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“หนี
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ิ
ของพนั
ก
งาน
จากเรื่องส่วนตัวกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กร”
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ผม

ว่าส�ำหรับพนักงานใหม่ๆ บริษัทต้องคอยบ่มเพาะนิสัย
ในการ “ออมก่อนใช้” ไม่ใช่ “เหลือแล้วค่อยเก็บ” ให้กับ
พนักงานให้ได้ HR มีบริการให้ค�ำปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน
และการแก้ไขปัญหาทางการเงินของพนักงานอย่างเป็นระบบ มีการ
ฝึกอบรม รณรงค์ต่างๆ ให้พนักงานรู้จักการใช้เงิน ผมว่า HR ต้อง
พยายามสอดส่องหาความร่วมมือกับสถาบันการเงินภายนอก เพื่อ
ให้พนักงานมีทางเลือกในการออมเงินที่หลากหลาย เดี๋ยวนี้หลายๆ
ธนาคารเขาก็พร้อมที่จะมี Service ให้ที่ท�ำงานด้วยนะครับ สบาย
มากๆ เลย ผมว่าสิ่งที่ HR ต้องพิจารณาในเรื่องของความมั่นคง
ทางการเงินส�ำหรับพนักงานก็คือ
● ระบบประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ว่าครอบคลุมแล้ว
หรือยัง งบประมาณพอเหมาะพอสมกับสภาพการทำ�กำ�ไรขององค์กร
แล้วหรือยัง ไม่ได้หมายความว่าต้องดีแบบโอเวอร์เหมือนกับองค์
กรใหญ่ๆ นะครับ เพียงแต่ถ้างบประมาณเรามีจำ�กัด ก็อาจจะจัด
วงเงินประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานที่ต้องเดินทางไปทำ�งานเพื่อ
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บริษัทก่อน สำ�หรับประกันสุขภาพก็อาจจะเน้นการประกันผู้ป่วยใน
และโรคร้ายแรงก่อนครับ ไม่ต้องหว่าน แค่นี้ก็พอจะทำ�ให้พนักงาน
มีความมั่นคงในชีวิตแล้วครับ
● ระบบที่ท�ำให้พนักงานใช้ประกันสังคมได้อย่างคุ้มค่า
ปัจจุบันหลายๆ บริษัท HR นี่ท�ำหน้าที่เหมือนกับทนายความให้กับ
พนักงานในการเรียกร้องสิทธิประกันสังคมให้กับพนักงานเชียวนะ
ครับ HR หลายแห่งท�ำหน้าที่อุทธรณ์ ร้องเรียนให้กับพนักงาน ใน
กรณีที่พนักงานได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ไม่ดี หรือล่าช้า หรือ
ได้รับเงินประกันที่ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรือการบริการที่ไม่เป็นธรรม
ต่างๆ อย่าลืมนะครับว่าประกันสังคมบริษทั ก็ออกให้กบั พนักงานด้วย
เราจะปล่อยให้มนั สูญเปล่าไปเฉยๆ นีห่ รือครับ ระบบการรักษามันคง
ไม่ดีเท่ากับจ่ายเงินเองอยู่แล้วครับ แต่ถ้า HR ท�ำหน้าที่เป็นด่านหน้า
คอยพิทักษ์สิทธิให้กับพนักงาน ไม่ปล่อยให้พนักงานไปงงๆ ไปมั่วๆ
รักษาตามสิทธิประกันสังคมตามยถากรรม ผมเชื่อว่าพนักงานส่วน
ใหญ่ก็พร้อมใช้ประกันสังคมครับ ถ้ารู้ว่ามีบริษัทคอยช่วยเหลือ

คอยให้ค�ำปรึกษาและพร้อมที่จะโดดลงมาช่วยเหลือพนักงานอย่าง
เต็มที่ถ้ามีปัญหา
● ระบบออมเงินต่างๆ ไม่วา
่ จะเป็นกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือการประสานงานกับธนาคารต่างๆ เพือ่ บริการ
การออมเงินให้กับพนักงาน
ส�ำหรับพนักงานทีพ่ ลาดพลัง้ เป็นหนีเ้ ป็นสินล้นพ้นตัวไปแล้ว
HR ก็ควรจะร่วมมือกับฝ่ายนิติกรรม หรือตัวเองก็ศึกษาหน่อย แล้ว
ท�ำตัวเองให้เป็นฝ่ายนิตกิ รรมเสียเลยครับในการช่วยต่อรองประนอม
หนี้ให้กับพนักงาน เพราะบริษัทที่รับทวงหนี้นี่เคี่ยวๆ ทั้งนั้นครับ ถ้า
ให้พนักงานเราไปต่อรองเอง ส่วนมากมักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้ แต่หลัก
การทีส่ ำ� คัญทีเ่ ราต้องบอกกับพนักงานเสมอก็คอื “เราเป็นหนีเ้ ขา เรา
ต้องใช้ HR เพียงแต่ชว่ ยให้คณ
ุ บริหารการเงินเพือ่ ใช้หนีเ้ ขาให้ได้ เพือ่
สร้างความเป็นไทให้แก่ชีวิตให้ได้ จะได้กลับมาเป็นพนักงานที่มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ เี หมือนเดิม” HR ไม่ได้ชว่ ยให้พนักงานหนีหนี้ หรือชัก
ดาบนะครับ บางบริษัทที่ใจดีและมีก�ำลังทรัพย์มากพอก็อาจจะมี
วงเงินกูเ้ พือ่ ให้พนักงานไปปลดหนีแ้ ละค่อยๆ ผ่อนคืนบริษทั ในอัตรา
ดอกเบี้ยต�่ำ บางบริษัทก็มีการประสานงานกับธนาคารบางแห่ง เช่น
ธนาคารอิสลาม ซึ่งมีบริการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยต�่ำมากๆ โดยที่ HR ก็ช่วยต่อรองขอท�ำ Haircut
เพื่อลดมูลหนี้ให้ก่อนในล�ำดับแรก หรือไม่ก็ขอยืดระยะเวลาในการ
ช�ำระหนี้ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีภาระในการช�ำระหนี้ใน
แต่ละเดือนทีล่ ดลง HR บางทีต่ อ้ งมีระบบติดตามว่าพนักงานทีบ่ ริษทั
ช่วยไว้ ได้ไปสร้างหนี้ใหม่อะไรเอาไว้อีกหรือเปล่าและคอยติดตามดู
ว่าพนักงานที่บริษัทช่วยเหลือเอาไว้สามารถปรับปรุงพฤติกรรมการ
ใช้ เ งิ น ได้ ห รื อ ไม่ สุ ด ท้ า ยจริ ง ๆ บางบริ ษั ท มี ก ารมอบหมายให้
ทนายความของบริษัทให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้กับพนักงาน
หากเจ้าหนีม้ กี ารฟ้องร้องในทางแพ่ง เพือ่ ให้พนักงานสามารถเตรียม

หลักฐานและขอความเมตตาจากศาลได้ตามสมควร เพื่อไม่ให้ตก
เป็นหลุมพรางทีเ่ จ้าหนีพ้ ยายามใช้กฎหมายในเกิดประโยชน์ทไี่ ม่เป็น
ธรรมแก่พนักงานของเรา ซึ่งเป็นลูกหนี้ได้
หลายๆ บริษัทที่ท�ำโครงการนี้ ส่วนใหญ่สามารถลดปัญหา
การทุจริตของพนักงานได้อย่างมีนัยส�ำคัญ พนักงานที่รอดพ้นจาก
วิกฤติหนี้สินต่างๆ ก็มีความตั้งใจในการท�ำงาน มีความภักดีและ
ผูกพันกับบริษัทมากขึ้น เหนือสิ่งอื่นใดจะท�ำให้บริษัทสามารถบ่ม
เพาะวัฒนธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน นี่ล่ะครับ เรื่องนี้
ส�ำคัญมากๆ ครับ ใครไม่อิน ผมในฐานะ HR รุ่นใหม่ (ที่มีพื้นฐานมา
จากการเป็นวิศวกร นักการตลาด นักเศรษฐศาสตร์ ไม่เคยเรียนอะไร
ที่เกี่ยวกับ HR มาก่อน แล้วจะน่าเชื่อถือไหมเนี่ย?) ผมอินมากๆ
เลยนะครับ แล้วพบกับหัวข้อแปลกๆ ใหม่ๆ เกี่ยวกับวงการ HR ใน
อีกมุมหนึ่งที่ฮาๆ บ้าๆ แต่ได้สาระ (หรือเปล่า?) กับผมครับ TPA
news
ปล. หากผูอ้ า่ นท่านใดมีเรือ่ งราวทีอ่ ยากจะแนะนำ�ให้ผมเขียน
เกีย่ วกับ HR สามารถส่ง email มาได้นะครับที่ wiroj.la@gmail.com
ครับผม ไม่ต้องเกรงใจครับ
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