
provided under the Plook Rak Project in promoting a healthy ergonomic
workplace for True employees. These articles range from “Avoiding Office
Syndrome”, “Happy Life a Happy Work Balance”, “5 Ways to Avoid Chronic
Diseases” and many more useful ergonomic information that is beneficial for
the workplace.
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Therapeutic Yoga (on chair) and Qigong
As part of the Plook Rak Project, the Company has organized a Therapeutic
Yoga (on chair) training session for employees to learn of different yoga
postures and stretches that helps to avoid health issues e.g. back pain, joint
pain, unhealthy postures. This is very beneficial and applicable to all
employees as it is easy and accessible especially in an office environment.

Qigong sessions have also been organized by the Company encouraging
employees to participate in this martial arts that consists of coordinated body
posture movement, breathing and the use of meditation that promotes a
healthy body and mind for employees.
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Healthy Policy & Health Campaign (New Year Gift from CEO)
As part of promoting a healthy well-being and ergonomic workplace, True
employees received the New Year Gift from CEO which are a hand stretch and
a yoga pull string with manual instructions for appropriate stretching positions
to fully utilize the equipment. This is a gift for health.

Fitness Facilities at True Tower 1 and 2
Fitness facilities have been provided and accessible for all employees with
gym facilities and trainers available. Other facilities have also been provided
for more options and to suit the needs of employees e.g. badminton court,
artificial football field. Lockers and showers are located on site for employee’s
convenience to store their equipment and valuables safely and also to enjoy
their time at fitness facilities.

Flexible Working Hours
True provides flexible working schemes for employees. True allows employees
to choose working hours from 4 different schedules in which all accumulate to
8 working hours per day as the following:
7.30 am – 4.30 pm
8.00 am – 5.00 pm
8.30 am – 5.30 pm
9.00 am – 6.00pm
Employees are all allocated the default working schedules in the system. If
the employee wishes to change working schedules. This can be done through
HR system, allowing convenience of employees.

3

Working from Home Arrangement
True provides flexible working arrangements for employees in the case of
unforeseen circumstances for business continuity. Employees may not be
present at the office and may be needed elsewhere, they are able to request
to work from home by getting permission from their line managers and also
requesting to access LAN network from IT through Remote Access Services
(RAS) which employees must request from the Security and Control Team for
security reasons.
During the Covid-19 pandemic. the Company creates a better work
environment under “Createch Living” concept and provides alternative to work
from anywhere.
Parental Leave
Increased the maternity leave for female employees from 90 days to 120 days,
while still receiving a salary during days absent. Also, male employees were
granted 15 days of paternity leave, instead of 2 days, to assist with parenting.
Day Care @ True Tower 1 & 2 (Child Care Center) – TRUE HR
The company provides assistance to parents who are True employees with
children ages between 2-5 years old. This is to help facilitate and support to
reduce pressure to True employees by providing child day care centers at
head office and True Tower 2. Both sites can accommodate up to 30 children
per site and managed by Yeamnuch Day Care which provide services by
professionals on both a daily and monthly basis on weekdays from 7.30 AM –
5.30 PM. CCTV system where parents are able to monitor in the system on
the internet.
True SAFETY TRAINING PROGRAM
Learning Center: Supporting Function Training
Course

Year
2016

2017

2018

2019

2020*

General Safety Training

4,782

6,720

8,517

7,528

5,678

Technical Safety
Training

3,780

2,070

612

720

76,690

Total Hours

8,562

8,790

9,129

8,248

82,368

Target

8,000

8,500

9,000

9,000

50,000

* Target included 1-Day Defensive Driving Course (DDC) for True Employee nationwide
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ความปลอดภ ัยและสุขอนาม ัยของพน ักงาน
การจั ด การดูแ ลความปลอดภั ย และสุข อาช วี อนามั ย ของพนั ก งาน เป็ นพื้น ฐานส าคั ญ
สาหรับการดาเนินธุรกิจ ผู ้บริหารระดับสูงทุกคน ยึดถือและปฏิบัตต
ิ ามวัฒนธรรมองค์กร ให ้ความ
่
่
่
ใสใจ ดูแล และสงเสริมการทางานด ้วยความปลอดภัย สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ และการ
สร ้างความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว

โครงการปลูกร ัก
บริษัทได ้สร ้างสรรค์และจัดกิจกรรมอันหลากหลายผ่านโครงการ “ปลูกรัก” เพือ
่ ความกิน
ดีอ ยู่ด ีข องพนั ก งานอย่า งยั่ ง ยืน ใน 4 ด ้าน คือ ปลูก รั ก สุข ภาพ ปลูก รั ก ปลูก ธรรม ปลูก ความ
ผูกพัน และปลูกความมั่งคั่ง

การบริหารดูแลสถานประกอบการให้มส
ี ภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบ ัติงาน
บริษั ทให ้ความส าคั ญ กั บ การบริห ารจั ด การสถานประกอบการให ้มีส ุข ภาวะที่ด ีแ ละ
เหมาะสมต่อการทางานให ้แก่พนั กงานเพือ
่ สุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน ดังนั น
้ จึงได ้
จัดสรรหลากหลายแนวทางเพือ
่ ทีจ
่ ะพัฒนาและรักษาให ้พืน
้ ทีท
่ างานให ้มีสภาวะทีด
่ ี ดังนี้
ปรึกษาคุณหมอออนไลน์
โครงการปรึกษาคุณหมอออนไลน์เป็ นเว็บบอร์ดทีพ
่ นั กงานสามารถเข ้ามาสอบถามหรือ
ื ค ้นเกีย
สบ
่ วกับอาการหรือการรั กษาสุขภาพด ้านต่างๆ ค าถามที่สง่ เข ้ามาและคาตอบ
ี่ วชาญจะถูกโพสต์ขน
จากแพทย์ผู ้เชย
ึ้ ไปแสดงบนเว็บบอร์ดเพือ
่ ให ้พนั กงานทุกคนเข ้า
ไปอ่านดูได ้ ซงึ่ คาถามก็มห
ี ลากหลายอาทิ อาการปวดหลัง ปวดท ้อง ปวดไหล่
ปลูกร ักผ่านระบบอินทราเน็ต
โครงการปลูกรักสุขภาพดีได ้จัดทาข ้อมูลบนระบบอินทราเน็ ตในรูปบทความและวิดโี อ
สาธิตเกีย
่ วกับการจัดสถานทีท
่ างานให ้มีสข
ุ ภาวะทีด
่ ต
ี อ
่ สุขภาพ บทความเหล่านี้ ได ้แก่
ิ โดรม การรักษาสมดุลระหว่างงานและชวี ต
เรือ
่ ง เกีย
่ วกับ โรคออฟฟิ คซน
ิ สว่ นตัว การ
ปฏิบัตต
ิ นให ้ห่างไกลจาก 5 กลุม
่ โรคเรือ
้ รัง และข ้อมูลด ้านสภาวะการทางานทีด
่ ท
ี เี่ ป็ น
ประโยชน์ตอ
่ สถานประกอบการ
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ี่ ง
โยคะเพือ
่ กายบาบ ัด (บนเก้าอี)้ และฉ ันโซว่ชก
โยคะเพือ
่ กายบาบัด บนเก ้าอี้ เป็ นสว่ นหนึง่ ของโครงการปลูกรักสุขภาพดี ทีบ
่ ริษัทจัด
อบรมให ้กับพนั กงานเพือ
่ ให ้พนั กงานทีเ่ ข ้าร่วม สามารถทาท่าโยคะ อาทิ การดัดหรือ
การยืด ร่ า งกายเพื่อ ประโยชน์ ต่อ สุข ภาพ ซ งึ่ พนั ก งานสามารถน าไปฝึ กท าได ้ง่า ยๆ
่ เจ็ บหลัง ปวดข ้อ
แม ้กระทั่ งทีส
่ านั กงาน เพือ
่ ชว่ ยให ้ห่างไกลจากปั ญหาสุขภาพ เชน
หรือ การเคลือ
่ นไหวผิดท่า เป็ นต ้น

ี่ ง เป็ นการการออกกาลังกายแบบจีน ทีบ
ฉั นโซว่ ชก
่ ริษัทจัดขึน
้ เพือ
่ สง่ เสริมให ้พนั กงาน
้ ้ องกั น ตั ว บางส ่ ว นมาใช ใ้ นการจั ด ท่ า ทางการ
ที่ เ ข า้ อบรมได น
้ าศ ิล ปะการต่ อ สู ป
เคลือ
่ นไหวของร่างกาย การหายใจ และการทาสมาธิ ซงึ่ ล ้วนแต่ชว่ ยสร ้างเสริมสุขภาพ
ิ้
กายและสุขภาพใจให ้แก่พนั กงานทัง้ สน
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นโยบายด้านสุข ภาพ และ การรณรงค์เพือ
่ สุข ภาพ (ของขวญ
ั ร ักสุขภาพจาก
CEO)
้
พนั กงานทุกคนได ้รับของขวัญรักสุขภาพจาก CEO เป็ นสายดึงโยคะ ทีส
่ ามารถใชใน
กิจกรรมยืดกล ้ามเนื้อบริเวณมือ ชว่ ยเพิม
่ ความยืดหยุน
่ ของกล ้ามเนื้อให ้ดียงิ่ ขึน
้ บริษัท
้
ยังได ้แนะนาการออกกาลังกายอย่างถูกวิธ ี รวมถึงการใชอุปกรณ์ตา่ งๆ ให ้เกิดประโยชน์
สูงสุดผ่านคูม
่ อ
ื การสอน ทัง้ นี้ เพือ
่ เป็ นสว่ นหนึง่ ในการสง่ เสริมสุขภาพ และสุขภาวะทีด
่ ี
ในทีท
่ างาน

ฟิ ตเนสทีอ
่ าคารทรู ทาวเวอร์ 1 และ 2
พนั ก งานสามารถเข ้าถึง ส งิ่ อ านวยความสะดวกที่ช ่ว ยในการออกก าลั ง กายได ้ โดย
บริษัทจัดสถานทีอ
่ อกกาลังกายพร ้อมทัง้ ครูฝึก และมีทางเลือกด ้านกีฬาประเภทอืน
่ ๆ
ให ้แก่ พนั ก งาน เช ่น สนามแบตมิน ตั น สนามฟุต บอล พร อ้ มทั ้ง ล็ อ คเกอร์แ ละห ้อง
อาบน้ า ทีต
่ ัง้ อยูต
่ ามสถานทีท
่ างานต่างๆ เพือ
่ อานวยความสะดวกและความสนุก ให ้กับ
พนักงานตลอดชว่ งเวลาการออกกาลังกาย
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ชว่ ั โมงการทางานทีย
่ ด
ื หยุน
่
่
ั
บริษั ทมีน โยบายก าหนดช ว โมงการท างานที่ย ืด หยุ่ น โดยพนั ก งานสามารถเลือ ก
ชว่ งเวลาการทางานได ้เองโดยนั บรวมได ้ 8 ชวั่ โมงต่อวัน ตามชว่ งเวลา 4 ชว่ ง ดังนี้
7.30 – 16.30 น.
8.00 – 17.00 น.
8.30 – 17.30 น.
9.00 – 18.00 น.
พนั กงานได ้รั บการกาหนดชว่ งเวลาการทางานในระบบไว ้ก่อนแล ้ว แต่สามารถจะปรับ
ชว่ งเวลาตามทีต
่ ้องการได ้เองผ่านระบบของฝ่ าย HR โดยเลือกวันและเวลาทีต
่ ้องการ
้ นฐานในการติด ตามการบั น ทึก เวลาการท างานของ
ระบบจะจดจ าค าขอ และใช เป็
้
พนั ก งาน รวมทั ง้ ใช ในการติ
ด ต่อ พนั ก งานตามเวลาการเข ้างานของพนั ก งานอย่าง
เหมาะสม
การจ ัดสรรเวลาเพือ
่ ทางานจากทีบ
่ า้ น
พนั กงานจะต อ
้ งท าความคุ น
้ เคยกั บ ระบบ Remote Access Services (RAS) และ
กระบวนการขอ RAS จากหน่วยงานรักษาความปลอดภัย โดยบริษัทมีการควบคุมอย่าง
เข ้มงวดและเน ้นความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยและการใชข้ ้อมูลของบริษัท
เมือ
่ ต ้องทางานนอกสานักงาน
้ ท
ิ ธิล
้ งดูบต
การใชส
์ าคลอด/ลาเลีย
ุ ร
ปรั บ เพิม
่ วัน ลาของพนั ก งานหญิง เพื่ อ เลี้ย งดูบุต รเป็ น 120 วัน จากเดิม 90 วัน และ
พนักงานชายจากเดิม 2 วัน เพิม
่ เป็ น 15 วัน เพือ
่ ชว่ ยภรรยาเลีย
้ งดูบต
ุ ร
Day Care ศูนย์ดแ
ู ลเด็กเล็ก อาคาร ทรูทาวเวอร์ 1 และ 2
บริษัทให ้ความชว่ ยเหลือแก่ผู ้ปกครองทีเ่ ป็ นพนั กงานของทรูทม
ี่ บ
ี ต
ุ รอายุระหว่าง 2 - 5
ปี เพือ
่ ชว่ ยอานวยความสะดวก และลดความห่วงกังวลของพนั กงาน ด ้วยการจัดเตรียม
ศูนย์ดแ
ู ลเด็กเล็กทีอ
่ าคารสานักงาน 2 แห่ง สามารถรองรับเด็กเล็กได ้แห่งละ 30 คน มี
ี่ วชาญให ้การดูแล โดยให ้บริการทัง้ แบบ
การจัดการโดย เยีย
่ มนุชเดย์แคร์ ซงึ่ มีผู ้เชย
รายวัน และรายเดือ นในวัน ธรรมดา และมีก ารติด ตั ง้ ระบบ CCTV เพื่อ ให ้ผู ้ปกครอง
สามารถตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ ตได ้ด ้วย
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โปรแกรมการฝึ กอบรมด้านความปลอดภ ัย
Learning Center: Supporting Function Training
หล ักสูตร

ปี
2559

2560

2561

2562

2563*

General Safety Training

4,782

6,720

8,517

7,528

5,678

Technical Safety Training

3,780

2,070

612

720

76,690

จานวนชว่ ั โมงรวม

8,562

8,790

9,129

8,248

82,368

เป้าหมาย

8,000

8,500

9,000

9,000

50,000

* เพิ่มเป้าหมายการฝึ กอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ Defensive Driving Course (DDC) ให้กบ
ั พนักงานทั่ว

ประเทศ
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