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3. รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม CSR 

รายงานฉบบัน้ีบรษิทัเปิดเผยขอ้มลูตามแนวทางการจดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีจ่ดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัดงันี้ 

1. บรษิทั กาํหนดกรอบกระบวนการประกอบธุรกจิ โดยการใชห้ว่งโซ่อุปทานหรอืหว่งโซ่คุณค่า เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบ่งชีผู้ม้ ี
สว่นไดเ้สยีและประเดน็ความรบัผดิชอบทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งกนั 

2. บรษิทับ่งชีผู้ม้สีว่นไดเ้สยีและประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามกรอบกระบวนการประกอบธุรกจิทีก่ําหนดไว ้รวมถงึ
พจิารณาผลกระทบทีม่รีะหวา่งกนัจากกระบวนการประกอบธุรกจิ ซึง่ทาํใหบ้รษิทัมองเหน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีในแต่ละจุดของกระบวนการและ
ประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในมติติ่างๆ 
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ผูม้ีส่วน 
ได้เสีย 

ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฎิบตัิที่ดาํเนินการ 

ผูถ้อืหุน้ 

-ผลการดาํเนินงานทีด่แีละยัง่ยนืภายใตค้วาม
เสีย่งทีเ่หมาะสม 
 
-ปฎบิตัแิละใหข้อ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีม
กนั 
 
 
 
-การดาํเนนิงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใสเป็นธรรม 

-ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ปีละ 1 ครัง้ 
-จา่ยเงนิปันผลตามนโยบาย 
 
-จดัการพบปะนกัลงทนุเป็นประจาํปี ปีละ 4 ครัง้ (Opportunity Day) และยงัมเีจา้หน้าทีI่R  ของบรษิทัคอยตอบ
คาํถามทางโทรศพัทผ์ูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 
 
-การใหน้กัวเิคราะหห์รอืผูล้งทุนเขา้รว่มพบปะกบัผูบ้รหิารเพือ่สอบถามขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 
-ใหข้อ้มลูผา่นชอ่งทางต่างๆ อยา่งครบถว้น เทา่เทยีม โปรง่ใส และทนัการณ์ ดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดแูล

กจิการของบรษิทัและภายใตก้รอบ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

-การดาํเนนิงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใสเพือ่ให้
องคก์รเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
 
 
-การปฎบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุม่อย่างเป็น
ธรรม 

-ประชุมคณะกรรมการทกุไตรมาส 
-ใหค้วามสาํคญักบัธรุกรรมทีเ่ป็นรายการเกีย่วโยง 
 
-ใหข้อ้มลูอย่างเพยีงพอ ครบถว้น ทนัเวลา 
-มสีว่นรว่มในการกาํกบัดแูลกจิการ 
-พฒันาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

ดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดแูล
กจิการของบรษิทั 
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พนกังาน 

-คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม 
 
 
-สวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
 
 
-ความมัน่คงและกา้วหน้าในงาน 
 
 
-ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้
ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาส
พนกังานอยา่งทัว่ถงึ 
 
 
 
-ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ี
ความปลอดภยัต่อชวีติ รา่งกาย สุขอนามยั 
และทรพัยส์นิของพนกังานเสมอ 

-สาํรวจการจา่ยผลตอบแทนของตลาดอยา่งสมํ่าเสมอทกุปี 
 
- มกีองทุนสาํรองเลีย้งชพี, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ 
 
-สรา้งแผนสรรหาพนักงานและพฒันาฝึกอบรมไวล้ว่งหน้าโดยจดัทาํเป็นรายบุคคล 
 
-ปฐมนิเทศพนกังานจดัใหม้ ีTraining สาํหรบัพฒันาความรูค้วามสามารถตลอดจนการอบรมดา้นเทคนิคทัง้ในและ
ต่างประเทศสาํหรบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งและมกีารปรบัคา่ตอบแทนใหเ้หมาะสมตามวชิาชพี 
 
-จดัใหม้กีารตรวจสุขภาพประจาํปีของพนกังานโดยอํานวยความสะดวกใหท้มีแพทยจ์าก รพ.พญาไท2 และ
ตดิตามผลการรกัษาหลงัจากการตรวจสุขภาพจดัใหม้กีารอบรมพเิศษใหค้วามรูเ้รื่องการเตรยีมตวัสาํหรบัเหตุไฟ
ไหมใ้นปี 2557 
- ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภายในสาํนกังานใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานของแตล่ะฝ่าย 

ปฎบิตัติ่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม
พฒันาพนกังานอยา่งต่อเนื่องให้
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆที่
สามารถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัชัน้นําที่
อยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนัการจดั
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวาม
ปลอดภยั ถกูสุขลกัษณะ และเอือ้ต่อ
การทาํงานอยา่งมปีระสทิธผิล 

ลกูคา้ 

-สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 
 
 
-ความพรอ้มในการรบัฟังและตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้ 
 
 
 
 
มจีรรยาบรรณในการทาํธุรกจิกบัลกูคา้ เชน่
รกัษาความลบัของลกูคา้ 

-ทาํความเขา้ใจลกูคา้ และใหค้าํปรกึษารวมทัง้จาํหน่ายสนิคา้ทีม่คีุณภาพ 
 
- ม ีHot-line สายตรงสาํหรบัรบัฟังปัญหาเพือ่แจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปแกป้ัญหาใหล้กูคา้ไดท้นัทว่งท ี
-การจดัสมัมนาใหก้บัลกูคา้โดยการใหผู้บ้รหิารเขา้ไปมสีว่นร่วมกบัลกูคา้ 
 
-ดาํเนินธุรกจิตามขอ้กาํหนดทางจรยิธรรมอยา่งเครง่ครดั 

มุง่เน้นการนําเสนอบรกิารและ
ผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการลกูคา้ รวมถงึการพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานใหส้ามารถตอบ
โจทยล์กูคา้ไดใ้นทุกดา้น 
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ซพัพลายเออร ์

-ดาํเนินธุรกจิรว่มกนับนพืน้ฐาน 
ความเป็นธรรม 
สรา้งความไวว้างใจ 
ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทีด่ตี่อกนั 

-จดังานสมัมนาคู่คา้ประจาํปีเเพือ่รกัษาความสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั 
 
 ปฎบิตัติามเงือ่นไขทางการคา้และ

ปฎบิตัติามสญัญา 

ซบั
คอนเทคเตอร ์

-ดาํเนินธุรกจิรว่มกนับนพืน้ฐาน 
ความเป็นธรรม 
สรา้งความไวว้างใจ 
ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทีด่ตี่อกนั 

-ใชเ้กณฑก์ารคดัเลอืกคูค่า้จากภายนอกมดีงันี้ ความสามารถทางดา้นเทคนคิ ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
สถานะภาพทางการเงนิ ความมชีือ่เสยีงทางธุรกจิ ประวตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีนและการดาํเนินคด ีนโยบาย
การใหบ้รกิาร ความเสีย่งจากการใหบ้รหิารลกูคา้หลายราย ปฎบิตัติามเงือ่นไขทางการคา้และ

ปฎบิตัติามสญัญา 

คูแ่ขง่ -ดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปรง่ใสเป็นธรรม -สรา้งเงือ่นไขในการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมรว่มกนั 
 ปฎบิตัติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ี

และไมใ่ชว้ธิกีารทีไ่มสุ่จรติ 

เจา้หนี้ -จา่ยดอกเบีย้และชาํระคนืเงนิตน้ตาม
กาํหนดเวลา 
 
 
-มกีารจ่ายคนืเงนิเจา้หนี้อยา่งเป็นระบบ 

-สรา้งเสรมิความสมัพนัธใ์นรปูแบบต่างๆ  รบัขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
 
 
-บรษิทัใชก้ารระบบ Cash Management เพือ่อาํนวยความสะดวกในการจา่ยเงนิเจา้หนี้และสามารถจดัการการ
คนืเงนิใหเ้ป็นระบบ 

ปฎบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่างๆ
ตามขอ้ตกลง และหน้าทีท่ีพ่ ึง่มตี่อ
เจา้หนี้ 

สงัคมส่วนรวม 

-ใหก้ารสนบัสนุนกจิการอนัเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน และสงัคมสว่นรวม 

- จดัทาํโครงการ AIT E-Library  
 
 

ดาํเนินธุรกจิอยา่งมคีุณธรรมควบคูไ่ป
กบัการมสีว่นร่วมรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสงัคม 

รฐับาล 

-ใหก้ารสนบัสนุนกจิการอนัเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน และสงัคมสว่นรวม 

-ใหค้วามรว่มมอืในการใชบ้รษิทัฯเป็นหน่วยเลอืกตัง้ 
ปฎบิตัติามกฎหมายและใหค้วาม
รว่มมอือนัเป็นประโยชต์่อภาครฐั 
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การคดัเลือกประเดน็ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัใชห้ลกัเกณฑใ์นการพจิารณาในการกาํหนดประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่นียัสาํคญัต่อการดาํเนินการของ
บรษิทัดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลกระทบทางการเงนิในระยะสัน้ของธุรกจิเทคโนโลย ี

2.  ขอ้กงัวล ขอ้หว่งใย และความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีต่อประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเทคโนโลยใีนพืน้ทีท่ีด่าํเนินธุรกจิ 
และจากกระบวนการเชื่อมโยงผูม้สีว่นไดเ้สยี เชน่ การสาํรวจ สมัภาษณ์ การประชุมกลุ่ม การใหค้าํปรกึษาจากผูม้สีว่นได้
เสยี เป็นตน้ 

3.  หลกัมาตรฐานและกฎระเบยีบในระดบัสากลของธุรกจิเทคโนโลย ี

4.  บรรทดัฐานในการปฏบิตัขิองธุรกจิเทคโนโลย ี

ดงันัน้บรษิทัสามารถเลอืกมานําเสนอโครงการ CSR ออกมาได ้2 โครงการดงัน้ี 

1.โครงการทีมุ่ง่เน้นพฒันาทรพัยากรบุคคล (CSR in process) 

2 .โครงการเพือ่สนับสนุนดา้นการศกึษาโรงเรยีนดอ้ยโอกาส (CSR after process) 

1. โครงการท่ีมุ่งเน้นพฒันาทรพัยากรบุคคล (CSR in process) พนกังานในบรษิทั ซึง่ถอืว่าเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรง
ในหว่งโซ่อุปทานของบรษิทั  อกียงัถอืเป็นวา่เป็นสนิทรพัยห์ลกั(Key Assets)ทีส่าํคญัของบรษิทัทีม่ลีกัษณะการประกอบธุรกจิแบบ
รบัเหมาวางระบบไอท ี(Turnkey Projects )ทีม่ตีัง้แต่การใหค้าํปรกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ ประยุกตใ์ช ้เพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน 
การบาํรุงรกัษาอุปกรณ์ การใหเ้ชา่ใช ้การบรหิารจดัการซ่อมบาํรุงรกัษา และ การบรหิารศนูยป์ระมวลผล(Data Center) ซึง่
กระบวนทัง้หมดดงักลา่ว ตอ้งใชท้รพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัหลกัในการเพิม่มลูคา่สนิคา้และบรกิารทัง้สิน้ ซึง่เหน็ไดช้ดัวา่หากขาด
ทรพัยากรบุคคลดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื
จงึจาํเป็นอยา่งมากทีต่อ้งอาศยัและพึง่พาทรพัยากรบุคคลดงักลา่ว   
 

นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร 

1. การบริหารทรพัยากรบุคคล  
การบรหิารทรพัยากรบุคคลจงึมุ่งเน้นทีก่ระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 การสรรหาและคดัเลือก 

การสรรหาบุคลากรเชงิรุกเป็นสิง่ทีบ่รษิทัใหค้วามสาํคญัและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีุณภาพ
บรษิทัจงึมโีครงการรบันกัศกึษาเขา้ฝึกงาน การเขา้รว่มมหกรรมรบัสมคัรงานกบัสถาบนัและองคก์รต่างๆ ทงัน้ี เพือ่
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัต่อสถาบนัและมหาวทิยาลยัชัน้นําต่างๆ สาํหรบัผูส้มคัรทีเ่พิง่จบการศกึษา เน่ืองจาก
บรษิทัประกอบธุรกจิทีม่ลีกัษณะรบัเหมาระบบไอทเีป็นโครงการ ดงันัน้บรษิทัมกัจะจา้งพนกังานในลกัษณะไม่ประจาํ 
(Contract) เพือ่ตอบสนองแต่ละโครงการๆ อยา่งไรกต็ามกถ็อืเป็นโอกาสดใีหบ้รษิทัไดพ้จิารณาพนกังานไมป่ระจาํ
(Contract) เหลา่นัน้ ถงึผลการทาํงานก่อน หากมพีบวา่พนกังานความสามารถสงู พนกังานดงักลา่วอาจสามารถ
บรรจุเป็นพนกังานประจาํไดต่้อไป 

 การบริหารผลการปฏิบติังาน 
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บรษิทัมนีโยบายการประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังานอยา่งเป็นธรรม รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธข์อง
ทุกสายธุรกจิ โดยนําระบบตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) ทีส่อดคลอ้งกบัแผนธุรกจิและนํามาประยกุตใ์ชท้ัว่ทัง้
องคก์ร 

 การบริหารและพฒันาทรพัยาการบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษิทัมกีารนําเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล เพือ่สนบัสนุนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิความรวดเรว็ ลดตน้ทุน ถกูตอ้งและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ นอกจากนํามาใชใ้นการบรหิาร
พนกังาน การวเิคราะหกํ์าลงัและการปฏบิตังิาน การฝึกอบรมและพฒันา การบรหิารสวสัดกิารและการบรกิารผา่น
ระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ บรษิทัยงันํามาใชใ้นการสรรหาและพฒันาทรพัยากรบุคคลดว้ย เช่น การสมคัรงาน
ออนไลน์ การจดัการขอ้มลูความรู ้รวมทัง้ใชใ้นการประเมนิขดีความสามารถ และการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล 
นอกจากนัน้บรษิทัไดใ้ชข้อ้มลูต่างๆ น้ี ไปใชส้นบัสนุนการตดัสนิใจและการกําหนดนโยบายการบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคลใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็อยา่งยัง่ยนื 

 สวสัดิการและผลตอบแทน 

บรษิทัมกีารกําหนดผลตอบแทน สทิธปิระโยชน์ และสวสัดกิารต่างๆ ตามตาํแหน่ง ความรบัผดิชอบ และ
ความสามารถของพนกังานในทุกระดบัภายในองคก์ร โดยมกีารประเมนิและวเิคราะหค์า่งานใหม้คีวามเป็นปัจจุบนั
เหมาะสมกบัระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและสภาวะเศรษฐกจิ และ
ดาํเนินการควบคู่กบัการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่พนกังานทุกคน
ไดร้บัผลตอบแทน สทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและสามารถแขง่ขนัไดก้บับรษิทัชัน้นําอื่นๆ สวสัดกิารที่
พนกังานจะไดร้บัไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเลีย้ชพี ประกนัชวีติ ประกนัสขุภาพ เงนิกูฉุ้กเฉิน ฯลฯ 
 
 
กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีองทุนสาํรองเลีย้งชพีใหก้บัพนกังานทกุ เมือ่ผา่นการทดลองทาํงาน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
กองทุนสาํรองเลีย้งชพีของพนักงาน และพนักงานจะไดร้บับางสว่นจากบรษิทัฯ เมือ่ทาํงานตัง้แต่  3 ปีขึน้ไป และ
ไดร้บัทัง้หมดเมื่อทาํงานมากกวา่ 5 ปี  
 
ประกนัชีวิต 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารทาํประกนัชวีติ,การประกนัอุบตัเิหตุและการประกนัภยัทุพพลภาพสิน้เชงิถาวรเน่ืองจาก
การเจบ็ป่วย ใหก้บัพนกังานทุกคน โดยแบง่เป็นตามระดบัพนักงานและผูบ้รหิาร  
ประกนัสุขภาพ 
  ในกรณีทีพ่นกังานเจบ็ป่วย พนกังานทุกคนสามารถใชบ้ตัรประกนัสขุภาพทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํไวใ้หเ้พือ่ไป
รบัการรกัษาตามสถานพยาบาลต่างๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
ตรวจสุขภาพ 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจาํปีสาํหรบัพนกังานทุกคน เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพของตนเองและ
เป็นการสง่เสรมิการมสุีขภาพทีด่โีดยเมือ่ทราบผล กจ็ะจดัใหม้แีพทยเ์ขา้มาใหค้าํปรกึษาแนะนําการปฏบิตัติวั เพือ่ให้
มสีขุภาพด ี
ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัครอบครวั 
 กรณีบดิา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของพนักงานเจบ็ป่วย ทางบรษิทัฯ ไดม้เีงนิสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล  
เงินกู้พนักงาน 
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 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้เีงนิกู ้2 ประเภทไดแ้ก่ เงนิกูฉุ้กเฉิน วงเงนิทีใ่หกู้ไ้ม่เกนิ 1 เทา่ของเงนิเดอืน สงูสดุไม่เกนิ 
20,000 บาท เงนิกูส้งเคราะหพ์นกังาน วงเงนิรวมสงูสดุ 20 เท่าของเงนิเดอืน แต่ไมเ่กนิ 200,000 บาท ต่อราย 
เพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืแก่พนกังานทีต่อ้งการใชเ้งนิยามจาํเป็น และเป็นการสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังาน 
โดยใหกู้ใ้นอตัราดอกเบีย้ตํ่า และอยูภ่ายใตเ้กณฑท์ีบ่รษิทัฯ กําหนด  

 สรา้งความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 

บรษิทัมกีารกําหนดนโยบายสรา้งความสมัพนัธแ์ละผกูพนัทุกระดบัภายในองคก์รระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน 
รวมทัง้ไดส้ง่เสรมิการทาํงานเป็นทมี โดยมุง่เน้นการสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิการประสานงานและ
การทาํงานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในปีทีผ่า่นมาบรษิทัไดจ้ดัทาํกจิกรรมต่างๆ เช่น การจดัแขง่ขนักฬีาสเีชือ่ม
ความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร  

2. การพฒันาทรพัยากรบุคคล 
บรษิทัดาํเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถของพนักงานในทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของธุรกจิ เน่ืองจากบรษิทัมคีวามตระหนกัเสมอว่าบุคลากรเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณคา่และสามารถถกูพฒันา เพือ่
สนบัสนุนองคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ได ้บรษิทัจงึมุง่มัน่พฒันาบุคลากรทุกสายวชิาชพีในทุกระดบั โดยผสมผสานทัง้การ
พฒันาทางดา้นทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ตลอดจนการปลกูฝังวฒันธรรมและจรยิธรรมองคก์รควบคู่กนั ทัง้น้ีเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละแนวทางในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

 การวางแผนพฒันาอาชีพ 

บรษิทักําหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชพีของพนกังานทุกสายวชิาชพีในทุกระดบั โดยพนกังานจะไดร้บั
การพฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง โดยการนําแนวทาง Competency มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รทัง้
ในสว่นของความสามารถสาํหรบัพนกังานทกุคนในองคก์รตอ้งม ี ความสามารถหลกั(Core Competency) คา่นิยม 
(Core Value) ความสามารถดา้นการบรหิารจดัการสาํหรบัผูบ้รหิาร (Managerial Competency) และความรูค้วาม
ชาํนาญในสาขาวชิาชพีต่างๆ (Functional Competency) เพือ่นําไปวเิคราะหว์างแผนและเป็นแนวทางการพฒันาขดี
ความสามารถของพนกังานรายบุคคล ดา้นการพฒันาทีห่ลากหลายรปูแบบสาํหรบัพนกังานทุกระดบัเพื่อสรา้ง
ศกัยภาพตนเองและรองรบัการเตบิโตของธุรกจิของบรษิทั 

 การฝึกอบรมทรพัยากรบุคคล 

การฝึกอบรมภายในบริษทั 
เพือ่สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารและพนักงานใหส้ามารถทาํงานตอบสนองต่อกลยุทธเ์ป้าหมายของบรษิทั
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ บรษิทัจงึออกแบบและพฒันาหลกัสตูรชื่อ KHON-D  สาํหรบัอบรมภายใน
องคก์ร โดยแบ่งเป็นระดบั  
สาํหรบัพนกังานระดบับรหิาร 
บรษิทัดาํเนินการพฒันาผูบ้รหิารโดยจดัหลกัสตูรการบรหิารระดบัสงู เพือ่พฒันาทกัษะความเป็นผูนํ้าควบคูไ่ปกบั
การเพิม่องคก์รความรูใ้หม่ๆ  ในการเสรมิสรา้งความเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ 
เป็นการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการปรบั/เลื่อนตําแหน่งต่างๆ ในอนาคต ใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในสาย
อาชพีและสง่เสรมิธุรกจิทุกสายธุรกจิของบรษิทัใหส้ามารถแขง่ขนัและพรอ้มเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมธุรกจิที่
ดาํเนินการทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต อาท ิเช่น การสรา้งทกัษะการเป็นผูนํ้า  เป็นตน้ 
สาํหรบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
บรษิทัดาํเนินการพฒันาพนกังานระดบัปฏบิตักิารโดยจดัหลกัสตูรพฒันาความรูค้วามสามารถตามหน้าที ่สาย
วชิาชพีและกลุ่มงานทีม่คีวามรบัผดิชอบ ทัง้น้ี เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานตาม
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วชิาชพีและเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานตามหน้าทีง่าน เช่นน การบรหิารโครงการ มาตรฐานทางดา้นการเงนิ
และบญัช ีทกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีทกัษะการตลาดและการขาย การนําเสนองาน เป็นตน้ 
สาํหรบัพนกังานทุกคน 
บรษิทัดาํเนินการพฒันาพนกังานทุกคนโดยจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมความรูค้วามสามารถหลกั เพือ่ใหพ้นกังานทกุ
คนของบรษิทัปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ อาท ิเช่น การปฐมนิเทศ
พนกังานใหม ่การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการปลกูฝังวฒันธรรมองคก์ร การอบรมภาษาองักฤษธุรกจิ เป็น
ตน้ 
การจดัฝึกอบรมภายนอกบริษทั 
นอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในบรษิทัแลว้ บรษิทัไดส้นบัสนุนใหผู้บ้รหิารและพนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมจาก
สถาบนัหรอืองคก์รทีม่ชีื่อเสยีง รวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถ
ของแต่ละบคุคล อกีทัง้เป็นการสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุม่ธุรกจิและวชิาชพีเดยีวกนัอกี ตวัอยา่งการฝึกอบรมเช่น 
การสง่พนกังานวศิวะเขา้รว่มฝึกอบรมกบับรษิทั Cisco ทัง้ในและต่างประเทศเพือ่อพัเดตเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหม่ๆ   

 
การรกัษาผูมี้ศกัยภาพสงูในองคก์ร 
การวางแผนในเรือ่งของการพฒันาและรกัษาผูท้ีม่ศีกัยภาพสงูในองคก์ร โดยมกีารดาํเนินการ ดงัน้ี  

1. กาํหนดใหม้กีารเกบ็ขอ้มลู Function Competency เพือ่คดัเลอืกและจดัลาํดบั Competency ของพนกังานแต่ละทา่น  
แนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล (One-by-One interview) โดยแบง่ขอ้มลู ดงัน้ี  
‐ สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) 
‐ สมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competency) 
‐ สมรรถนะเฉพาะบทบาทหน้าที ่(Role Specific Competency) 
‐ ทกัษะความชาํนาญประจาํตาํแหน่ง (Job Skills) 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห ์Competency แต่ละขอ้มลูของพนกังานแต่ละคน 
3. สรปุรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการพจิารณาและจดัลาํดบัของพนกังานแต่ละคน วา่ใครเชีย่วชาญหรอืยงัขาดทกัษะ

ดา้นใด  ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นใดหรอืเพิม่ทกัษะดา้นใดหรอืขาดความชาํนาญดา้นไหนควรเพิม่เตมิ ทกัษะหรอืการอบรม
ดา้นใด 

4. นําขอ้มลูทัง้หมดมาเพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังานในบรษิทัฯ ภายใตก้รอบ core competencies และ core values 
ของบรษิทัฯ 

5. จดัแผนพฒันาพนักงานในบรษิทัฯ โดยใชก้รอบ core competencies และ core values ของบรษิทัฯ 
 
สรปุการอบรมให้กบัผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั ในปี 2557 

การจดัอบรม จาํนวนครัง้ 
(ครัง้) 

จาํนวนผูเ้ข้ารบัการ
อบรม (คน) 

การอบรมภายในบรษิทั (In-House Training) 
      ผูบ้รหิาร   
      พนกังาน 

 
2 
2 

 
41 
216 

รวม   



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2557 บมจ. แอด็วาซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ี
 

 

 

สว่นที ่2 หน้า 23 

การอบรมจดัโดยสถาบนัอบรมต่างๆ (ภายนอก) 
      ผูบ้รหิาร 
      พนกังาน 

 
20 
171 

 
20 
171 

รวม 195 448 
 

ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กบัผูบ้ริหารและพนักงาน ในปี 2557 

ในปี 2557 บรษิทัมคี่าใชจ้า่ยในการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  4.7 ลา้นบาท โดย
ในการฝึกอบรมของพนักงานทัง้หมดจาํนวน 1,026 ชัว่โมงต่อปี คดิเฉลีย่เป็น 6 ชัว่โมง/คน/ปี  

ตารางการสอบและผลสอบของพนกังาน 
ปี จาํนวนพนกังานทีส่อบ

ใบรบัรองจากซสิโก ้ 
จาํนวนพนกังาน 
ทีส่อบผา่น 

% 

2557 17 17 100 
2556 20 20 100 
2555 24 24 100 
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2 .โครงการเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส (CSR after process) 

     ทางบรษิทัจะเน้นทศิทางในดา้นการพฒันาแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีนดอ้ยโอกาส  โดยแบง่การสนบัสนุนเป็น 2 แนวทาง  คอื   
-  สง่เสรมิสนบัสนุนสือ่และเครือ่งมอืแหง่การใหค้วามรู ้ ในรปูแบบของหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์ (AIT E-Library )   

โดยรว่มมอืกบั สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) สนบัสนุนและพฒันาระบบ Software/ Hardwar  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัไดด้าํเนินการโครงการดงักลา่วมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 

ชือ่โครงการ:      หอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์(AIT E-Library ) เพือ่โรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดาร 
ทีม่า:  บรษิทัเลง็เหน็ความสาํคญัในการพฒันาการศกึษาของคนในสงัคม โดยเชือ่วา่การศกึษาสามารถ 

  พฒันาและยกระดบัความเป็นอยูข่องสงัคมใหส้งูขึน้ได ้ประกอบกบัปัจจุบนัระบบการศกึษาใน 
  โรงเรยีนต่างจงัหวดัสว่นใหญ่เป็นโรงเรยีนทีม่ขีนาดเลก็  และยงัขาดแคลนบุคคลากร  จงึรเิริม่ 

  โครงการหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์(AIT E-Library ) เพือ่โรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดารขึน้วตัถุประสงค:์       
  สง่เสรมิสนบัสนุนการใหส้ือ่และเครือ่งมอืแหง่การใหค้วามรู ้ ในรปูแบบของหอ้งสมุด 
  อเิลก็ทรอนิกส(์ AIT E-Library )  
กลุ่มเป้าหมาย :  ชุมชน-สงัคม หรอืโรงเรยีนซึง่มขีนาดเลก็จดัการเรยีนการสอนชัน้ประถมชัน้ปีที ่1-6   ทีด่อ้ย 
  โอกาส  และยากจน 
วธิกีารดาํเนินการ:  สาํรวจโรงเรยีนทีเ่ขา้หลกัเกณฑ ์ นําขอ้มลูทีไ่ดเ้ขา้เสนอทีเ่พือ่หารอืแนวการการใหค้วามชว่ยเหลอื   
  ประสานงานไปยงัโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย  โดยรว่มมอืกบั สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้ 
  พืน้ฐาน (สพฐ.) เพือ่สนบัสนุนและพฒันาระบบ Software/ Hardware ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
ลกัษณะโปรแกรมระบบ  การใหค้วามชว่ยเหลอืนัน้จะเป็นการใหใ้นรปูแบบการวางระบบ   E-Book   

 โดยโปรแกรมชึง่บรษิทัรวบรวมเนื้อหา  แบบฝึกหดั  และแบบทดสอบสาํหรบัเดก็ในระดบัประถม 
 1-6  เอาไวเ้พือ่จดัสง่ใหแ้ต่ละสถาบนัทีข่อมา  โดยในระยะยาวยงัผลไดต้ลอดทัง้ลดปรมิาณการใช ้
 กระดาษ  สะดวกและรวดเรว็แก่การคน้หาเรยีนรู ้

ความถี:่ 2 ครัง้ต่อปี 
ตวัชีว้ดัผลสาํเรจ็โครงการ เพิง่เริม่โครงการ 

 
-  สนบัสนุนเงนิทุนใหแ้ก่โครงการหรอืโรงเรยีนซึง่จดัการแขง่ขนัระดบัเยาวชนในการประกวดดา้น High Technology 
นอกจากน้ีบรษิทัยงัมนีโยบายใหค้วามชว่ยเหลอืในรปูแบบเฉพาะกาล เช่น ภยัพบิตั ิหรอื การรอ้งขอความชว่ยเหลอืจาก

โรงเรยีนหรอืวดัต่างๆ อกีดว้ย 
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นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมประกอบด้วยหลกัปฎิบติั 9 ประการดงัน้ี 

1. การกาํกบัดแูลกิจการ 

 โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีป็น
เครือ่งมอืเพิม่มลูคา่และสง่เสรมิการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทั ซึง่จะเสรมิสรา้งระบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งความเชือ่มัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทกุฝ่าย 
คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขี ึน้และไดม้กีาร
พจิารณาปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอมา สง่ผลใหไ้ดร้บัผลการประเมนิดา้นการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจาํปี 
2557 ในระดบั “ดี” (3 ดาว) โดยสาํรวจจากการกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน  550  บรษิทั จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย รว่มกบั ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 บรษิทัไดป้ลกูฝังใหพ้นกังานทุกฝ่ายตระหนกัถงึความสาํคญัและนําหลกัการกาํกบัดแูลไปปฏบิตั ิโดยมคีณะ
กรรมการบรหิาร และหน่วยงานภายนอก บรษิทั ด ีไอ เอ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั โดยหวัหน้าทมีตรวจสอบ คอื นายอภนินัท ์
ศรปีราโมช เพือ่ทาํการตรวจสอบภายในภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัไดม้กีารดาํเนินธุรกจิและบรหิารงานอยา่งมจีรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั 
ยดึถอืเป็นแนวปฎบิตัใินการทาํงานดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และเป็นไปอยา่งมมีาตรฐาน มคีุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทัง้
ครอบคลุมในเรือ่งของการดูแลผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูแ่ขง่ คูค่า้ เจา้หน้ีตลอดจนสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ีบรษิทัมขีอ้กําหนดทางจรยิธรรมของพนกังานดงัต่อไปน้ี 

1. เคารพกฎหมายและระเบยีบคาํสัง่ของบา้นเมอืงทัง้ตามลายลกัษณ์อกัษรและตามเจตนารมณ์ และปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบของ บรษิทัฯ 

2.สรา้งสมัพนัธภาพทีท่าํใหม้คีวามเชือ่ถอืไวว้างใจซึง่กนัและกนัระหวา่งบรษิทักบัผูม้อีาํนาจกาํกบัดแูล 
3. เสนอบรกิารลกูคา้ภายในขอบเขตทีบ่รษิทัมคีวามรูค้วามชาํนาญโดยสุจรติและชดัเจน ไมก่ระทาํการโฆษณาชกัจงูใจ

ลกูคา้ในลกัษณะทีเ่ป็นเทจ็หรอืเขา้ใจผดิ 
4.รกัษาความลบัของลกูคา้ คูค่า้ และองคก์รอยา่งเครง่ครดั 
5.หา้มการใชข้อ้มลูวงในเพือ่ประโยชน์สว่นตวัในการคา้หลกัทรพัย ์
6.พนกังานตอ้งไมเ่ลน่การพนนั หรอืการเสีย่งโชคเกง็กาํไร 
7.พนกังานตอ้งไมม่สีว่นไดเ้สยีหรอืแสวงหาผลประโยชน์ในธุรกรรมที ่บรษิทัฯ เป็นคูส่ญัญาอยูด่ว้ย 
8.พนกังานไมค่วรรบัของขวญัหรอืประโยชน์ตอบแทนอืน่ทีม่มีลูค่าสงูหรอืไมไ่ดอ้ยูใ่นวาระโอกาส ตามจารตี 
   ประเพณีของประเทศนัน้ๆ 
9.หา้มมใิหพ้นกังาน บรษิทัฯใหห้รอืรบัสนิบนหรอืสิง่จงูใจใดๆ หรอืมอบหมายใหผู้อ้ืน่ใหห้รอืรบัสนิบนหรอื 
   สิง่จงูใจแทนตนเอง 
10. บรษิทัฯ มนีโยบายการปฏบิตัเิกีย่วกบัการไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์โดยบรษิทัฯ มแีนวทางในการ
ดาํเนินการเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว เช่น พนกังานทุกคนจะตอ้งลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการไมก่ระทาํผดิเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร ์และการไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา บรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และไดม้กีารตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วรก์ารทาํงานของพนกังาน เพือ่ป้องกนัการใชซ้อฟต์แวรท์ีล่ะเมดิ
ลขิสทิธิห์รอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงาน 
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ทัง้น้ี บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ดแูลสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีขา้งตน้ อยา่งไรกต็าม 
บรษิทัไดกํ้าหนดหลกัจรรยาบรรณ เพือ่ใหพ้นกังานปฏบิตัติามโดยเครง่ครดั โดยพนกังานทุกคนจะยดึมัน่ในมาตรฐานความซื่อสตัย์
สว่นบุคคลเป็นสาํคญั นอกจากน้ีเพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสือ่สารและแจง้เบาะแสต่อคณะกรรมการของบรษิทัในประเดน็ต่างๆ 
เชน่ การทาํผดิกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่กพรอ่ง หรอืการผดิจรรยาบรรณ บรษิทัจงึ
ไดแ้จง้เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซตข์อง บรษิทัอกีดว้ย ทัง้นี้ สามารถ
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเรือ่ง “การกาํกบัดแูลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “หมวดที ่3 การคาํนึงถงึบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย” 

 
3. การต่อต้านการทุจริต 
 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฎบิตัติ่อคูค่า้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ปฏบิตัติามพนัธส์ญัญาต่อผูม้สีว่น
ไดเ้สยีของบรษิทัและตระหนกัถงึการป้องกนัการทจุรติทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ดว้ยการกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดทางจรยิธรรม
ของบรษิทัเรือ่ง “การรบั และให้ของขวญั การรบัเลีย้ง สินบนและส่ิงจงูใจ”  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการถอืปฎิบติัโดยได้
เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซดข์องบริษทั  http://www.ait.co.th   
โดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัไดด้าํเนินกจิกรรมต่างๆเกีย่วกบัทุจรติดงัน้ี 
- ไมม่กีรณกีารกระทาํผดิดา้นการทุจรติ หรอืกระทาํผดิจรยิธรรม 

- ไมม่กีรรมการลาออกอนัเน่ืองจากประเดน็เรือ่งการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั 

แนวทางในการปฏบิตัทิัว่ไป 
 การบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานตาม

ประเดน็ความเสีย่งของแต่ละบรษิทัฯ ซึง่ไดร้วมถงึความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่อยู่ดว้ย หากพบวา่

หน่วยงานใดมรีะบบควบคุมภายในทีไ่มเ่พยีงพอหรอืมกีาทุจรติ จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผูบ้รหิารระดบัสงูพรอ้มเสนอแนวทางการป้องกนั และปรบัปรงุระบบควบคุมภายในใหด้ขี ึน้ 

 มุง่มัน่การสรา้งจติสาํนึก และไมเ่ป็นเหตุแหง่การก่อใหเ้กดิการทุจรติ 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัตระหนกัถงึความสาํคญัในเรือ่งการต่อตา้นการทุจรติ ไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูด้า้นการ
ป้องกนัการทุจรติใหแ้ก่พนกังานทุกคนทีม่หีน้าทีด่แูลหรอืเกีย่วขอ้งในการป้องกนัการทุจรติ รวมถงึการเขา้รว่ม
ประชุมกบัโครงการแนวรว่มของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ เพือ่ทราบแนวคดิและวธิกีารปฏบิตัเิพือ่
สง่เสรมิการต่อตา้นการทจุรติ เป็นตน้ 

 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัถงึการเคารพสทิธมินุษยชนอนัเป็นรากฐานของการพฒันาทรพัยากรบุคคล อนัมสีว่นสมัพนัธ์

กบัธุรกจิในลกัษณะการเพิม่คุณคา่ โดยทรพัยากรบุคคลนับเป็นปัจจยัสาํคญัของของธุรกจิในการสรา้งมลูค่าและเพิม่ผลผลติ ดงันัน้ 
ธุรกจิควรปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและเงือ่นไขในการทาํงาน ใหพ้นกังานคุณภาพชวีติทีด่ ีและไดม้โีอกาสแสดงศกัยภาพ ตลอดจน
ไดร้บัโอกาสในการฝึกฝนและเพิม่พนูทกัษะในการทาํงาน โดยบรษิทัฯไดย้ดึแนวปฎบิตัดิงัต่อไปน้ี 

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิของบรษิทัเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั

การลว่งละเมดิสทิธมินุษยชน  

2. สง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในบรษิทั  

3. จดัใหม้รีะบบการทาํงานทีมุ่ง่เน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่าํงานอยา่งเหมาะสม 
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4. พฒันาพนกังานเพือ่ฝึกฝนทกัษะและเพิม่พนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมกีารเรยีนรู ้และเลื่อนตําแหน่งเมือ่มี

โอกาสเหมาะสม 

5. จดัใหม้เีงือ่นไขการจา้งงานทีเ่ป็นธรรมสาํหรบัพนกังาน และใหพ้นกังานไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ 

6. จดัใหม้กีระบวนการรอ้งเรยีนอย่างเหมาะสมสาํหรบัพนกังานทีไ่ดร้บัการปฏบิตัอิยา่งไม่เป็นธรรม 

7. จดัใหม้กีารดูแลในเรือ่งสวสัดกิารแก่พนักงานทีเ่หมาะสม เชน่ จดัใหม้วีนัลาพกัผ่อนประจาํปี การทาํงานล่วงเวลาที่

สมเหตุสมผล การรกัษาพยาบาลตามความจาํเป็นและสมควรเป็นตน้ 

8. สง่เสรมิใหพ้นกังานมดุีลยภาพในการใชช้วีติระหวา่งการทาํงานและชวีติสว่นตวั มกีารพจิารณาใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง และสง่เสรมิใหพ้นกังานมโีอกาสบาํเพญ็ประโยชน์ ทาํความดเีพือ่สงัคมรวมทัง้การปฎบิตัติามหลกัธรรมของ

ศาสนา 

9. ใหข้อ้มลูสาํคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังานเพือ่ใหท้ราบผลการดาํเนินงานและสภาพทีแ่ทจ้รงิขององคก์รธุรกจิ 

10. เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนกังาน ซึง่ครอบคลุมถงึการมอีสิระในการใหค้วามเหน็โดยปราศจากการ

แทรกแซง การไดร้บัขอ้มลูหรอืความคดิเหน็ผา่นสือ่ต่างๆ รวมทัง้จดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของผู้

มสีว่นไดเ้สยีอยา่งเสร ี

 
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณคา่ทีส่ดุของบรษิทั เป็นปัจจยัแหง่สาํเรจ็ของการบรรลุ
เป้าหมายของบรษิทั บรษิทัจงึใหก้ารดูแลและการปฎบิตัทิีเ่ป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย และ
สวสัดกิาร ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมในดา้นต่างๆ 

1. เคารพสทิธใินการทาํงานตามหลกัสทิธมินุษยชน โดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นขอ้ 4. ภายใตห้วัขอ้ “การ

เคารพสิทธิมนุษยชน” 

2. กาํหนดใหม้ ีนโยบายและสวสัดิการและผลตอบแทน โดยคาํนึงถงึหลกัการจงูในพนกังาน ใหพ้นกังานปฎบิตังิาน

เตม็ความสามารถมคีวามเป็นธรรม และมรีะบบแบบแผนการปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั มกีารประเมนิและ

วเิคราะหค์่างานใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ และ

อยูใ่นระดบัทีส่ามารถแขง่ขนัไดห้รอืเทา่เทยีมกบัอตัราค่าจา้งค่าตอบแทนของบรษิทัชัน้นําอื่นๆ 

6. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
บรษิทัเชื่อมัน่ในคุณคา่ของการสรา้งความพงึพอใจและความัน่ใจอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัลกูคา้ ซึง่เป็นผูม้พีระคุณของบรษิทั

อยา่งต่อเน่ืองจงึไดก้าํหนดนโยบายการปฎบิตัต่ิอลกูคา้ดงัน้ี 
1. มุง่มัน่ทีจ่ะจดัหา สนิคา้และบรกิารใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอเพือ่สนองความตอ้งการลกูคา้ 

2. จาํหน่ายสนิคา้ และบรกิารทีม่คีุณภาพใหก้บัลกูคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 

3. ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งแก่ลกูคา้ โดยไมม่กีารกลา่วเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบั

คุณภาพ ปรมิาณหรอืเงือ่นไขใดๆของสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ 

4. จดัใหม้กีระบวนการทีส่ามารถใหล้กูคา้แจง้ถงึปัญหาของการนําสนิคา้ไปใช ้หรอืการใหบ้รกิารทีไ่มเ่หมาะสม เพือ่ที่

บรษิทัจะไดป้้องกนั แกไ้ขปัญหา ใหก้บัลกูคา้อยา่งรวดเรว็และนําขอ้มลูดงักลา่วไปปรบัปรงุหรอืพฒันาสนิคา้และการ

ใหบ้รกิารดงักลา่วต่อไป 
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5. จดัใหม้บีรกิารหลงัการขายเพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. รกัษาความลบัลกูคา้ ไมนํ่าขอ้มลูลกูคา้ไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์สว่นตนโดยมชิอบ 

7. สนนัสนุนกจิกรรมต่างๆในอนัทีจ่ะเสรมิสรา้งและธาํรงไวซ้ึง่สมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งลกูคา้กบับรษิทัใหย้ ัง่ยนืสบืไป                   

โดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเรื่อง “กาํกบัดแูลกิจการ” ในหวัขอ้ หมวดที ่3 “การคาํนึงถงึบทบาทของผูมี้ส่วนได้
เสีย” 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
 บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัต่อการสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติ พฒันาความเจรญิใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมไทย โดยที่
ผ่านมาไดม้กีารดาํเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฎบิตั ิ

1. การสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัองคก์ร ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผูนํ้าชุมชนในหลากหลายระดบั เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี

และสามารถประสานความรว่มมอืในการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนืและเป็นรปูธรรม 

2. การมอบวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบรจิาคทุนทรพัย ์เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชน อาทเิชน่การบรจิาคคอมพวิเตอร ์แผง

โซลา่เซลล ์ เสือ้ผา้และอาหารใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนยากจน 

3. การปลกูฝังจติสาํนึกใหแ้ก่พนกังานในองคก์รเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มผา่นสือ่และ

กจิกรรมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

8. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัตระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม จงึไดย้ดึหลกัปฎบิตัดิงัน้ี 

1. ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการเกีย่วกบัความปลอดภยั 
2. รบัผดิชอบต่อสงัคมในการใชท้รพัยากร ทัง้ในรปูวตัถุดบิ เงนิทนุ บุคลากรและพลงังานอยา่งชาญฉลาด 
    โดยในปี 2557 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมดงัน้ี 
- สรา้งจิตสาํนึกให้พนักงาน รูใ้ช้ทรพัยากรอย่างมีคณุค่า 

บรษิทัพยายามการกระตุน้จติสาํนึกของพนกังานใหอ้งคก์รใหใ้สใ่จสิง่แวดลอ้มและใชท้รพัยากรอยา่งรูคุ้ณคา่ 
ผา่นการรณรงคใ์หปิ้ดน้ําปิดไฟเมื่อไมต่อ้งการใชแ้ละการใชก้ระดาษรไีซเคลิในสาํนกังาน เป็นประจาํทกุปี 

- จดัให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติตลอดจนทรพัยส์นิของ

พนกังาน บรษิทัยงัไดค้าํนึงถงึความปลอดภยัทัง้ต่อการปฏบิตังิานของพนกังานโดยจดัใหม้กีารซอ้มเมือ่มี

อุบตัภิยัต่างๆ เช่น ไฟไหม ้และฝึกอบรมการใชเ้ครือ่งมอืชว่ยดบัไฟ โดยจดัเป็นประจาํทุกปี รวมทัง้ใหม้ี

ผูร้บัผดิชอบหลกัในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินขึน้ การดแูละประตทูางออกไมใ่หส้ิง่กดีขวาง ในปี 2557 บรษิทัไมม่สีถติิ

การเกดิอุบตเิหตุหรอืเหตุไฟไหมจ้ากการทาํงาน  

 
 


