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    นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 

 
1. บทน า 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึง
ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน อันเป็นคุณธรรมพืน้ฐานของการท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคม เพ่ือให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท าและน า
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (“นโยบายฉบับนี”้) มาใช้ปฏบิัติ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 นโยบายฉบับนี ้เป็นส่วนหน่ึงของประมวลจริยธรรมธุรกิจและมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็น

แนวทางปฎิบัติในการด าเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล โดย
ปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมยึดหลักการเคารพในสิทธิ
แรงงานและสิทธิมนุษยชน  สอดคล้องตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติกา
สากลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดแต่เพียง 
- ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal 

Declaration of Human Rights - UNDHR)  
- ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพืน้ฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่าง

ป ร ะ เ ท ศ  (The International Labor Organization “ILO” - Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) 

- ระเบี ยบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป  (General Data Protection 
Regulation – GDPR)  

 
3. ขอบเขต 

3.1 นโยบายฉบับนี ้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  ซึ่งหมายรวมถึง
พนักงาน ตาม สัญญาจ้างชั่วคราวด้วย (รวมเรียกว่า “พนักงาน ”) ของบริษัท และ
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานของตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งกระท าการ
ในนามบริษัทและของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ 
(Business Value Chain) เช่ น  ผู้ ส่ งม อบ สิน ค้าแ ละบ ริกา ร (Supplier) ผู้ รับ เห ม า 
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(Contractor) ตลอดจน คู่ ค้า  คู่ธุ รกิ จ  (Business Partners) แ ละ ผู้ ร่วม ธุ รกิ จ  (Joint 
Venture) ด้วย 
 

 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนท าหน้าที่ก ากับ

ดูแลนโยบายฉบับนี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี  ้

      4.2 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมีหน้าที่หลักในการน านโยบายฉบับนี ้ไปปฏิบัติใช้  โดย
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือระบุประเด็นความเส่ียงด้านการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการก าหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ แล้วด าเนินการวางแผน 
ก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนษุยชนในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จาก
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในทุกๆ ด้าน   

     4.3 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมีหน้าที่ส่ือสารนโยบายฉบับนี ้ให้ตัวแทนและตัวกลางทาง
ธุรกิจอื่นๆ  ซึ่งกระท าการในนามบริษัทและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) 
ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจน คู่ค้า คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผู้ร่วมธุรกิจ 
(Joint Venture) รับทราบ โดยมีแนวทางการบริหารและจัดการต่างๆ เพ่ือป้องกันการเป็น
ส่วนหน่ึงในกระบวนการที่อาจเกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   4.4 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท าให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึง
และมีความเข้าใจนโยบายฉบับนีโ้ดยได้รับการอบรมอย่างพอเพียงและสม ่าเสมอ  

   4.5 พนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้ กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจและหากพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับ
นี ้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว้ตามนโยบาย
การให้ข้อมูล การกระท าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมูลของ
บริษัทฯ (Whistleblower Policy) โดยทันที 

5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
 5.1 บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้หมด ทัง้ในด้านแนวคิดและมุมมองในประเด็น
ต่างๆ อาทิ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่น
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ใดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยจะน าวิธีปฎิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไปเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินธุรกิจในทุกๆ ด้านตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) 

 5.2   บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้ทัง้หมดทีเ่กี่ยวข้องกับสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย
และในต่างประเทศที่มีตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งกระท าการในนามบริษัทและ
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) 
เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้ รับเหมา (Contractor) ตลอดจน คู่ค้า คู่
ธุรกิจ (Business Partners) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ประกอบธุรกิจอยู่ 

  5.3 บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าทีเ่ป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างเด็ดขาด 
(Zero Tolerance Policy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้แรงงาน  การใช้แรงงานข้าม
ชาติโดยผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ การจ่ายค่าตอบแทนอย่างไม่เป็น
ธรรม1 การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 

5.4 บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีมนุษยธรรม ปราศจากการใช้ความรุนแรง การล่วง
ละเมิดทางเพศ การขู่ เข็ญทางร่างกาย จิตใจ หรือการข่มเหงด้วยวาจา และการรักษา
มาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีส่ิงแวดล้อมของการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

  5.5 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้ด าเนินธุรกิจ
โดยปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  ที่มี ธุรกรรมร่วมกับบริษัท 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

  5.6 บริษัทด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามกระบวนการด า เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ด าเนินการดังต่อไปนี  ้

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

  (ข) จัดท าแผนจัดการแก้ไขประเด็นที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงก าหนดมาตรการ
เพ่ือบรรเทาเยียวยาความเสียหายและการติดตามผล (Mitigation Plan) และ 

  (ค) วางแผนปอ้งกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้ ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม  

                                              
1 การจ่ายค่าตอบแทนอยา่งไม่เป็นธรรม หมายถงึการละเมิดหลกัการจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเสมอภาคส าห รับพนักงานชายและหญิงในเนื้ องานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน 
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  เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้รับการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน
ในทุกกิจกรรมของการด าเนินงานเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการจริยธรรม
ธุรกิจมีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเปิดเผยรายงาน
ดังกล่าวในรายงานประจ าปี (Annual Report) เป็นประจ าทุกปี  

6. ทรัพยากรบุคคล 
6.1 บริษัทจะน านโยบายฉบับนีม้าใช้เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ทัง้ใน

ด้านการสรรหา การจ้างงาน การปฐมนิเทศ  เป็นต้น  

6.2 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจะให้ค าแนะน าและการ
ฝึกอบรมที่จ าเป็นแก่พนักงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายนีจ้ะน าไปปฎิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. การสื่อสาร 
 7.1      พนักงาน 

เพ่ือช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท 
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจะบรรจุนโยบายรวมทั ง้ข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html 
และ Social Intranet ทัง้นี ้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจะแจ้งให้พนักงานทราบหากมี
การเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ส าคัญ 

7.2 ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) 
คู่ค้า คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) 
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจะส่ือสาร เผยแพร่และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ใน การด าเนิ นธุรกิ จ ซึ่ งรวมถึ ง ผู้ส่ งมอบ สิน ค้าและบริการ  (Supplier) ผู้ รับเหม า 
(Contractor) คู่ค้า คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพ และปฎิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิ
มนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี ้ตัง้แต่เร่ิมต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลัง
ตามความเหมาะสม โดยยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท 
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8. กรณีมีข้อสงสัย   
 หากพนักงานคนใดเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระท าใด อาจเป็นลักษณะที่เข้าข่ายละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในกรณีที่มีค าถามหรือข้อสงสัย พนักงานควร
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจโดยทันที 

 9. การรายงานการพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระท าการในนาม
บริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท  จะต้อง
รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบหรือรายงานผ่านช่องทางการรายงานตาม “นโยบายการ
ให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูลของ
บริษัท” (Whistleblower Policy)โดยทันที  เมื่อบริษัทได้รับรายงานแล้ว จะด าเนินการ
อย่างจริงจัง  

10.    การปกป้องดูแลพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดต าแหน่ง ลงโทษ
หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกข่มเหง การถูกเลือก
ปฎิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้อื่น มี สิทธิหรือตกเป็นเหยื่อของผู้อื่น มี
สิทธิร้องปัญหา ตามกระบวนการและ ช่องทางรายงานตาม ‘นโยบายการให้ข้อมูลการ
กระท าผิดและการทุจ ริต การสอบสวน และการคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูล ’ ของบริษัทฯ หรือ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

11.  การฝ่าฝืนนโยบาย 

11.1 บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี ้
รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าผิด
แต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั ้นให้ออกจากงาน การ
ไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนีแ้ละ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการ       
ไม่ปฏิบัติตามได้ 

 11.2 ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) 
ตลอดจน คู่ค้า คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ที่ ฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี ้หรือรับทราบถึงการกระท าที่ขัดต่อนโยบายฉบับนีแ้ต่ไม่ได้
รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทราบ หรือให้ข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวน
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ของบริษัท ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนีอ้าจถูกบอก
เลิกสัญญาได้  

 12. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  พนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและท าความเข้าใจนโยบายนี ้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ 

ของบริษัท ดังนี ้
(1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(2) ประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
(3) จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 
(4) นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น 
(5) นโยบายการให้ ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจ ริต การสอบสวน และการคุ้มครอง

ผู้ให้ข้อมูล 
(6) ข้อบังคับพนักงาน 

 13. การก ากับติดตามและสอบทาน 
 13.1 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ต้องทบทวนนโยบายฉบับนี ้เป็นประจ าทุกปีและเสนอให้

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการ
เปล่ียนแปลง 

 13.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการ ด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน ทัง้นี ้จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขที่ เหมาะสม และจะรายงานใ ห้ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียงได้รับทราบต่อไป 

 
 
ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 

 _________________________________ 
                                                                                 (นายกานต์ ตระกูลฮุน) 
                     ประธานกรรมการ 

             บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 


