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 นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 
 

1. บทน า 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) หรือเอไอเอส 
ตระหนกัถึงความส าคญัและเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน อนัเป็นคณุธรรมพืน้ฐานของการท างาน
และการอยู่ร่วมกนัในสงัคม เพ่ือให้บรรลคุวามมุ่งมัน่ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจงึได้จดัท า
และน านโยบายด้านสิทธิมนษุยชน (“นโยบายฉบับนี”้) มาใช้ปฏิบตั ิ
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 นโยบายฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของประมวลจริยธรรมธุรกิจและมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็น
แนวทางปฎิบัติในการด าเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล โดย
ปฎิบัติต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมยึดหลักการเคารพในสิทธิ
แรงงานและสิทธิมนุษยชน สอดคล้องตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (United Nations Universal Declaration of Human Rights - UNDHR) และ
ปฏิญญาว่าด้วยหลกัการและสิทธิพืน้ฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(The International Labor Organization - ILO) 

 
3. ขอบเขต 

3.1 นโยบายฉบับนีบ้ังคับใช้กับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน  ซึ่งหมายรวมถึง
พนกังานตามสญัญาจ้างชัว่คราวด้วย (รวมเรียกวา่ “พนกังาน”) ของบริษัทฯ 

3.2 บริษัทคาดหวังให้ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอ่ืนๆ ซึ่งกระท าการในนามบริษัทและ
ผู้ เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) 
เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้ รับเหมา (Contractor) ตลอดจนคูค้่า คูธุ่รกิจ 
(Business Partners) และผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี ้
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 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพฒันาสู่ความยัง่ยืนท าหน้าท่ีก ากับ
ดแูลนโยบายฉบบันี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนได้ยึดถือและ
ปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี ้

      4.2 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมีหน้าท่ีหลักในการน านโยบายฉบับนีไ้ปปฏิบัติใช้  โดย
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือระบุประเด็นความเส่ียงด้านการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการก าหนดกลุ่มหรือบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ แล้วด าเนินการวางแผน 
ก าหนดแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชนในด้านตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในทกุๆ ด้าน   

     4.3 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมีหน้าท่ีส่ือสารนโยบายฉบบันี ้ให้ตวัแทนและตวักลางทาง
ธุรกิจอ่ืนๆ ซึ่งกระท าการในนามบริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) เช่น ผู้ ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) 
ผู้ รับเหมา (Contractor) ตลอดจน คู่ค้า คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผู้ ร่วมธุรกิจ 
(Joint Venture) รับทราบ โดยมีแนวทางการบริหารและจดัการตา่งๆ เพ่ือปอ้งกันการเป็น
สว่นหนึง่ในกระบวนการท่ีอาจเก่ียวข้องตอ่การละเมิดสิทธิมนษุยชน 

   4.4 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบท าให้มัน่ใจว่าผู้ ใต้บงัคบับญัชาของตนได้ตระหนักถึง
และมีความเข้าใจนโยบายฯ ฉบบันีโ้ดยได้รับการอบรมอยา่งพอเพียงและสม ่าเสมอ 

   4.5 พนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ผู้บงัคบับญัชาหรือคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจและหากพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบั
นี ้จะต้องรายงานต่อผู้ บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว้ตาม 
นโยบายการให้ข้อมูล การกระท าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้
ข้อมูลของบริษัทฯ (Whistleblower Policy) โดยทนัที 

5. นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ
 5.1 บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้หมด ทัง้ในด้านแนวคิดและมุมมองในประเด็น
ตา่งๆ อาทิ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สญัชาติ อายุ ความทพุพลภาพ หรือสถานภาพอ่ืน
ใดโดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ โดย จะน าวิธีปฎิบตัิด้านสิทธิมนุษยชนไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินธุรกิจในทกุๆ ด้านตลอดหว่งโซค่ณุคา่ทางธุรกิจ (Business Value Chain) 
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 5.2   บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามกฎหมายบงัคบัใช้ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยและในตา่งประเทศท่ีมีตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจอ่ืนๆซึ่งกระท าการในนามบริษัท 
และผู้ เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value 
Chain) เช่น ผู้ ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้ รับเหมา (Contractor) ตลอดจน     
คูค้่า คูธุ่รกิจ (Business Partners) และผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ประกอบธุรกิจอยู ่

  5.3 บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด 
(Zero Tolerance Policy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานข้าม
ชาตโิดยผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเดก็ และการค้ามนษุย์ 

5.4 บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างมีมนุษยธรรม ปราศจากการใช้ความรุนแรง การล่วง
ละเมิดทางเพศ การขู่เข็ญทางร่างกาย จิตใจ หรือการข่มเหงด้วยวาจา และการรักษา
มาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีสิ่งแวดล้อมของการ
ปฏิบตังิานท่ีดี 

  5.5 บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้ด าเนินธุรกิจ
โดยปฎิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย และเคารพหลกัสิทธิมนษุยชน ท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษัท 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

  5.6 บริษัทด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามกระบวนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) ตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัททัง้ภายในและภายนอกองค์กรในทุกๆ 
ด้านของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) เพ่ือระบุประเด็นความเส่ียง
ด้านสิทธิมนษุยชน (Human Rights Due Diligence Processes)  

  (ข) จดัท าแผนจดัการแก้ไขประเด็นท่ีมีการละเมิดสิทธิมนษุยชน รวมถึงก าหนดมาตรการ
เพ่ือบรรเทาเยียวยาความเสียหายและการติดตามผล (Mitigation Plan) และ 

  (ค) วางแผนปอ้งกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีอาจเกิดขึน้ ไมว่า่ในทางตรงหรือทางอ้อม  

  เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้รับการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชน
ในทุกกิจกรรมของการด าเนินงานเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการจริยธรรม
ธุรกิจมีหน้าท่ีต้องรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเปิดเผยรายงาน
ดงักลา่วในรายงานประจ าปี (Annual Report) เป็นประจ าทกุปี  
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6. ทรัพยากรบุคคล 

6.1 บริษัทฯ จะน านโยบายฉบบันีม้าใช้เป็นสว่นหนึ่งในการบริหารงานบคุลากรของบริษัทฯ ทัง้
ในด้านการสรรหา การจ้างงาน การปฐมนิเทศ  เป็นต้น  

6.2 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกบัคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจะให้ค าแนะน าและการ
ฝึกอบรมท่ีจ าเป็นแก่พนักงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายนีจ้ะน าไปปฎิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. การส่ือสาร 
 7.1      พนกังาน 

เพ่ือช่วยให้มัน่ใจว่าพนกังานได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ 
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจะบรรจุนโยบายรวมทัง้ข้อมูลล่าสุดท่ีปรับปรุงแก้ไขได้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html 
และ Social Intranet ทัง้นี ้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจะแจ้งให้พนักงานทราบหากมี
การเปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีส าคญั 

7.2 ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้สง่มอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้ รับเหมา (Contractor) 
คูค้่า คูธุ่รกิจ (Business Partners) และผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) 
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจะส่ือสาร เผยแพร่และให้การสนบัสนนุอ่ืนใดแก่ผู้ เก่ียวข้อง
ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ งรวมถึง ผู้ ส่งมอบสินค้าและบริการ  (Supplier) ผู้ รับเหมา 
(Contractor) คูค้่า คูธุ่รกิจ (Business Partners) และผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพ และปฎิบตัิตอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิ
มนุษยชนตามแนวนโยบายฉบบันี ้ตัง้แต่เร่ิมต้นความสมัพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลัง
ตามความเหมาะสม โดยยดึมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบตอ่สงัคมเชน่เดียวกบับริษัทฯ 

 8. กรณีมีข้อสงสัย   
 หากพนกังานคนใดเกิดความไม่มัน่ใจว่าการกระท าใด อาจเป็นลกัษณะท่ีเข้าข่ายละเมิด

สิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีมีค าถามหรือข้อสงสัย พนักงานควร
ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาโดยตรงหรือคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจโดยทนัที 
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 9. การรายงานการพบเหน็การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระท าการในนาม
บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท จะต้อง
รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบหรือรายงานผ่านชอ่งทางการรายงานตาม ‘นโยบายการให้
ข้อมูลการกระท าผิดและการทจุริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลของบริษัทฯ’ 
(Whistleblower Policy) โดยทันที   เม่ือบริษัทได้รับรายงานแล้ว จะด าเนินการอย่าง
จริงจงั  

10.    การปกป้องดูแลพนักงาน 
บริษัทให้ความมัน่ใจกับพนกังานว่าจะไม่มีพนกังานคนใดต้องถกูลดต าแหนง่ ลงโทษหรือ
ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งเร่ืองร้องทกุข์เก่ียวกบัการถกูข่มเหง การถูกเลือกปฎิบตั ิ
การถกูละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหย่ือของผู้ อ่ืน มีสิทธิหรือตกเป็นเหย่ือของผู้ อ่ืน มีสิทธิร้อง
ปัญหา ตามกระบวนการและ ช่องทางรายงานตาม ‘นโยบายการให้ข้อมูลการกระท าผิด
และการทจุริต การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมูล’ ของบริษัทหรือหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 
 

11.  การฝ่าฝืนนโยบาย 

11.1 บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานผู้ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี ้
รวมถึงผู้บงัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าผิด
แต่ไม่ด าเนินการจดัการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน การ
ไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการ      
ไมป่ฏิบตัติามได้ 

 11.2 ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้สง่มอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้ รับเหมา (Contractor) 
ตลอดจน คู่ค้า คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ท่ีฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์ตามนโยบายฉบบันี ้หรือรับทราบถึงการกระท าท่ีขดัตอ่นโยบายฉบบันีแ้ตไ่มไ่ด้
รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ หรือให้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเม่ือเจ้าหน้าท่ีสอบสวน
ของบริษัทฯ ได้สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจขดัตอ่นโยบายฉบบันีอ้าจถกูบอก
เลิกสญัญาได้  
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 12. นโยบายที่เก่ียวข้อง 
  พนกังานมีหน้าท่ีต้องศึกษาและท าความเข้าใจนโยบายนี ้ร่วมกับนโยบายและคู่มืออ่ืนๆ 

ของบริษัทดงันี ้
(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
(2) ประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
(3) จรรยาบรรณคูธุ่รกิจ 
(4) นโยบายตอ่ต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ 
(5) นโยบายการให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครอง

ผู้ให้ข้อมลู 
(6) ข้อบงัคบัพนกังาน 

 13. การก ากับตดิตามและสอบทาน 
 13.1 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจต้องทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าทกุปีและเสนอให้และ

เสนอให้คณะกรรมการพฒันาสู่ความยัง่ยืนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหาก
มีการเปล่ียนแปลง 

 13.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและกระบวนการตา่งๆ 
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจตามหลกัสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับคุคลท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม และจะรายงานให้ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียงได้รับทราบตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี  12 ธนัวาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
 

  
                                                                            นายกานต์ ตระกลูฮนุ 
          ประธานกรรมการ 

               บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 


