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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 บร์ิษั่ท แอ็็ดวานซ์์อ็ินฟอ็ร์์เมชั่่�นเทคโนโลยีี จำาก่ด (มหุ้าชั่น) ผู้้้อ็อ็กแบบร์ะบบเคร์้อ็ข่ายีและร์ะบบสิ้�อ็สิาร์อ็ยี่างคร์บ

วงจร์ (System Integrator หุ้ร์้อ็ SI) ใหุ้้บร์ิการ์ในกล้่มล้กค้าท่�งภาคร์่ฐและเอ็กชั่น โดยีมีล่กษัณะการ์ขายีเป็นแบบเบ็ดเสิร์็จ 

หุ้ร์้อ็ เทิร์์นคียี์ (Turn Key) ติ่�งแติ่การ์ใหุ้้คำาปร์่กษัา การ์วางแผู้นงานโคร์งการ์ การ์อ็อ็กแบบร์ะบบ การ์ดำาเนินการ์ การ์ติิดติ่�ง 

การ์ฝ่ึกอ็บร์ม และการ์ซ์่อ็มบำาร์้งร์่กษัา

 วิสำัยที่ัศน์ (Vision) :  AIT เป็นบร์ษิัท่ Professional ICT Solution Provider ชั่่�นนำาขอ็งปร์ะเทศที�เติบิโติอ็ย่ีางม่�นคง

 พัันธุกิจ (Mission) :  “Lifelong Trusted Partner” ค้อ็คำาม่�นสิ่ญ่ญ่าในการ์ดำาเนินธ้ร์กิจขอ็งเร์าที�ใหุ้้ก่บผู้้้มีสิ่วนได ้

    สิ่วนเสิียี โดยีมีพั่นธกิจด่งนี�

   ลูี่กค้ัา : เป็นที�หุ้น่�งในใจลก้ค้า ด้วยีทมีงานม้อ็อ็าชั่พีั มอ็งผู้ลปร์ะโยีชั่น์และผู้ลสิำาเร์จ็ขอ็งลก้ค้าเป็นสิำาคญ่่ 

   พันักงาน : พ่ัฒนาบ้คลากร์ใหุ้้เป็นม้อ็อ็าชีั่พั และสิร้์างความม่�นคงในชีั่วิติการ์ทำางานและชีั่วิติคร์อ็บคร์ว่

   ผู้ถือหุ้น : สิร์้างความเชั่้�อ็ม่�นและใหุ้้ผู้ลติอ็บแทนที�ดีติ่อ็ผู้้้ถ้อ็หุ้้้น

   คัู่คั้า : สิร์้างความไว้วางใจติ่อ็พั่นธมิติร์ทางธ้ร์กิจที�พัร์้อ็มจะเติิบโติและปร์ะสิบความสิำาเร์็จไปด้วยีก่น

   สำังคัมแลี่ะชุมชน : ติอ็บแทนสิ่งคมด้วยีการ์สิร์้างดิจิท่ลเพั้�อ็สิ่งคม

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
 นโยบายแลี่ะเป้าหมายการจัดการด้านคัวามยั�งยืน

 บร์ิษั่ท แอ็็ดวานซ์์อิ็นฟอ็ร์์เมชั่่�นเทคโนโลยีี จำาก่ด (มหุ้าชั่น) (“บริ์ษั่ทฯ) ได้เล็งเหุ้็นถ่งความสิำาค่ญ่ขอ็งการ์พ่ัฒนา

ธ้ร์กิจเพ้ั�อ็ความย่ี�งย้ีน มีการ์บร์ิหุ้าร์จ่ดการ์อ็งค์กร์ติามหุ้ล่กการ์การ์กำาก่บด้แลกิจการ์ที�ดี ดำาเนินธ้ร์กิจอ็ยี่างมีค้ณธร์ร์ม มี

จร์ยิีธร์ร์มธ้ร์กิจ คำานง่ถง่ผู้้ม้ส่ีิวนได้เสีิยีทก้กล่้ม ติลอ็ดจนการ์คำานง่ถง่ความร์บ่ผิู้ดชั่อ็บต่ิอ็สิง่คม ชั่ม้ชั่น และสิิ�งแวดล้อ็มมาโดยี

ติลอ็ด ท่�งนี� บร์ิษั่ทฯ ได้กำาหุ้นดนโยีบายีการ์จ่ดการ์ด้านความยี่�งย้ีนที�ม้่งเน้นใน 3 มิติิ ได้แก่ มิติิเศร์ษัฐกิจ มิติิสิ่งคม และมิติ ิ

สิิ�งแวดล้อ็ม ที�สิอ็ดคล้อ็งก่บเป้าหุ้มายีขอ็งธ้ร์กิจและสิถานการ์ณ์ในปัจจ้บ่น อ็่นจะนำาไปสิ้่การ์เติิบโติร์่วมก่นอ็ยี่างยี่�งยี้น

 มิติเศรษฐกิจ

 - การ์กำาก่บด้แลกิจการ์ที�ดีและมีจร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ

 - การ์บร์ิหุ้าร์ความเสิี�ยีงอ็ยี่างมีปร์ะสิิทธิภาพั

 - การ์จ่ดการ์หุ้่วงโซ์อ็้ปทานอ็ยี่างร์่บผู้ิดชั่อ็บ

 เป้าหมาย:  สิร์้างผู้ลติอ็บแทนที�ยี่�งยี้น ดำาเนินธ้ร์กิจใหุ้้เติิบโติอ็ยี่างติ่อ็เน้�อ็ง ภายีใติ้การ์กำาก่บด้แลกิจการ์ที�ดีและ 

   กฎหุ้มายีที�เกี�ยีวข้อ็ง พัร์้อ็มสิร์้างปร์ะโยีชั่น์ร์่วมก่นก่บผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีท้กฝ่่ายี

 มิติสำังคัม

 - สิิทธิมน้ษัยีชั่นและการ์ปฏิบ่ติิด้านแร์งงาน

 - การ์ด้แลและพั่ฒนาทร์่พัยีากร์บ้คคล

 - การ์สิร์้างค้ณค่าในงานขายีและการ์ใหุ้้บร์ิการ์ พั่ฒนานว่ติกร์ร์มใหุ้ม่ๆ 

 - การ์มีสิ่วนร์่วมและการ์พั่ฒนาชั่้มชั่นและสิ่งคม

 เป้าหมาย:  เคาร์พัสิิทธิมน้ษัยีชั่นข่�นพ้ั�นฐานเพ้ั�อ็สิ่งเสิริ์มการ์เคาร์พัติ่อ็สิิทธิและเสิรี์ภาพัด้วยีการ์ไม่เล้อ็กปฏิบ่ติิ  

   กำาก่บด้แลใหุ้้ค่าจ้างอ็ย้ี่ในร์ะด่บที�เหุ้มาะสิมและทบทวนอ็ยี่างสิมำ�าเสิมอ็ พ่ัฒนาและด้แลบ้คลากร์ 

   ใหุ้้พัร์้อ็มติ่อ็การ์เติิบโติขอ็งอ็งค์กร์ เป็นบร์ิษั่ทที�ได้ร์่บความเชั่้�อ็ม่�นและความไว้วางใจในการ์ใหุ้้บร์ิการ์ 

   งานโคร์งการ์ติ่างๆ ติลอ็ดจนการ์สิ่งเสิร์ิมการ์เข้าถ่งเทคโนโลยีีขอ็งชั่้มชั่นและสิ่งคม
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุน

• การ์ยี้นยี่นว่ติถ้ดิบ/ 

 ผู้ลิติภ่ณฑ์ที�จะใชั่ ้

 ในแติ่ละโคร์งการ์

• การ์ดำาเนินการ์นำา 

 ผู้ลิติภ่ณฑ์มายี่ง 

 บร์ิษั่ท

• การ์บร์ิหุ้าร์จ่ดการ์ 

 เก็บสิินค้าก่อ็นสิ่ง 

 มอ็บ/ติิดต่ิ�งใหุ้้ 

 ล้กค้า

• การ์ดำาเนินการ์สิ่ง 

 สิิินค้าไปสิถานที�ติ่�ง 

 ขอ็งล้กค้า

• การบริหารจัดูการ 

	 สินค้าให้ต่รงต่ามู 

	 โครงการต่�างๆ

• การ์บร์ิหุ้าร์จ่ดการ์ 

 การ์กร์ะจายีสิินค้า 

 ใหุ้้ติร์งติาโคร์งการ์ 

 ติ่างๆ

 

• การ์ด้แลและร์่กษัา

 ร์ะบบใหุ้้ล้กค้าหุ้ล่ง

 จากดำาเนินการ์

 โคร์งการ์เสิร์็จสิิ�น

• การ์ซ์่อ็มแซ์ม

 อ็้ปกร์ณ์เม้�อ็มีการ์

 ชั่ำาร์้ดหุ้ร์้อ็ใชั่้การ์

 ไม่ได้

• การ์เปลี�ยีนสิินค้า

 เพั้�อ็ทำาการ์ซ์่อ็มแซ์ม

 สิินค้าที�ชั่ำาร์้ด

• การ์ติ่�งหุ้น่วยีงาน

 Call Center เพั้�อ็

 คอ็ยีใหุ้้คำาแนะนำา

 ร์วมถ่งมีสิาขาใหุ้้

 บร์ิการ์ล้กค้า  

 7 สิาขาและมี 

 พัน่กงานคอ็ยีใหุ้้

 บร์ิการ์ติลอ็ด 24/7

• การ์อ็อ็กแบบการ์ 

 ใหุ้้บร์ิการ์ติาม 

 Requirement  

 และนำาเสินอ็ล้กค้า

• การ์ติร์วจสิอ็บค้ณ 

 ภาพัสิินค้าก่อ็นนำา 

 ไปติิดติ่�งอ็้ปกร์ณ์

• การดูำาเนินการต่ิดู 

	 ต่ั้งอุปกรณ์ต่ามู 

	 โครงการข้องลูกค้า

• การบริหารจัดูการ 

	 โครงการจัดูให้สร็จ 

	 สิ้นต่ามูกำาหนดู

• การ์จ่ดทำาเอ็กสิาร์

 เกี�ยีวก่บการ์ใหุ้้ 

 บร์ิการ์ติ่างๆ ขอ็ง

 บร์ิษั่ท โดยีหุ้าร์้อ็

 ร์่วมก่บค้่ค้าเพั้�อ็ใหุ้้

 ได้สิินค้าที�เหุ้มาะ

 สิม Solution  

 การ์บร์ิการ์ขอ็ง 

 บร์ิษั่ท

• การ์อ็อ็กแบบ 

 โปร์แกร์มการ์สิ่ง 

 เสิร์ิมการ์ติลาด และ

 จ่ดกิจกร์ร์มสิ่มมนา

 และนำาเสินอ็บริ์การ์

 ที�น่าสินใจ

• การ์ปร์ะชั่าสิ่มพั่นธ์

 บร์ิการ์ติ่างๆ ขอ็ง

 บร์ิษั่ท ท่�งทางอ็อ็น

 ไลน์และอ็อ็ฟไลน์

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 ห่วงโซ่คัุณคั่าของธุุรกิจ

การบริหารปัจจัย
การผลิต

การปฏิบัติการ การกระจายสินค้า
และบริการ

การตลาดและ
การขาย

การบริการ
หลังการขาย

• การ์ดำาเนินการ์ติามกร์ะบวนการ์จ่ดซ์้�อ็สิินค้าติามร์ายีการ์สิินค้าขอ็งโคร์งการ์น่�นๆ

•  การ์ศ่กษัาและพั่ฒนาหุ้าผู้ลิติภ่ณฑ์ใหุ้ม่ๆ เพั้�อ็เพัิ�มโอ็กาสิทางธ้ร์กิจ ร์วมถ่ง เพัิ�มปร์ะสิิทธิภาพัการ์ใหุ้้บร์ิการ์แก่ล้กค้า

•  การ์พั่ฒนาบ้คคลากร์ โดยีจ่ดฝ่ึกอ็บร์มท่�ง Soft Skill และ Technical Skill เพั้�อ็ใหุ้้เหุ้มาะสิมก่บการ์ปฏิบ่ติิงาน

•  การ์อ็ำานวยีความสิะดวกและใหุ้้พั้�นที�ในการ์จ่ดกิจกร์ร์มที�เป็นปร์ะโยีชั่น์ก่บชั่้มชั่นร์อ็บข้าง

 มิติสำิ�งแวดลี่้อม

 - การ์ด้แลร์่กษัาทร์่พัยีากร์นำ�า

 - การ์ใชั่้พัล่งงานอ็ยี่างมีปร์ะสิิทธิภาพั สิ่งเสิร์ิมการ์ใชั่้พัล่งงานหุ้ม้นเวียีน

 - การ์บร์ิหุ้าร์จ่ดการ์ขยีะอ็ยี่างมีปร์ะสิิทธิภาพั

 เป้าหมาย:  สิ่งเสิร์ิมการ์ใชั่้ทร์่พัยีากร์อ็ยี่างร์้้ค้ณค่า มีการ์บร์ิหุ้าร์จ่ดการ์ทร์่พัยีากร์อ็ยี่างเป็นร์ะบบ ได้แก่ การ์ลด 

   และกำาจ่ดขยีะ ขยีะอ็ิเลคทร์อ็นิกสิ์ และขอ็งเสีิยีอ็ยี่างถ้กวิธี การ์ใชั่้พัล่งงานไฟ้ฟ้าใหุ้้มีปร์ะสิิทธิภาพั  

   การ์ลดความเข้มข้นในการ์ปล่อ็ยีก๊าซ์เร์้อ็นกร์ะจกโดยีคิดจากสิ่ดสิ่วนการ์ปล่อ็ยีก๊าซ์เร้์อ็นกร์ะจกท่�ง 

   ทางติร์งและทางอ็้อ็ม
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 การวิเคัราะห์ผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ยของธุุรกิจ

 บร์ิษั่ทฯได้พัิจาร์ณาปร์ะเด็นด้านการ์พั่ฒนาอ็ยี่างยี่�งยี้นโดยีแบ่งติามร์ะด่บความสิำาค่ญ่ เพั้�อ็ใหุ้้สิามาร์ถดำาเนินการ์

ได้อ็ยี่างเหุ้มาะสิม โดยีกำาหุ้นดวิสิ่ยีท่ศน์ และพ่ันธกิจที�แสิดงถ่งการ์คำาน่งถ่งผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีที�สิำาค่ญ่ ซ์่�งเป็นสิ่วนหุ้น่�งในการ์

ดำาเนินธ้ร์กิจปกติิ บร์ิษั่ทฯได้ทำาการ์วิเคร์าะหุ้์และกำาหุ้นดหุ้ล่กเกณฑ์ในการ์พัิจาร์ณาผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีขอ็งบร์ิษั่ทฯ ด่งนี�

 1. กำาหุ้นดกร์อ็บกร์ะบวนการ์ปร์ะกอ็บธ้ร์กิจ โดยีการ์ใช้ั่หุ่้วงโซ่์อ็ป้ทานหุ้ร์อ้็หุ่้วงโซ่์ค้ณค่า เพ้ั�อ็ใช้ั่เป็นแนวทางในการ์ 

  บ่งชั่ี�ผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีและปร์ะเด็นความร์่บผู้ิดชั่อ็บที�เชั่้�อ็มโยีงร์ะหุ้ว่างก่น

 2. บ่งชีั่�ผู้้้มีสิ่วนได้เสีิยีและปร์ะเด็นความร์่บผิู้ดชั่อ็บติ่อ็สิ่งคม ติามกร์อ็บกร์ะบวนการ์ปร์ะกอ็บธ้ร์กิจที�กำาหุ้นดไว้  

  ร์วมถ่งพิัจาร์ณาผู้ลกร์ะทบที�มีร์ะหุ้ว่างก่นจากกร์ะบวนการ์ปร์ะกอ็บธ้ร์กิจ ซ์่�งทำาใหุ้้บริ์ษั่ทฯมอ็งเห็ุ้นผู้้้มีสิ่วนได ้

  เสิียีในแติ่ละจ้ดขอ็งกร์ะบวนการ์และปร์ะเด็นความร์่บผู้ิดชั่อ็บติ่อ็สิ่งคมในมิติิติ่างๆ

     ตารางแสำดงผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ยของบริษัที่ฯ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง

และประเด็นสำ คัญ
ช่องทาง

การสื่อสารสานสัมพันธ์
การตอบสนอง

พัน่กงาน • จ่ายีค่าติอ็บแทนและมี 

 สิว่สิดิการ์ที�เหุ้มาะสิม

• มีการ์สิ้�อ็สิาร์ร์ะหุ้ว่างผู้้้บร์ิหุ้าร์ 

 และพัน่กงาน

• ใหุ้้ความสิำาค่ญ่ติ่อ็การ์พั่ฒนา 

 ความร์้้ความสิามาร์ถขอ็ง 

 พัน่กงาน โดยีใหุ้้โอ็กาสิ 

 พัน่กงานอ็ยี่างท่�วถ่ง

• มีสิภาพัแวดล้อ็มในการ์ 

 ทำางานที�มีปลอ็ดภ่ยีติ่อ็ชั่ีวิติ 

 และทร์่พัยี์สิิน ติลอ็ดจนมี 

 สิ้ขภาพัพัลานาม่ยีที�ดีในการ์ 

 ทำางาน

• มีความม่�นคงและความ 

 ก้าวหุ้น้าในสิายีอ็าชั่ีพั

• สิำาร์วจการ์จ่ายีผู้ลติอ็บแทน 

 ขอ็งติลาดอ็ยี่างสิมำ�าเสิมอ็ท้ก 

 ปี

• จ่ดใหุ้้มีการ์อ็บร์มพั่ฒนาความ 

 ร์้้ความสิามาร์ถขอ็งพัน่กงาน  

 ท่�งในและติ่างปร์ะเทศ 

• จ่ดกิจกร์ร์มปร์ะจำาปีเพั้�อ็แจ้ง 

 พัน่กงานใหุ้้ร์่บทร์าบถ่ง 

 ทิศทางและเป้าหุ้มายีขอ็ง

 บร์ิษั่ทฯ 

• จ่ดทำาร์ะบบหุ้ร์้อ็เคร์้�อ็งม้อ็ 

 อ็ิเล็กทร์อ็นิกสิ์ที�ชั่่วยีใหุ้้ 

 พัน่กงานสิามาร์ถเข้าถ่งข้อ็ม้ล  

 ข่าวสิาร์ติ่างๆ ขอ็งบร์ิษั่ทได้ 

 ร์วดเร์็วมากข่�น

• มีกอ็งท้นสิำาร์อ็งเลี�ยีงชั่ีพั  

 ปร์ะก่นชั่ีวิติ และปร์ะก่น 

 สิ้ขภาพั พัร์้อ็มก่บการ์จ่ดใหุ้้มี 

 การ์ติร์วจสิ้ขภาพัปร์ะจำาปี

• ปร์่บปร์้งสิภาพัแวดล้อ็ม 

 ภายีในสิำาน่กงานใหุ้้มีความ 

 ปลอ็ดภ่ยีและมีสิ้ขอ็นาม่ยีที�ดี 

 อ็ยี่างสิมำ�าเสิมอ็ 

• จ่ดใหุ้้มีการ์อ็บร์มท่�งภายีใน 

 และภายีนอ็กติามแผู้นงานใน 

 ท้กปี

• ดำาเนินการ์ใหุ้้สิภาพัแวดล้อ็ม 

 ภายีในสิำาน่กงานเป็นไปติาม 

 แผู้นที�กำาหุ้นด เชั่่น อ็บโอ็โซ์น 

 ภายีในอ็าคาร์เด้อ็นละ 2 คร์่�ง  

 การ์พั่นฆ่าเชั่้�อ็เด้อ็นละ 2 คร์่�ง  

 การ์ติ่ดติ้นไม้ร์อ็บอ็าคาร์เด้อ็น 

 ละคร์่�ง เป็นติ้น

• จ่ดกิจกร์ร์ม AIT Business  

 Direction ปร์ะจำาปี เพั้�อ็แจ้ง 

 พัน่กงานใหุ้้ร์่บทร์าบถ่ง 

 ทิศทางและเป้าหุ้มายีขอ็ง

 บร์ิษั่ทฯ และยี่งเป็นชั่่อ็ง 

 ทางในการ์สิ้�อ็สิาร์ร์ะหุ้ว่าง

 ผู้้้บร์ิหุ้าร์และพัน่กงาน



แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)34

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง

และประเด็นสำ คัญ
ช่องทาง

การสื่อสารสานสัมพันธ์
การตอบสนอง

พ่ันธมิติร์ทาง

ธร้์กิจและค้ค้่า

ล้กค้า

• ดำาเนินธ้ร์กิจด้วยีความโปร์่งใสิ 

 และเป็นธร์ร์ม

• มีความน่าเชั่้�อ็ถ้อ็และมีความ 

 ไว้วางใจได้

• สิร์้างความสิ่มพั่นธ์และความ 

 ร์่วมม้อ็ที�ดีติ่อ็ก่น

• สิร์้างความพั่งพัอ็ใจ มีสิินค้า 

 และบร์ิการ์ที�ดีมีค้ณภาพัใน 

 ร์าคาที�เหุ้มาะสิม

• มีความพัร์้อ็มในการ์ร์่บฟัง 

 และติอ็บสินอ็งติ่อ็ความ 

 ติ้อ็งการ์ขอ็งล้กค้า

• มีจร์ร์ยีาบร์ร์ณในการ์ทำาธ้ร์กิจ 

 ก่บล้กค้า เชั่่น ร์่กษัาความล่บ 

 ขอ็งล้กค้า เป็นติ้น

• มีบร์ิการ์หุ้ล่งการ์ขายีที�มี 

 ค้ณภาพั และสิามาร์ถแก้ 

 ปัญ่หุ้าใหุ้้ล้กค้าได้ท่นท่วงที

• จ่ดกิจกร์ร์มเพั้�อ็ร์่กษัาความ 

 สิ่มพั่นธ์อ็่นดีติ่อ็ก่น

• จ่ดทำาแบบสิำาร์วจความพั่ง 

 พัอ็ใจและร์่บฟังข้อ็คิดเหุ้็น

• ค้่ม้อ็จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ

• จำาหุ้น่ายีสิินค้าที�มีค้ณภาพั 

 และเหุ้มาะสิมติร์งติามความ 

 ติ้อ็งการ์ขอ็งล้กค้าใหุ้้มากที�สิ้ด

• พั่ฒนาร์ะบบ Hot-line สิายี 

 ติร์งเพั้�อ็ร์่บฟังปัญ่หุ้าและ 

 ดำาเนินการ์แจ้งผู้้้ที�เกี�ยีวข้อ็ง 

 เข้าไปแก้ปัญ่หุ้าใหุ้้ล้กค้าได้ 

 ท่นท่วงที

• จ่ดกิจกร์ร์มสิร์้างความ 

 สิ่มพั่นธ์ที�ดีก่บล้กค้า

• จ่ดทำาแบบสิำาร์วจความพั่ง 

 พัอ็ใจและร์่บฟังข้อ็คิดเหุ้็น

• ค้่ม้อ็จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ

• ปร์่บปร์้งและพั่ฒนาร์ะบบ  

 AIT Intranet, AIT App 

 Center, AIT Line Official   

 อ็ยี้่เสิมอ็ พัร์้อ็มปร์่บปร์้ง 

 เน้�อ็หุ้าใหุ้้เป็นปัจจ้บ่น

• จ่ดกิจกร์ร์มติ่างๆเพั้�อ็สิร์้าง 

 ความสิ่มพั่นธ์ร์ะหุ้ว่างบร์ิษั่ท 

 และพั่นธมิติร์ทางธ้ร์กิจ/ค้่ค้า

• ปฏิบ่ติิติามเง้�อ็นไขทางการ์ค้า 

 และปฏิบ่ติิติามสิ่ญ่ญ่า

• ปฏิบ่ติิติามค้่ม้อ็ฯ เร์้�อ็ง  

 “นโยีบายีและการ์ปฏิบ่ติิติ่อ็

 ค้่ค้า” อ็ยี่างเคร์่งคร์่ด

• จ่ดทำาแบบสิำาร์วจความพั่ง 

 พัอ็ใจอ็ยี่างน้อ็ยีปีละ 1 คร์่�ง

• จ่ดใหุ้้มีพัน่กงานขายี (Sale)  

 และพัน่กงานบร์ิการ์ก่อ็นการ์ 

 ขายี (Pre-Sale) เพั้�อ็ทำาความ 

 เข้าใจและใหุ้้คำาปร์่กษัาได้ 

 อ็ยี่างเหุ้มาะสิมติร์งติามความ 

 ติ้อ็งการ์ล้กค้า

• จ่ดใหุ้้มีทีม Call Center และ 

 ใหุ้้บร์ิการ์ 24 ชั่่�วโมง

• จ่ดกิจกร์ร์ม Smart Connect  

 อ็ยี่างน้อ็ยีปีละ 1 คร์่�ง

• ปฏิบ่ติิติามค้่ม้อ็ฯ เร์้�อ็ง  

 “นโยีบายีและการ์ปฏิบ่ติิติ่อ็ 

 ล้กค้า” อ็ยี่างเคร์่งคร์่ด

• จ่ดทำาแบบสิำาร์วจความพั่ง 

 พัอ็ใจอ็ยี่างน้อ็ยีปีละ 1 คร์่�ง
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ใหุ้้บร์ิการ์ (ซ์่บ

คอ็นเทคเติอ็ร์์)

ค้่แข่งข่น

เจ้าหุ้นี�

ผู้้้ถ้อ็หุ้้้นและ

น่กลงท้น

• ดำาเนินธ้ร์กิจด้วยีความโปร์่งใสิ 

 และเป็นธร์ร์ม 

• มีความน่าเชั่้�อ็ถ้อ็และมีความ 

 ไว้วางใจได้ 

• สิร์้างความสิ่มพั่นธ์และความ 

 ร์่วมม้อ็ที�ดีติ่อ็ก่น

• ดำาเนินธ้ร์กิจด้วยีความโปร์่ง

 ใสิและเป็นธร์ร์มติามกร์อ็บ 

 กติิกาขอ็งการ์แข่งข่นที�ดี 

• จ่ายีดอ็กเบี�ยีและชั่ำาร์ะค้นเงิน 

 ติ้นติามร์ะยีะเวลาที�กำาหุ้นด

• มีการ์จ่ายีค้นเงินเจ้าหุ้นี�อ็ยี่าง 

 เป็นร์ะบบ

• มีผู้ลปร์ะกอ็บการ์ที�ดีภายีใติ้ 

 ความเสิี�ยีงที�เหุ้มาะสิม

• ปฏิบ่ติิและใหุ้้ข้อ็ม้ลติ่อ็ผู้้้ถ้อ็ 

 หุ้้้นอ็ยี่างเท่าเทียีมก่น

• ดำาเนินธ้ร์กิจอ็ยี่างโปร์่งใสิและ 

 เป็นธร์ร์ม

• ข้อ็ม้ลบร์ิษั่ทที�สิามาร์ถเข้า 

 ถ่งได้ง่ายีและเพัียีงพัอ็ติ่อ็การ์ 

 ติ่ดสิินใจลงท้น

• จ่ดทำาเกณฑ์ในการ์ค่ดเล้อ็ก 

 ซ์่บคอ็นเทคเติอ็ร์์จากภายีนอ็ก 

• จ่ดทำาแบบสิำาร์วจความพั่ง 

 พัอ็ใจและร์่บฟังข้อ็คิดเหุ้็น

• ค้่ม้อ็จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ

• สิร์้างเสิร์ิมความสิ่มพั่นธ์ในร์้ป 

 แบบติ่างๆ 

• ร์่บข้อ็เสินอ็แนะหุ้ร์้อ็

 ข้อ็ร์้อ็งเร์ียีน

• ค้่ม้อ็จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ

• จ่ดกิจกร์ร์มเปิดโอ็กาสิใหุ้้ผู้้้ถ้อ็ 

 หุ้้้น น่กวิเคร์าะหุ้์ และผู้้้ลงท้น 

 เข้าร์่วมพับปะก่บผู้้้บร์ิหุ้าร์

• ใหุ้้ข้อ็ม้ลผู้่านชั่่อ็งทางติ่างๆ  

 อ็ยี่างคร์บถ้วน เท่าเทียีม  

 โปร์่งใสิ และท่นการ์ณ์

• ร์่บข้อ็เสินอ็แนะหุ้ร์้อ็

 ข้อ็ร์้อ็งเร์ียีน

• ทบทวนเกณฑ์ในการ์ค่ดเล้อ็ก 

 ซ์่บคอ็นเทคเติอ็ร์์จากภายีนอ็ก 

 อ็ยี่างสิมำ�าเสิมอ็ เชั่่น ความ

 สิามาร์ถทางด้านเทคนิค,  

 ความเชั่ี�ยีวชั่าญ่, ปร์ะสิบการ์ณ์,

  สิถานภาพัทางการ์เงิน,  

 ความมีชั่้�อ็เสิียีงทางธ้ร์กิจ,  

 ปร์ะว่ติิการ์ร์้อ็งเร์ียีนและการ์ 

 ดำาเนินคดี เป็นติ้น 

• จ่ดทำาแบบสิำาร์วจความพั่ง 

 พัอ็ใจอ็ยี่างน้อ็ยีปีละ 1 คร์่�ง

• ปฏิบ่ติิติามค้่ม้อ็ฯ เร์้�อ็ง  

 “นโยีบายีและการ์ปฏิบ่ติิติ่อ็ค้่ 

 แข่งข่น” อ็ยี่างเคร์่งคร์่ด

• นำาร์ะบบ Cash Management  

 มาใชั่้เพั้�อ็อ็ำานวยีความสิะดวก 

 ในการ์จ่ายีเงินเจ้าหุ้นี�และ 

 สิามาร์ถจ่ดการ์การ์ค้นเงินใหุ้้ 

 เป็นร์ะบบ

• ปฏิบ่ติิติามค้่ม้อ็ฯ เร์้�อ็ง  

 “นโยีบายีและการ์ปฏิบ่ติิติ่อ็ 

 เจ้าหุ้นี�” อ็ยี่างเคร์่งคร์่ด

• ดำาเนินธ้ร์กิจติามหุ้ล่กการ์ 

 กำาก่บด้แลกิจการ์ที�ดี

• จ่ายีเงินปันผู้ลติามนโยีบายี 

 บร์ิษั่ท

• จ่ดปร์ะชั่้มสิาม่ญ่ผู้้้ถ้อ็หุ้้้น 

 ปร์ะจำาปี

• มีแผู้นกน่กลงท้นสิ่มพั่นธ์เพั้�อ็ 

 ใหุ้้ข้อ็ม้ลแก่ผู้้้ถ้อ็หุ้้้นและ

 ผู้้้ลงท้น

• จ่ดกิจกร์ร์ม Analyst Meeting,  

 Opportunity Day เป็นปร์ะจำา 

 และสิมำ�าเสิมอ็ 
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หุ้น่วยีงาน

กำาก่บด้แล

ท้อ็งถิ�นและ

ภาคร์่ฐ และ

อ็งค์กร์อ็ิสิร์ะ

• การ์ปฏิบ่ติิติาม พั.ร์.บ.หุ้ล่ก

 ทร์่พัยี์และติลาดหุ้ล่กทร์่พัยี์

• การ์ปฏิบ่ติิติามกฎร์ะเบียีบ 

 ขอ็งหุ้น่วยีงานภาคร์่ฐ

• การ์ปฏิบ่ติิติามกฎร์ะเบียีบ 

 ขอ็งอ็งค์กร์อ็ิสิร์ะที�เกี�ยีวข้อ็ง

• ความร์่วมม้อ็ในการ์ผู้ล่กด่น 

 นโยีบายีร์่ฐ

• กฎเกณฑ์ กฎร์ะเบียีบ และ 

 กฎหุ้มายีที�เกี�ยีวข้อ็ง

• ค้่ม้อ็จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ

• ดำาเนินธ้ร์กิจด้วยีความ 

 โปร์่งใสิ เป็นธร์ร์ม และไม่ข่ด 

 ติ่อ็กฎหุ้มายีและกฎร์ะเบียีบที� 

 เกี�ยีวข้อ็ง

• ติอ็บสินอ็งนโยีบายีขอ็งร์่ฐ  

 เชั่่น  นโยีบายีเศร์ษัฐกิจและ 

 สิ่งคมดิจิท่ล (Digital 

 Economy and Society),  

 การ์พั่ฒนาเม้อ็งอ็่จฉีร์ิยีะ  

 (Smart City) เป็นติ้น

• ใหุ้้ความร์่วมม้อ็ในกิจกร์ร์ม 

 ติ่างๆ

 ประเด็นสำำาคััญด้านคัวามยั�งยืน

 บร์ิษั่ทฯ ใชั่้หุ้ล่กเกณฑ์ในการ์พิัจาร์ณาในการ์กำาหุ้นดปร์ะเด็นที�มีน่ยีสิำาค่ญ่ติ่อ็การ์ดำาเนินธ้ร์กิจและเกี�ยีวข้อ็งก่บ 

ผู้้้มส่ีิวนได้เสีิยีท้กกล่้มที�ส่ิงต่ิอ็ความย่ี�งย้ีนขอ็งบริ์ษัท่ฯ โดยีปร์ะเมนิเน้�อ็หุ้าและจ่ดทำาแนวทางการ์บริ์หุ้าร์จ่ดการ์ติามหุ้ล่กการ์

สิำาค่ญ่ 4 เร์้�อ็ง ด่งนี�

 1. ระบุประเด็น : บริ์ษั่ทฯ จะพัิจาร์ณาถ่งโอ็กาสิและความท้าทายี ร์วมถ่งปร์ะเด็นด้านความย่ี�งย้ีนที�เกี�ยีวก่บ 

  อ็้ติสิาหุ้กร์ร์มด้านเทคโนโลยีีสิาร์สินเทศและการ์สิ้�อ็สิาร์ ปร์ะกอ็บก่บความคาดหุ้ว่งขอ็งผู้้้มีสิ่วนได้เสีิยี และ 

  ทิศทางการ์ดำาเนินธ้ร์กิจ บร์ิษั่ทฯ ได้กำาหุ้นดปร์ะเด็นสิำาค่ญ่ด้านความยี่�งยี้น ด่งนี�

ระบุประเด็น

จัดล�าดับความ

ส�าคัญ

ตรวจสอบความ

ถูกต้อง

ทวนสอบ

ประเด็นส�าคัญ
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มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม

1. การ์กำาก่บด้แลกิจการ์และ 

 กลยี้ทธ์ความยี่�งยี้น

2. การ์จ่ดการ์หุ้่วงโซ์่อ็้ปทาน

3. ความปลอ็ดภ่ยีทางไซ์เบอ็ร์์ 

 และการ์ป้อ็งก่นข้อ็ม้ลสิ่วน 

 บ้คคล

4.  สิิทธิมน้ษัยีชั่นและการ์ปฏิบ่ติิติ่อ็ 

 แร์งงานอ็ยี่างเป็นธร์ร์ม

5.  ความร์่บผู้ิดชั่อ็บติ่อ็ล้กค้า

6.  ความร์่บผู้ิดชั่อ็บติ่อ็ชั่้มชั่นและ 

 สิ่งคม

7.  การ์ใหุ้้โอ็กาสิการ์เข้าถ่งด้าน

 ดิจิท่ลและสิ่งคม

8.  การ์จ่ดการ์พัล่งงาน

9.  การ์จ่ดการ์นำ�า

10.  การ์จ่ดการ์ขยีะ 

 ขยีะเล็กทร์อ็นิกสิ์ ขอ็งเสิียีและ

 การ์จ่ดการ์ผู้ลิติภ่ณฑ์ที�หุ้มด 

 อ็ายี้

11.  การ์จ่ดการ์ก๊าซ์เร์้อ็นกร์ะจก

 2. จัดลี่ำาดับคัวามสำำาคััญ :  บริ์ษั่ทฯ นำาปร์ะเด็นที�ได้มาจ่ดลำาด่บความสิำาค่ญ่ โดยีคำาน่งถ่งสิิ�งที�ผู้้้มีสิ่วนได้เสิียี 

  ใหุ้้ความสิำาค่ญ่ควบค้่ก่บผู้ลกร์ะทบที�จะเกิดข่�นก่บธ้ร์กิจ

ผลี่การประเมินประเด็นสำำาคััญด้านคัวามยั�งยืน
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ประเด็นสำำาคััญด้านคัวามยั�งยืนแลี่ะขอบเขตผลี่กระที่บ

ลำ ดับ

พนักงาน

ขอบเขต
ภายใน ขอบเขตภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและขอบเขตผลกระทบ

ลูกค้า คู่ค้า สังคมถือหุ้น/
ผู้ลงทุน

คัวามสำำาคััญสำูง

• การ์กำาก่บด้แลกิจการ์และกลยี้ทธ์ความยี่�งยี้น

• การ์จ่ดการ์หุ้่วงโซ์่อ็้ปทาน

• ความร์่บผู้ิดชั่อ็บติ่อ็ล้กค้า

• ความปลอ็ดภย่ีทางไซ์เบอ็ร์์และการ์ป้อ็งก่นข้อ็ม้ลส่ิวนบ้คคล

• สิิทธิมน้ษัยีชั่นและการ์ปฏิบ่ติิติ่อ็แร์งงานอ็ยี่างเป็นธร์ร์ม

คัวามสำำาคััญกลี่าง

• การ์จด่การ์ขยีะ ขยีะเลก็ทร์อ็นคิส์ิ ขอ็งเสีิยี และการ์จด่การ์

 ผู้ลิติภ่ณฑ์ที�หุ้มดอ็ายี้

คัวามสำำาคััญตำ�า

• ความร์่บผู้ิดชั่อ็บติ่อ็ชั่้มชั่นและสิ่งคม

• การ์ใหุ้้โอ็กาสิการ์เข้าถ่งด้านดิจิติ่ลและสิ่งคม

• การ์จ่ดการ์พัล่งงาน

• การ์จ่ดการ์นำ�า

• การ์จ่ดการ์ก๊าซ์เร์้อ็นกร์ะจก
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 3. ตรวจสำอบคัวามถูกต้อง : บร์ิษั่ทฯ จะดำาเนินการ์ติร์วจสิอ็บความถ้กติ้อ็งเพ้ั�อ็นำาไปกำาหุ้นดแนวทางการ์ 

  ดำาเนินงานในปร์ะเด็นที�สิำาค่ญ่และนำาเสินอ็ข้อ็ม้ลที�เกี�ยีวข้อ็งลงในร์ายีงานการ์พ่ัฒนาเพ้ั�อ็ความย่ี�งย้ีน  

  พัร์้อ็มเปิดเผู้ยีข้อ็ม้ลบนเว็บไซ์ติ์

 4. ที่วนสำอบประเดน็สำำาคััญ : บริ์ษัท่ฯ มกีาร์ทบทวนในปร์ะเดน็ที�เกี�ยีวข้อ็งเพั้�อ็ความม่�นใจในข้อ็มล้และสิามาร์ถ 

  นำาไปใชั่้ร์ะบ้ปร์ะเด็นความยี่�งยี้นที�สิำาค่ญ่ในคร์่�งติ่อ็ๆไป
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
 การกำากับดูแลี่กิจการที่่�ด่

      การประกอบกิจการด้วยคัวามเป็นธุรรม

 บร์ิษั่ทฯ มีความม้่งม่�นในการ์ดำาเนินธ้ร์กิจอ็ยี่างเป็นธร์ร์มและมีจริ์ยีธร์ร์มใสิ่ใจในการ์ปฏิบ่ติิติามกฎหุ้มายีเคาร์พั 

กฎร์ะเบียีบขอ็งสิง่คม โดยีได้กำาหุ้นดไว้ในนโยีบายีความร์บ่ผิู้ดชั่อ็บต่ิอ็สิง่คมขอ็งบริ์ษัท่ฯ อ็กีท่�งย่ีงส่ิงเสิริ์มใหุ้้กร์ร์มการ์ ผู้้บ้ริ์หุ้าร์ 

และพัน่กงานย่ีดถ้อ็เป็นแนวปฏิบ่ติิในการ์ทำางาน ติามค้่ม้อ็“จริ์ยีธร์ร์มธ้ร์กิจ” ขอ็งบริ์ษั่ทฯอ็ยี่างเคร์่งค่ด เพ้ั�อ็ดำาเนินธ้ร์กิจ 

ด้วยีความซ์้�อ็สิต่ิย์ีสิจ้ร์ติิ และเที�ยีงธร์ร์ม ร์วมท่�งคร์อ็บคลม้ในเร้์�อ็งขอ็งการ์ดแ้ลผู้้ม้ส่ีิวนได้เสิยีีท้กกล้ม่ ได้แก่ ผู้้ถ้้อ็หุ้้้น พัน่กงาน 

ล้กค้า ค้่แข่ง ค้่ค้า เจ้าหุ้นี� ติลอ็ดจนสิ่งคมและสิิ�งแวดล้อ็ม เพ้ั�อ็ใหุ้้บร์ร์ล้ติามเป้าหุ้มายีขอ็งธ้ร์กิจ อ็่นจะนำาไปส้ิ่อ็งค์กร์ที� 

เติิบโติอ็ยี่างยี่�งยี้น สิำาหุ้ร์่บค้่ม้อ็ “จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ” สิามาร์ถด้ร์ายีละเอ็ียีดเพัิ�มเติิมได้ในเว็บไซ์ติ์ขอ็งบร์ิษั่ทฯ

     การต่อต้านการทีุ่จริตคัอร์รัปชั�น

 บร์ษิัท่ฯได้ติร์ะหุ้นก่ถ่งการ์ดำาเนินธ้ร์กจิอ็ย่ีางมค้ีณธร์ร์ม โดยีมนีโยีบายีที�จะปฏิบต่ิต่ิิอ็ผู้้้มส่ีิวนได้เสิยีีทก้กล้ม่ติามหุ้ลก่

การ์กำาก่บดแ้ลกิจการ์ที�ดี และจริ์ยีธร์ร์มธ้ร์กิจ ติลอ็ดจนการ์ป้อ็งก่นการ์ท้จริ์ติท่�งภายีในและภายีนอ็กและม้ง่ม่�นในการ์ต่ิอ็ต้ิาน

การ์คอ็ร์์ร์ป่ชั่่�นในท้กร์ป้แบบท่�งทางติร์งและทางอ้็อ็ม เพ้ั�อ็ใหุ้้ม่�นใจว่าบริ์ษัท่ฯ มนีโยีบายีการ์กำาหุ้นดความร่์บผู้ดิชั่อ็บ แนวทาง 

ปฏิบต่ิ ิและข้อ็กำาหุ้นดในการ์ดำาเนินการ์ที�เหุ้มาะสิม และเพั้�อ็ใหุ้้การ์ติด่สินิใจและการ์ดำาเนินธ้ร์กิจที�อ็าจมีความเสิี�ยีงด้านการ์ 

ท้จร์ติิคอ็ร์์ร์ป่ชั่่�นได้ร์บ่การ์พิัจาร์ณาและปฏิบต่ิอิ็ย่ีางร์อ็บคอ็บ บริ์ษัท่ฯ จง่ได้จด่ทำา “นโยบายต่อต้านการทุี่จรติคัอร์รปัชั�น”  

เป็นลายีล่กษัณ์อ็่กษัร์ข่�น เพ้ั�อ็เป็นแนวทางในการ์ปฏิบ่ติิงานและการ์ติ่ดสิินใจในการ์ดำาเนินธ้ร์กิจขอ็งกร์ร์มการ์ ผู้้้บริ์หุ้าร์ 

และพัน่กงาน ท่�งนี� นโยีบายีด่งกล่าวได้เผู้ยีแพัร์่ไว้บนเว็บไซ์ติ์บร์ิษั่ทฯ อ็ีกด้วยี โดยีมีร์ายีละเอ็ียีดด่งนี�

 คำานิยีาม

 คอ็ร์์ร์่ปชั่่�น (Corruption) หุ้มายีถ่ง การ์ติิดสิินบนไม่ว่าจะเป็นร้์ปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการ์เสินอ็ใหุ้้ มอ็บใหุ้้  

การ์ใหุ้้คำาม่�นสิญ่่ญ่า การ์ขอ็ การ์เร์ยีีกร้์อ็ง การ์ใหุ้้หุ้ร์อ้็ร์บ่ทร์พ่ัย์ีสินิหุ้ร์อ้็ผู้ลปร์ะโยีชั่น์อ็้�นใดซ์่�งไม่เหุ้มาะสิม ก่บเจ้าหุ้น้าที�ขอ็งร่์ฐ 

หุ้น่วยีงานขอ็งร์่ฐ หุ้น่วยีงานเอ็กชั่น หุ้ร์้อ็บ้คคลอ็้�นใดที�ทำาธ้ร์กิจก่บบร์ิษั่ทฯ ไม่ว่าจะโดยีทางติร์งหุ้ร้์อ็ทางอ็้อ็ม เพ้ั�อ็ใหุ้้ 

บ้คคลด่งกล่าวปฏิบ่ติิหุ้ร์้อ็ละเว้นการ์ปฏิบ่ติิหุ้น้าที� เพ้ั�อ็ใหุ้้ได้มาหุ้ร้์อ็ร่์กษัาไว้ซ์่�งผู้ลปร์ะโยีชั่น์อ็้�นใดที�ไม่เหุ้มาะสิมทางธ้ร์กิจ 

เว้นแติ่กร์ณีที�กฎหุ้มายี ร์ะเบียีบ ปร์ะกาศ ข้อ็บ่งค่บ ขนบธร์ร์มเนียีมปร์ะเพัณีท้อ็งถิ�น หุ้ร์้อ็จาร์ีติทางการ์ค้า ใหุ้้กร์ะทำาได้

 นโยีบายีติ่อ็ติ้านการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น

 หุ้้ามกร์ร์มการ์ ผู้้้บร์ิหุ้าร์ และพัน่กงานขอ็งบร์ิษั่ทฯ ดำาเนินการ์หุ้ร์้อ็ยีอ็มร์่บหุ้ร์้อ็ใหุ้้การ์สิน่บสิน้นการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น

ในท้กร์้ปแบบท่�งทางติร์งและทางอ็้อ็ม โดยีคร์อ็บคล้มถ่งบร์ิษั่ทยี่อ็ยี และใหุ้้มีการ์สิอ็บทานการ์ปฏิบ่ติิติามนโยีบายีติ่อ็ติ้าน

การ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�นอ็ยี่างสิมำ�าเสิมอ็ ติลอ็ดจนทบทวนแนวทางปฏิบ่ติิใหุ้้สิอ็ดคล้อ็งก่บการ์เปลี�ยีนแปลงขอ็งธ้ร์กิจ ร์ะเบียีบ 

ข้อ็บ่งค่บ ปร์ะกาศ และข้อ็กำาหุ้นดขอ็งกฎหุ้มายี

 หุ้น้าที�และความร์่บผู้ิดชั่อ็บ

 1. คณะกร์ร์มการ์บร์ษิัท่ มหีุ้น้าที�และร์บ่ผู้ดิชั่อ็บในการ์กำาหุ้นดนโยีบายีและกำากบ่ใหุ้้มรี์ะบบที�สินบ่สินน้การ์ต่ิอ็ต้ิาน 

ท้จริ์ติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�นที�มีปร์ะสิิทธิภาพั เพ้ั�อ็ใหุ้้ม่�นใจว่าฝ่่ายีบร์ิหุ้าร์ได้ติร์ะหุ้น่กและใหุ้้ความสิำาค่ญ่ก่บการ์ติ่อ็ติ้านการ์ท้จริ์ติ

คอ็ร์์ร์่ปชั่่�นและปล้กฝ่ังจนเป็นว่ฒนธร์ร์มอ็งค์กร์

 2. คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสิอ็บ มีหุ้น้าที�และร์่บผิู้ดชั่อ็บในการ์สิอ็บทานร์ะบบร์ายีงานทางการ์เงินและบ่ญ่ชั่ี ร์ะบบ

ควบค้มภายีใน ร์ะบบติร์วจสิอ็บภายีในและร์ะบบบริ์หุ้าร์ความเสีิ�ยีง เพ้ั�อ็ใหุ้้ม่�นใจว่าเป็นไปติามมาติร์ฐานสิากล มีความ

ร์่ดก้ม เหุ้มาะสิม ท่นสิม่ยี และมีปร์ะสิิทธิภาพั

 3. กร์ร์มการ์ผู้้จ่้ดการ์ใหุ้ญ่่ และผู้้บ้ริ์หุ้าร์ร์ะด่บสิง้ มหีุ้น้าที�และร์บ่ผิู้ดชั่อ็บในการ์กำาหุ้นดใหุ้้มรี์ะบบและใหุ้้การ์ส่ิงเสิร์มิ

และสิน่บสิน้นนโยีบายีติ่อ็ติ้านการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น เพ้ั�อ็สิ้�อ็สิาร์ไปย่ีงพัน่กงานและผู้้้เกี�ยีวข้อ็งท้กฝ่่ายี ร์วมท่�งทบทวนความ

เหุ้มาะสิมขอ็งร์ะบบและมาติร์การ์ติ่างๆ เพั้�อ็ใหุ้้สิอ็ดคล้อ็งก่บการ์เปลี�ยีนแปลงขอ็งธ้ร์กิจ ร์ะเบียีบ ข้อ็บ่งค่บ ปร์ะกาศ และ

ข้อ็กำาหุ้นดขอ็งกฎหุ้มายี
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 4. พัน่กงานจะติ้อ็งปฏิบ่ติิหุ้น้าที�ใหุ้้สิอ็ดคล้อ็งก่บนโยีบายีฉีบ่บนี� กร์ณีมีข้อ็สิงสิ่ยีใหุ้้สิอ็บถามผู้้้บ่งค่บบ่ญ่ชั่า และ

หุ้ากพับเหุ้็นการ์ฝ่่าฝ่ืนนโยีบายีฉีบ่บนี� จะติ้อ็งร์ายีงานติ่อ็ผู้้้บ่งค่บบ่ญ่ชั่าหุ้ร์้อ็ผู้่านชั่่อ็งทางการ์ร์ายีงานที�กำาหุ้นดไว้

 แนวทางปฏิบ่ติิติามนโยีบายีติ่อ็ติ้านการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น

 1. กร์ร์มการ์ ผู้้้บร์ิหุ้าร์ และพัน่กงานขอ็งบร์ิษั่ทฯ จะติ้อ็งปฏิบ่ติิติามนโยีบายีติ่อ็ติ้านการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�นและค้่ม้อ็ 

จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ โดยีติ้อ็งไม่เกี�ยีวข้อ็งก่บการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น ไม่ว่าทางติร์งและทางอ็้อ็ม

 2. กร์ร์มการ์ ผู้้บ้ร์หิุ้าร์ และพันก่งานบร์ษิัท่ฯ จะต้ิอ็งไม่ใช้ั่อ็ำานาจหุ้น้าที� ที�บร์ษิัท่ฯมอ็บหุ้มายีเพ้ั�อ็แสิวงหุ้าผู้ลปร์ะโยีชั่น์

ส่ิวนติว่ หุ้ร์อ้็เอ็้�อ็ปร์ะโยีชั่น์แก่คร์อ็บคร์ว่ พัวกพ้ัอ็ง หุ้ร์อ้็บค้คลที�ใกล้ชั่ดิ ไม่ว่าโดยีทางติร์งหุ้ร้์อ็ทางอ้็อ็ม ติลอ็ดกร์ะบวนการ์ธร้์กิจ 

เชั่่น กร์ะทำาการ์ด้วยีวิธีการ์ใดๆ อ็่นไม่ชั่อ็บธร์ร์มเพั้�อ็จำาหุ้น่ายีสิินค้า หุ้ร์้อ็บร์ิการ์สิ่วนติ่วใหุ้้แก่บร์ิษั่ทฯ หุ้ร์้อ็ทำาการ์แข่งข่นทาง

ธ้ร์กิจไม่ว่าทางติร์ง หุ้ร์้อ็ทางอ็้อ็ม เป็นติ้น

 3. ผู้้้บร์ิหุ้าร์ และพัน่กงานขอ็งบร์ิษั่ทฯ ติ้อ็งไม่ละเลยี หุ้ร์้อ็ เพัิกเฉียี เม้�อ็พับเหุ้็นการ์กร์ะทำาที�เข้าข่ายีท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น 

อ็น่อ็าจเกี�ยีวข้อ็งก่บบริ์ษัท่ฯ โดยีแจ้งใหุ้้ผู้้บ่้งค่บบ่ญ่ชั่า หุ้ร์อ้็ บ้คคลที�ร์บ่ผิู้ดชั่อ็บทร์าบ หุ้ร์อ้็ทำาการ์แจ้งผู่้านช่ั่อ็งทางการ์ร์ายีงาน

ที�กำาหุ้นดไว้ โดยีพัน่กงานจะติ้อ็งใหุ้้ความร์่วมม้อ็ในการ์ติร์วจสิอ็บข้อ็เท็จจร์ิงติ่างๆ 

 4. ผู้้้บร์ิหุ้าร์ และพัน่กงานบร์ิษั่ทฯ จะติ้อ็งไม่เร์ียีก หุ้ร์้อ็ ร์่บผู้ลปร์ะโยีชั่น์อ็้�นใดอ็่นไม่ชั่อ็บธร์ร์มจากผู้้้มีสิ่วนได้เสิียี 

และจะติ้อ็งร์ะม่ดร์ะว่ง หุ้ลีกเลี�ยีงการ์ร์่บเลี�ยีงจากผู้้้มีสิ่วนได้เสีิยีขอ็งบริ์ษั่ทฯ ซ์่�งอ็าจได้ร์่บปร์ะโยีชั่น์จากการ์ปฏิบ่ติิงานขอ็ง

พัน่กงานหุ้ร์้อ็ผู้้้บร์ิหุ้าร์ขอ็งบร์ิษั่ทฯ

 5. หุ้ากพันก่งานมข้ีอ็สิงสิย่ี เกิดความลง่เล หุ้ร้์อ็ติกอ็ย่้ีในสิภาวะกดดน่ใหุ้้มส่ีิวนร่์วมในการ์ทจ้ร์ติิคอ็ร์์ร่์ปชั่่�น พันก่งาน

สิามาร์ถปร์ก่ษัากบ่ผู้้บ้ง่คบ่บญ่่ชั่า ฝ่่ายีทร์พ่ัยีากร์บค้คล หุ้ร์อ้็บค้คลที�ได้ร์บ่มอ็บหุ้มายีจากบร์ษิัท่ฯ ใหุ้้ทำาหุ้น้าที�ร์บ่ผู้ดิชั่อ็บเกี�ยีว

ก่บการ์ติิดติามการ์ปฏิบ่ติิติามจริ์ยีธร์ร์มธ้ร์กิจได้ท้กเม้�อ็ หุ้ร์้อ็ พัน่กงานสิามาร์ถทำาการ์ร์้อ็งเร์ียีนผู้่านชั่่อ็งทางการ์ร์ายีงานที�

กำาหุ้นดไว้ โดยีผู้้้แจ้งหุ้ร์้อ็ผู้้้ร์้อ็งเร์ียีนจะได้ร์่บการ์ค้้มคร์อ็งสิิทธิอ็ยี่างเป็นธร์ร์ม และข้อ็ม้ลที�ได้มาท่�งหุ้มดถ้อ็เป็นความล่บ

 6. ผู้้บ้ร์หิุ้าร์ และพัน่กงานขอ็งบริ์ษัท่ฯ จะต้ิอ็งใหุ้้ความร่์วมม้อ็ในการ์ส่ิงเสิริ์มแนวปฏิบ่ติขิอ็งภายีในอ็งค์กร์ก่บหุ้น่วยี

งานที�ร์่บผู้ิดชั่อ็บด้านการ์ควบค้มและการ์ติร์วจสิอ็บภายีใน ในการ์ใหุ้้ข้อ็ม้ลและติิดติามผู้ลการ์ดำาเนินงาน หุ้ากพับเหุ้็นการ์

ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น หุ้ร์้อ็ข้อ็ม้ลการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�นใดๆ โดยีผู้้้แจ้งหุ้ร์้อ็ผู้้้ร์้อ็งเร์ียีนจะได้ร์่บการ์ค้้มคร์อ็งสิิทธิอ็ยี่างเป็นธร์ร์ม และ

ข้อ็ม้ลที�ได้มาท่�งหุ้มดถ้อ็เป็นความล่บ

 ข้อ็กำาหุ้นดในการ์ดำาเนินการ์

 1. นโยีบายีติ่อ็ติ้านการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�นฉีบ่บนี� ใหุ้้คร์อ็บคล้มไปถ่งกร์ะบวนการ์บร์ิหุ้าร์งานทร์่พัยีากร์บ้คคล ติ่�งแติ่

การ์สิร์ร์หุ้า หุ้ร์้อ็การ์ค่ดเล้อ็กบ้คลากร์ การ์เล้�อ็นติำาแหุ้น่ง การ์ฝ่ึกอ็บร์ม การ์ปร์ะเมินผู้ลการ์ปฏิบ่ติิงานพัน่กงาน และการ์ใหุ้้

ผู้ลติอ็บแทน โดยีกำาหุ้นดใหุ้้ผู้้้บ่งค่บบ่ญ่ชั่าท้กร์ะด่บสิ้�อ็สิาร์ทำาความเข้าใจก่บพัน่กงานเพ้ั�อ็ใชั่้ในกิจกร์ร์มทางธ้ร์กิจที�อ็ย้ี่ใน

ความร์่บผู้ิดชั่อ็บและควบค้มด้แลการ์ปฏิบ่ติิใหุ้้เป็นไปอ็ยี่างมีปร์ะสิิทธิภาพั

 2. การ์ดำาเนนิการ์ใดๆ ติามนโยีบายีต่ิอ็ต้ิานการ์ทจ้ร์ติิคอ็ร์์ร์ป่ชั่่�น ใหุ้้ย่ีดแนวปฏิบต่ิติิามหุ้ลก่การ์ การ์กำากบ่ดแ้ลกิจการ์

ที�ดี ค้่ม้อ็จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ ร์วมท่�งร์ะเบียีบและค้่ม้อ็ปฏิบ่ติิงานขอ็งบร์ิษั่ทฯที�เกี�ยีวข้อ็ง ติลอ็ดจนแนวทางปฏิบ่ติิอ็้�นที�บร์ิษั่ทฯจะ

กำาหุ้นดข่�นติ่อ็ไป

 ชั่่อ็งทางการ์ร์้อ็งเร์ียีนการ์คอ็ร์์ร์่ปชั่่�นหุ้ร์้อ็แจ้งเบาะแสิ

 คณะกร์ร์มการ์บร์ิษั่ทมอ็บหุ้มายีใหุ้้คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสิอ็บ เป็นผู้้้พัิจาร์ณาร่์บเร้์�อ็งแจ้งเบาะแสิ ข้อ็ร์้อ็งเร์ียีน 

การ์กะทำาใดๆ ที�อ็าจทำาใหุ้้เกิดข้อ็สิงสิย่ีว่าเป็นการ์คอ็ร์์ร์ป่ชั่่�นที�เกิดข่�นกบ่บร์ษิัท่ฯ ไม่ว่าโดยีทางติร์งหุ้ร์อ้็ทางอ้็อ็ม โดยีผู่้านช่ั่อ็ง

ทางการ์ร์่บเร์้�อ็งที�กำาหุ้นดไว้ในนโยีบายีฉีบ่บนี�
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 โดยีผู้้ร้้์อ็งเร์ยีีนจะต้ิอ็งร์ะบร้์ายีละเอ็ยีีดขอ็งเร้์�อ็งที�แจ้งเบาะแสิ หุ้ร้์อ็ข้อ็ร้์อ็งเร์ยีีน พัร้์อ็มชั่้�อ็ ที�อ็ย่้ี และหุ้มายีเลขโทร์ศพ่ัท์

ที�สิามาร์ถติิดติ่อ็ได้ สิ่งมายี่งชั่่อ็งทางร์่บเร์้�อ็ง ด่งนี�

   1. ทางอ็ีเมล:  AC@ait.co.th 

   2. ทางจดหุ้มายี:  สิ่งไปร์ษัณียี์ปิดผู้น่กถ่ง

    เร์ียีน ปร์ะธานกร์ร์มการ์ติร์วจสิอ็บ

    บร์ิษั่ท แอ็็ดวานซ์์อ็ินฟอ็ร์์เมชั่่�นเทคโนโลยีี จำาก่ด (มหุ้าชั่น)

    37/2 ถ.สิ้ทธิสิาร์วินิจฉี่ยี แขวงสิามเสินนอ็ก เขติหุ้้วยีขวาง กร์้งเทพัฯ 10310

 บ้คคลที�สิามาร์ถแจ้งเบาะแสิ หุ้ร์้อ็ผู้้้ร์้อ็งเร์ียีนเกี�ยีวก่บการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น ค้อ็ ผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีท้กกล้่มขอ็งบร์ิษั่ทฯ 

ได้แก่ ผู้้้ถ้อ็หุ้้้น ล้กค้า ค้่ค้า ค้่แข่ง เจ้าหุ้นี� ภาคร์่ฐบาล ชั่้มชั่น สิ่งคม ผู้้้บร์ิหุ้าร์และพัน่กงานบร์ิษั่ทฯ ท่�งนี� ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้ว

ยีวิธีใดด่งกล่าวข้างติ้น จะได้ร์่บการ์ปกป้อ็งและค้้มคร์อ็งสิิทธิติามกฎหุ้มายี หุ้ร์้อ็แนวทางที�บร์ิษั่ทฯได้กำาหุ้นดไว้

 การ์ค้้มคร์อ็งและร์่กษัาความล่บขอ็งผู้้้ร์้อ็งเร์ียีนหุ้ร์้อ็ผู้้้แจ้งเบาะแสิ

 บร์ิษั่ทฯ กำาหุ้นดใหุ้้มีการ์ค้้มคร์อ็งผู้้้แจ้งเบาะแสิ ผู้้้ร์้อ็งเร์ียีน ผู้้้ใหุ้้ข้อ็ม้ล ผู้้้เป็นพัยีาน หุ้ร์้อ็ผู้้้ที�เกี�ยีวข้อ็งก่บการ์ 

ร้์อ็งเร์ยีีน ซ์่�งบค้คลน่�นจะได้ร์บ่การ์ค้ม้คร์อ็งสิทิธิจากบริ์ษัท่ฯ โดยีบร์ษิัท่ฯจะปกป้อ็งและเก็บไว้เป็นความล่บซ์่�งข้อ็มล้และเอ็กสิาร์ 

หุ้ล่กฐานท้กปร์ะการ์ที�สิามาร์ถร์ะบ้ติ่วตินผู้้้แจ้งเบาะแสิ ผู้้้ร์้อ็งเร์ียีน ผู้้้ใหุ้้ข้อ็ม้ล ผู้้้เป็นพัยีาน หุ้ร์้อ็ผู้้้ที�เกี�ยีวข้อ็งได้

 บร์ษิัท่ฯ จะไม่พัจิาร์ณาปร์บ่ลดติำาแหุ้น่ง ลงโทษั หุ้ร์อ้็ ดำาเนินการ์ด้วยีปร์ะการ์ใดๆ อ็น่เป็นผู้ลในทางลบต่ิอ็พันก่งาน

ที�ปฏิเสิธการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�นแติ่อ็ยี่างใดท่�งสิิ�น แม้ว่าการ์กร์ะทำาน่�นอ็าจทำาใหุ้้บร์ิษั่ทฯติ้อ็งสิ้ญ่เสิียีโอ็กาสิทางธ้ร์กิจ

 การ์พัิจาร์ณาบทลงโทษั

 หุ้ากกร์ร์มการ์ ผู้้้บร์ิหุ้าร์ และพัน่กงานขอ็งบร์ิษั่ทฯ ฝ่่าฝ่ืน ละเลยี ละเว้น หุ้ร้์อ็เจตินาที�จะไม่ปฏิบ่ติิติามนโยีบายี

ติ่อ็ติ้านการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�น ถ้อ็เป็นความผู้ิดทางวิน่ยี โดยีบร์ิษั่ทฯจะพัิจาร์ณาโทษัติามร์ะเบียีบขอ็งบร์ิษั่ทฯ และหุ้ากการ์ 

กร์ะทำาน่�นผู้ิดติ่อ็กฎหุ้มายี บร์ิษั่ทฯจะพัิจาร์ณาดำาเนินการ์ติามกฎหุ้มายีที�เกี�ยีวข้อ็งอ็ีกหุ้น่�งปร์ะการ์ด้วยี

 นโยีบายีและค้่ม้อ็อ็้�นๆที�เกี�ยีวข้อ็ง

 กร์ร์มการ์ ผู้้บ้ร์หิุ้าร์ และพันก่งานขอ็งบร์ษิัท่ฯ มหีุ้น้าที�ต้ิอ็งศก่ษัาและทำาความเข้าใจนโยีบายีฉีบบ่นี� ร่์วมกบ่นโยีบายี

และค้ม้่อ็อ้็�นๆ ขอ็งบร์ษิัท่ฯ ได้แก่ 1. หุ้ลก่การ์การ์กำาก่บดแ้ลกิจการ์ที�ด ี2. นโยีบายีความร์บ่ผิู้ดชั่อ็บต่ิอ็สิง่คม 3. ค้ม่อ้็จริ์ยีธร์ร์ม

ธ้ร์กิจ และ 4. ข้อ็บ่งค่บบร์ิษั่ท

 นอ็กจากนี� บร์ิษั่ทฯมีนโยีบายีที�จะปฏิบ่ติิติ่อ็ค้่ค้าอ็ยี่างเสิมอ็ภาคและเป็นธร์ร์มด้วยีความซ์้�อ็สิ่ติยี์สิ้จร์ิติ ปฏิบ่ติิติาม

พ่ันธสิ่ญ่ญ่าติ่อ็ผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีขอ็งบร์ิษั่ทฯและติร์ะหุ้น่กถ่งการ์ป้อ็งก่นการ์ท้จร์ิติท่�งภายีในและภายีนอ็กอ็งค์กร์ ด้วยีการ์

กำาหุ้นดไว้ค้่ม้อ็ “จร์ิยีธร์ร์มธ้ร์กิจ” ขอ็งบร์ิษั่ทฯ ในเร์้�อ็ง “การป้องกันการทีุ่จริตคัอร์รัปชั�น” เพั้�อ็ใหุ้้กร์ร์มการ์ ผู้้้บร์ิหุ้าร์ และ

พัน่กงานท้กคนใชั่้เป็นแนวทางในการ์ถ้อ็ปฏิบ่ติิ อ็ีกท่�งยี่งมีกร์ะบวนการ์ทำางานเพั้�อ็ป้อ็งก่นมิใหุ้้เกิดในเร์้�อ็งด่งกล่าว ด่งนี�

 • การ์บร์ิหุ้าร์ความเสิี�ยีง บร์ิษั่ทฯมีหุ้น่วยีงานติร์วจสิอ็บภายีใน เพั้�อ็ติร์วจสิอ็บการ์ปฏิบ่ติิงานขอ็งท้กหุ้น่วยีงานติาม 

  ปร์ะเด็นความเสีิ�ยีงซ์่�งได้ร์วมถ่งความเสิี�ยีงด้านการ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร์่ปชั่่�นอ็ย้ี่ด้วยี หุ้ากพับว่าหุ้น่วยีงานใดมีร์ะบบ 

  ควบค้มภายีในที�ไม่เพีัยีงพัอ็หุ้ร์้อ็มีการ์ท้จร์ิติ จะร์ายีงานผู้ลการ์ติร์วจสิอ็บติ่อ็คณะกร์ร์มการ์ติร์วจสิอ็บ และ 

  ผู้้้บร์ิหุ้าร์ร์ะด่บสิ้งพัร์้อ็มเสินอ็แนวทางการ์ป้อ็งก่น และปร์่บปร์้งร์ะบบควบค้มภายีในใหุ้้ดีข่�น

 • ม้่งม่�นการ์สิร์้างจิติสิำาน่กและไม่เป็นเหุ้ติ้แหุ้่งการ์ก่อ็ใหุ้้เกิดการ์ท้จร์ิติ
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     การแจ้งเบาะแสำแลี่ะรับข้อร้องเร่ยน

    บริ์ษั่ทฯ ได้จ่ดทำา “นโยบายการแจ้งเบาะแสำแลี่ะรับข้อร้องเร่ยน” เพ้ั�อ็เปิดโอ็กาสิใหุ้้กร์ร์มการ์ ผู้้้บริ์หุ้าร์ 

พัน่กงาน และผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีท้กกล้่มขอ็งบริ์ษั่ทฯ สิามาร์ถแจ้งเบาะแสิ ข้อ็ร์้อ็งเร์ียีนหุ้ร์้อ็ข้อ็เสินอ็แนะเกี�ยีวก่บการ์ทำาผิู้ด 

กฎหุ้มายี ร์ะเบียีบ ข้อ็บ่งค่บ หุ้ร์้อ็จร์ิยีธร์ร์มทางธ้ร์กิจ การ์ท้จร์ิติคอ็ร์์ร่์ปชั่่�น ความผู้ิดปกติิขอ็งร์ายีงานทางการ์เงิน หุ้ร์้อ็ข้อ็ 

บกพัร่์อ็งขอ็งร์ะบบควบคม้ภายีในขอ็งบร์ษิัท่ฯ โดยีสิามาร์ถแจ้งเบาะแสิหุ้ร้์อ็ข้อ็ร้์อ็งเร์ยีีน พัร้์อ็มส่ิงร์ายีละเอ็ยีีดหุ้ล่กฐานต่ิางๆ ได้ใน 

ชั่่อ็งทาง ด่งนี�

 1. ทางอ็ีเมล:  AC@ait.co.th  

 2. ทางเว็บไซ์ติ์:  https://www.ait.co.th/th/sustainability/corporate_governance/whistleblower  

 3. ทางจดหุ้มายี: สิ่งไปร์ษัณียี์ถ่ง 

    เร์ียีน  ปร์ะธานกร์ร์มการ์ติร์วจสิอ็บ

                 บร์ิษั่ท แอ็็ดวานซ์์อ็ินฟอ็ร์์เมชั่่�นเทคโนโลยีี จำาก่ด (มหุ้าชั่น)

                37/2 ถ.สิ้ทธิสิาร์วินิจฉี่ยี แขวงสิามเสินนอ็ก เขติหุ้้วยีขวาง กร์้งเทพัฯ 10310

 การ์ค้้มคร์อ็งและร์่กษัาความล่บขอ็งผู้้้แจ้งเบาะแสิหุ้ร์้อ็ผู้้้ร์้อ็งเร์ียีน

 บร์ิษั่ทฯ คำาน่งถ่งความเป็นสิ่วนติ่วและความปลอ็ดภ่ยีขอ็งผู้้้แจ้งเบาะแสิหุ้ร์้อ็ผู้้้ร์้อ็งเร์ียีน โดยีสิามาร์ถเล้อ็กที�จะไม่

เปิดเผู้ยีติว่ตินได้ หุ้ากเหุ้น็ว่าการ์เปิดเผู้ยีน่�นจะทำาใหุ้้เกิดความไม่ปลอ็ดภย่ี หุ้ร์อ้็เกิดความเสิยีีหุ้ายีใดๆ แต่ิหุ้ากมกีาร์เปิดเผู้ยี

ติ่วตินก็จะเป็นการ์เปิดโอ็กาสิใหุ้้บร์ิษั่ทฯสิามาร์ถร์ายีงานความค้บหุ้น้าและชั่ี�แจงข้อ็เท็จจร์ิงภายีหุ้ล่งจากการ์สิอ็บสิวนใหุ้้

ทร์าบได้

 ท่�งนี� บร์ษิัท่ฯจะเก็บข้อ็มล้ขอ็งผู้้แ้จ้งเบาะแสิหุ้ร์อ้็ผู้้ร้้์อ็งเร์ยีีน และข้อ็ม้ลที�เกี�ยีวข้อ็งเป็นความล่บ ไม่เปิดเผู้ยีข้อ็มล้ต่ิอ็

ผู้้้ไม่เกี�ยีวข้อ็ง เว้นแติ่จำาเป็นติ้อ็งเปิดเผู้ยีติามร์ะเบียีบขอ็งบร์ิษั่ทฯหุ้ร์้อ็ข้อ็กำาหุ้นดขอ็งกฎหุ้มายี ร์ะเบียีบ ข้อ็บ่งค่บที�เกี�ยีวข้อ็ง

 ข่�นติอ็นการ์ดำาเนินการ์

 1. ในกร์ณีที�มีหุ้ล่กฐานสิน่บสิน้นเพีัยีงพัอ็ติามข้อ็กล่าวหุ้าหุ้ร์้อ็ข้อ็ร์้อ็งเรี์ยีน การ์สิอ็บสิวนเต็ิมร์้ปแบบจะเริ์�ม 

ดำาเนินการ์โดยีมีว่ติถ้ปร์ะสิงค์เพ้ั�อ็ใหุ้้แน่ชั่่ดว่าการ์กร์ะทำาติามที�ร์้อ็งเร์ียีนได้เกิดข่�นจริ์งหุ้ร้์อ็ไม่ โดยีร้์ปแบบการ์สิอ็บสิวนจะ

แติกติ่างก่นไปติามสิถานการ์ณ์ การ์สิอ็บสิวนจะดำาเนินการ์ภายีใติ้การ์ร์่กษัาข้อ็ม้ลอ็่นเป็นความล่บ ผู้้้แจ้งเบาะแสิหุ้ร์้อ็ 

ผู้้้ร์้อ็งเร์ียีนอ็าจได้ร์่บการ์ติิดติ่อ็เพั้�อ็ขอ็ข้อ็ม้ลเพัิ�มเติิม

 2. คณะผู้้ส้ิอ็บสิวนจะแจ้งใหุ้้ผู้้แ้จ้งเบาะแสิหุ้ร้์อ็ผู้้ร้้์อ็งเร์ยีีน (หุ้ากเปิดเผู้ยีต่ิวติน) ทร์าบถง่ความคบ้หุ้น้าและชั่ี�แจ้งข้อ็

เทจ็จร์งิภายีหุ้ลง่สิร้์ปผู้ลการ์สิบ้สิวนผู่้านช่ั่อ็งทางการ์สิ้�อ็สิาร์ที�เหุ้มาะสิม และจด่เก็บแฟ้มข้อ็มล้ท่�งหุ้มดที�เกี�ยีวข้อ็งเป็นความ

ล่บ ในกร์ณีที�เป็นเร์้�อ็งสิำาค่ญ่จะร์ายีงานติ่อ็คณะกร์ร์มการ์บร์ิษั่ททร์าบ

 บทลงโทษั

 ผู้้้ใดกร์ะทำาการ์โดยีจงใจหุ้ร์้อ็ปร์ะมาทเลินเล่อ็ ไม่ปฏิบ่ติิติามนโยีบายีนี� ร์วมท่�งมีพัฤติิกร์ร์มกล่�นแกล้งข่มข้่ ลงโทษั

ทางวิน่ยี หุ้ร์อ้็เล้อ็กปฏิบ่ติ ิด้วยีวิธีการ์อ็น่ไม่ชั่อ็บเน้�อ็งมาจากการ์ร้์อ็งเร์ยีีนต่ิอ็ผู้้แ้จ้งเบาะแสิ/ผู้้ร้้์อ็งเรี์ยีน หุ้ร้์อ็บ้คคลที�เกี�ยีวข้อ็ง

ก่บเร์้�อ็งร์้อ็งเร์ียีนติามนโยีบายีนี� ถ้อ็เป็นความผู้ิดทางวิน่ยี โดยีบร์ิษั่ทฯจะพัิจาร์ณาโทษัติามร์ะเบียีบขอ็งบร์ิษั่ทฯ และหุ้าก

การ์กร์ะทำาน่�นผู้ิดติ่อ็กฎหุ้มายี บร์ิษั่ทฯจะพัิจาร์ณาดำาเนินการ์ติามกฎหุ้มายีที�เกี�ยีวข้อ็งอ็ีกหุ้น่�งปร์ะการ์ด้วยี

ตารางแสำดงจานวนกรณ่/ข้อร้องเร่ยนการลี่ะเมิดจรรยาบรรณธุุรกิจหรือการทีุ่จริตคัอร์รัปชั�น

                                            การต่อต้านการทีุ่จจิตคัอรัปชั�น  2564 หน่วย

จำานวนการกระที่ำาผิดด้านการทีุ่จริตหรือกระที่ำาผิดจริยธุรรม 0 กร์ณี

จำานวนกรรมการลี่าออกอันเนื�องจากประเด็นเรื�องการกำากับดูแลี่กิจการของบริษัที่ฯ 0 กร์ณี
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   การจัดการห่วงโซ่อุปที่าน

     การบริหารคัวามเสำ่�ยงของโคัรงการ

   บร์ิษั่ทฯ มีล่กษัณะการ์ใหุ้้บร์ิการ์เป็นงานโคร์งการ์ปร์ะเภทการ์ขายีและบร์ิการ์ติิดติ่�งเป็นหุ้ล่ก ด่งน่�นการ์บร์ิหุ้าร์ 

โคร์งการ์เพั้�อ็ใหุ้้สิามาร์ถดำาเนินงานได้ติามแผู้นงานโคร์งการ์ ติ่�งแติ่การ์ซ์้�อ็ว่ติถ้ดิบ/สิินค้า การ์ดำาเนินการ์ติิดติ่�งและสิ่งมอ็บ

สิินค้า จนถ่งกร์ะบวนการ์บร์ิการ์หุ้ล่งการ์ขายีน่�น จ่งมีความสิำาค่ญ่มาก บร์ิษั่ทฯ จ่งได้ติร์ะหุ้น่กถ่งผู้ลกร์ะทบจากความเสิี�ยีง

ติ่างๆ ที�อ็าจจะเกิดข่�น และมีการ์ทบทวนปัจจ่ยีความเสิี�ยีงและอ็้ปสิร์ร์คติ่างๆ อ็ยี่างสิมำ�าเสิมอ็ ปร์ะกอ็บก่บมีการ์จ่ดติ่�งคณะ 

กร์ร์มการ์บร์ิหุ้าร์ความเสิี�ยีงโคร์งการ์ (Project Risk Committee) ข่�นมาโดยีเฉีพัาะ เพ้ั�อ็ทำาหุ้น้าที�ปร์ะเมินความเสิี�ยีงขอ็ง 

โคร์งการ์และลดปัจจ่ยีลบที�สิ่งผู้ลติ่อ็ความสิำาเร์็จขอ็งโคร์งการ์ ซ์่�งปร์ะกอ็บไปด้วยี 

 ร์อ็งกร์ร์มการ์ผู้้้จ่ดการ์ สิายีงานสิน่บสิน้น  1 ท่าน

 ร์อ็งกร์ร์มการ์ผู้้้จ่ดการ์ สิายีงานล้กค้าสิ่มพั่นธ์  1 ท่าน

 ผู้้้ชั่่วยีกร์ร์มการ์ผู้้้จ่ดการ์ใหุ้ญ่่ จากสิายีงานการ์เงิน    1 ท่าน

 ผู้้้ชั่่วยีกร์ร์มการ์ผู้้้จ่ดการ์ใหุ้ญ่่ จากสิายีงานการ์ขายีและการ์ติลาด   1 ท่าน

 ผู้้้ชั่่วยีกร์ร์มการ์ผู้้้จ่ดการ์ใหุ้ญ่่ จากสิายีงานบร์ิการ์   2 ท่าน

 ผู้้้ชั่่วยีกร์ร์มการ์ผู้้้จ่ดการ์ใหุ้ญ่่ จากสิายีงานสิน่บสิน้น  2 ท่าน

   คัวามปลี่อดภัยที่างไซเบอร์แลี่ะการป้องกันข้อมูลี่สำ่วนบุคัคัลี่

    การปกป้องระบบสำารสำนเที่ศแลี่ะคัุ้มคัรองข้อมูลี่สำ่วนบุคัคัลี่ของลีู่กคั้า

   บร์ิษั่ทฯ มีหุ้น่วยีงานที�ด้แลและป้อ็งก่น ร์วมถ่งการ์ร์่กษัาข้อ็ม้ลสิ่วนบ้คคล โดยีทำาหุ้น้าที�เป็นศ้นยี์กลางใน 

การ์ป้อ็งก่นและติร์วจสิอ็บด้านการ์ร์ก่ษัาข้อ็มล้ส่ิวนบค้คลขอ็งล้กค้า ร์วมถ่งใหุ้้แนวทางและนโยีบายีเพ้ั�อ็ใหุ้้อ็งค์กร์ดำาเนนิงาน 

อ็ย้ี่ภายีใติ้กร์อ็บขอ็งกฎหุ้มายีและข้อ็บ่งค่บที�เกี�ยีวข้อ็ง ท่�งนี� ในปี 2564 บริ์ษั่ทฯ ได้ดำาเนินการ์และอ็ย้ี่ร์ะหุ้ว่างการ์กำาหุ้นด 

มาติร์การ์ค้้มคร์อ็งข้อ็ม้ลสิ่วนบ้คคลขอ็งผู้้้ใชั่้บร์ิการ์เพ้ั�อ็ชั่ี�แจงใหุ้้ผู้้้ใชั่้บร์ิการ์ เข้าใจถ่งร์ะเบียีบและข้อ็ปฏิบ่ติิขอ็งบร์ิษั่ทที� 

เกี�ยีวข้อ็งก่บการ์ค้ม้คร์อ็งข้อ็มล้ส่ิวนบค้คล กำาหุ้นดกร์ะบวนการ์จด่การ์ข้อ็มล้ เพ้ั�อ็ป้อ็งก่นและร์ก่ษัาข้อ็มล้ส่ิวนบค้คลขอ็งลก้ค้า  

ร์วมถ่งการ์จำาก่ดการ์เข้าถ่งข้อ็ม้ลที�สิำาค่ญ่ และย่ีงศ่กษัาเพิั�มเติิมเกี�ยีวก่บการ์นำาเทคนิคการ์ป้อ็งก่นข้อ็ม้ลที�หุ้ลากหุ้ลายีมา 

ปร์ะย้ีกต์ิใช้ั่ พัร้์อ็มจด่ทำาข้อ็กำาหุ้นดเกี�ยีวก่บกร์ะบวนการ์ขอ็งการ์เช้ั่�อ็มต่ิอ็ข้อ็มล้ในร์ะบบอ็ย่ีางเป็นข่�นติอ็นและส้ิ�อ็สิาร์ก่บหุ้น่วยี

งานที�เกี�ยีวข้อ็งใหุ้้ปฏบิติ่ิติามข้อ็กำาหุ้นด โดยีบร์ษิัท่ฯจะปร์ะกาศใช้ั่ร์ะเบยีีบและข้อ็ปฏบิต่ิต่ิิางๆ ในปี 2565 ติามพัร์ะร์าชั่บญ่่ญ่่ติิ 

ค้ม้คร์อ็งข้อ็มล้ส่ิวนบค้คล พั.ศ. 2562 ซ์่�งจะมผีู้ลบง่คบ่ใช้ั่ในว่นที� 1 มถ้ินายีน 2565 เป็นต้ินไป นอ็กจากนี� ในปี 2565 บร์ษิัท่ฯ 

มีแผู้นในการ์สิร์้างความติร์ะหุ้น่กและการ์ใหุ้้ความร์้้ความเข้าใจในการ์ปกป้อ็งข้อ็ม้ลสิ่วนบ้คคลขอ็งล้กค้าใหุ้้ก่บพัน่กงาน 

ท้กคนในอ็งค์กร์ ร์วมถ่งบร์ิษั่ทค้่ค้า อ็ีกท่�ง การ์กำาหุ้นดกร์อ็บในการ์สิอ็บทานในเร์้�อ็งการ์ปกป้อ็งค้้มคร์อ็งข้อ็ม้ลสิ่วนบ้คคล 

อ็ยี่างมีร์ะบบ 

     การรักษาคัวามปลี่อดภัยที่างไซเบอร์

   บร์ษิัท่ฯ มหีุ้น่วยีงานร์ก่ษัาความปลอ็ดภย่ีทางไซ์เบอ็ร์์ ที�ทำาหุ้น้าที�ร์บ่ผู้ดิชั่อ็บดแ้ลร์ะบบและกำาหุ้นดข้อ็ปฏบิต่ิเิพ้ั�อ็

บร์ิหุ้าร์จ่ดการ์และเฝ่้าร์ะว่งในการ์ร์่กษัาความม่�นคงปลอ็ดภ่ยีทางไซ์เบอ็ร์์ และสิร์้างความติร์ะหุ้น่กถ่งการ์ร์่กษัาความม่�นคง

ปลอ็ดภย่ีทางไซ์เบอ็ร์์ขอ็งอ็งค์กร์ บร์ษิัท่ฯ มคีวามม้ง่ม่�นในค้ม้คร์อ็งปกป้อ็งร์ะบบเพ้ั�อ็ใหุ้้ปลอ็ดภ่ยีจากภย่ีคก้คามด้านไซ์เบอ็ร์์  

โดยีดำาเนินการ์ปร์่บปร์้งและพั่ฒนาร์ะบบและโคร์งสิร์้างพั้�นฐานใหุ้้ปลอ็ดภ่ยีติามมาติร์ฐานความปลอ็ดภ่ยีขอ็งข้อ็ม้ลอ็ยี่าง 

สิมำ�าเสิมอ็ ทำาการ์ทดสิอ็บปร์ะเมนิและติร์วจสิอ็บความปลอ็ดภ่ยีก่อ็นการ์เปิดใช้ั่ร์ะบบ พัร้์อ็มเพิั�มศก่ยีภาพัและความร์วดเร์ว็ 

ในการ์ติอ็บสินอ็งติ่อ็เหุ้ต้ิการ์ณ์ภ่ยีค้กคามทางไซ์เบอ็ร์์ นอ็กจากนี� บริ์ษั่ทฯ ย่ีงมีการ์เฝ่้าร์ะว่งและร่์บม้อ็ภ่ยีค้กคามไซ์เบอ็ร์ ์

ขอ็งอ็งค์กร์และล้กค้า ผู้่านร์ะบบการ์แจ้งเติ้อ็นกลางเพ้ั�อ็ใหุ้้ม่�นใจว่า สิามาร์ถติอ็บสินอ็งติ่อ็เหุ้ติ้การ์ณ์ได้อ็ยี่างท่นท่วงที  

ร์วมถ่งการ์จด่ทำาและปร์บ่ปร์ง้นโยีบายีและแนวทางการ์ปฏบิต่ิด้ิานการ์ร่์กษัา ความม่�นคงปลอ็ดภ่ยีทางไซ์เบอ็ร์์อ็ย่ีางสิมำ�าเสิมอ็
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
  นโยบายการพััฒนาแลี่ะม่สำ่วนร่วมกับชุมชนแลี่ะสำังคัม

 บร์ิษั่ทฯเห็ุ้นความสิำาค่ญ่ในการ์พ่ัฒนาและมีสิ่วนร์่วมก่บชั่้มชั่นและสิ่งคม โดยีเฉีพัาะพัน่กงานขอ็งเร์าซ์่�งถ้อ็เป็น

ทร์่พัยีากร์ที�สิำาค่ญ่ในการ์ข่บเคล้�อ็นธ้ร์กิจใหุ้้สิำาเร์็จติามเป้าหุ้มายีและนำาพัาอ็งค์กร์สิ้่การ์เติิบโติที�ย่ี�งย้ีน พัร์้อ็มด้วยีการ์ด้แล

และพ่ัฒนาสิง่คมและชั่ม้ชั่นอ็ย่ีางต่ิอ็เน้�อ็งเพ้ั�อ็ส่ิงเสิร์มิการ์มส่ีิวมร่์วมในการ์ปร์บ่ปร์ง้คณ้ภาพัชั่วิีติใหุ้้ดขี่�น โดยีกำาหุ้นดนโยีบายี

และแนวปฏิบ่ติิด้านสิ่งคม ด่งติ่อ็ไปนี�

 1. ดำาเนินธ้ร์กิจติามหุ้ล่กการ์กำาก่บด้แลกิจการ์ที�ดี เคาร์พัสิิทธิมน้ษัยีชั่นและปฏิบ่ติิติ่อ็แร์งงานอ็ยี่างเป็นธร์ร์ม

 2. เสิร์ิมสิร์้างและพ่ัฒนาพัน่กงานในอ็งค์กร์ใหุ้้มีความร์้้ความสิามาร์ถ ก่อ็ใหุ้้เกิดการ์พ่ัฒนานว่ติกร์ร์มร์้ปแบบ 

  การ์ขายีและการ์ใหุ้้บร์ิการ์ใหุ้ม่ๆเพ้ั�อ็ร์อ็งร์่บการ์เติิบโติขอ็งบร์ิษั่ท  ติลอ็ดจนการ์กำาก่บด้แลค่าติอ็บแทนและ 

  สิว่สิดิการ์ติ่างๆใหุ้้อ็ยี้่ในร์ะด่บที�เหุ้มาะสิมควบค้่ก่บการ์วิเคร์าะหุ้์เปร์ียีบเทียีบก่บธ้ร์กิจในอ็้ติสิาหุ้กร์ร์มเดียีวก่น  

  และจ่ดร์ะเบียีบอ็งค์กร์ภายีใติ้กร์อ็บขอ็งกฎหุ้มายี

 3. พัิจาร์ณาความติ้อ็งการ์ขอ็งชั่้มชั่นและสิ่งเสิร์ิมพัน่กงานได้มีสิ่วนร์่วมผู้่านกิจกร์ร์มในร์้ปแบบติ่างๆ เพ้ั�อ็สิร์้าง 

  โอ็กาสิการ์เข้าถ่งเทคโนโลยีีสิาร์สินเทศและพ่ัฒนาค้ณภาพัชีั่วติิขอ็งชั่ม้ชั่นใหุ้้ดข่ี�น เช่ั่น การ์บริ์จาคคอ็มพัวิเติอ็ร์์  

  การ์สิ่งเสิร์ิมอ็งค์ความร์้้ในร์้ปแบบอ็ิเล็กทร์อ็นิกสิ์ การ์ติิดติ่�งร์ะบบเพ้ั�อ็การ์เข้าถ่งเทคโนโลยีีสิาร์สินเทศในพ้ั�นที� 

  หุ้่างไกล เป็นติ้น

 4. สิร์้างสิ่มพ่ันธ์ที�ดีก่บอ็งค์กร์ ท่�งภาคร์่ฐและเอ็กชั่น ติลอ็ดจนผู้้้นำาชั่้มชั่นในหุ้ลากหุ้ลายีร์ะด่บ ร์วมถ่งผู้้้มีสิ่วนได ้

  เสิียีท้กกล้่ม เพั้�อ็สิร์้างความสิ่มพั่นธ์ที�ดีและสิามาร์ถปร์ะสิานความร์่วมม้อ็ในการ์พั่ฒนาชั่้มชั่นอ็ยี่างยี่�งยี้นและ 

  เป็นร์้ปธร์ร์ม

   สำิที่ธุิมนุษยชนแลี่ะการปฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธุรรม

     การเคัารพัสำิที่ธุิมนุษยชน

   บร์ิษั่ทฯได้เล็งเหุ้็นถ่งความสิำาค่ญ่ถ่งการ์เคาร์พัสิิทธิมน้ษัยีชั่นอ็่นเป็นร์ากฐานขอ็งการ์พั่ฒนาทร์่พัยีากร์บ้คคล  

อ็่นมีสิ่วนสิ่มพ่ันธ์ก่บธ้ร์กิจในล่กษัณะการ์เพิั�มค้ณค่า ร์วมถ่งการ์ปฏิบ่ติิติ่อ็แร์งงานอ็ยี่างเป็นธร์ร์มและเสิมอ็ภาค ไม่เล้อ็ก 

ปฏบิต่ิด้ิวยีเหุ้ต้ิผู้ลแหุ่้งเช้ั่�อ็ชั่าติ ิศาสินา เพัศ สิผีู้วิ เผู่้าพ่ันธ์้ ไม่ใช้ั่แร์งงานเด็กและต่ิอ็ต้ิานการ์คก้คามทางเพัศ บริ์ษัท่ฯติร์ะหุ้น่ก 

ดีกว่าทร์่พัยีากร์บ้คคลน่บเป็นปัจจ่ยีสิำาค่ญ่ขอ็งขอ็งธ้ร์กิจในการ์สิร์้างม้ลค่าและเพัิ�มผู้ลผู้ลิติ ด่งน่�น ธ้ร์กิจควร์ปร์่บปร์้งสิภาพั

แวดล้อ็มและเง้�อ็นไขในการ์ทำางาน ใหุ้้พัน่กงานมีค้ณภาพัชั่ีวิติที�ดี และได้มีโอ็กาสิแสิดงศ่กยีภาพั ติลอ็ดจนได้ร์่บโอ็กาสิใน

การ์ฝ่ึกฝ่นและเพัิ�มพั้นท่กษัะในการ์ทำางาน โดยีบร์ิษั่ทฯได้ยี่ดแนวปฏิบ่ติิด่งติ่อ็ไปนี�

  1. สิน่บสิน้นและเคาร์พัในการ์ปกป้อ็งสิิทธิมน้ษัยีชั่น โดยีหุ้ม่�นติร์วจติร์าด้แลมิใหุ้้ธ้ร์กิจขอ็งบร์ิษั่ทฯเข้าไปมีสิ่วน 

    เกี�ยีวข้อ็งก่บการ์ล่วงละเมิดสิิทธิมน้ษัยีชั่น 

  2. สิ่งเสิร์ิมใหุ้้มีการ์เฝ่้าร์ะว่งการ์ปฏิบ่ติิติามข้อ็กำาหุ้นดด้านสิิทธิมน้ษัยีชั่นภายีในบร์ิษั่ทฯ 

  3. จ่ดใหุ้้มีร์ะบบการ์ทำางานที�ม้่งเน้นความปลอ็ดภ่ยีและสิ้ขอ็นาม่ยีในสิถานที�ทำางานอ็ยี่างเหุ้มาะสิม

  4. พัฒ่นาพัน่กงานเพ้ั�อ็ฝึ่กฝ่นทก่ษัะและเพิั�มพ้ันศก่ยีภาพั โดยีเปิดโอ็กาสิใหุ้้พัน่กงานมีการ์เรี์ยีนร้้์ และเล้�อ็นติำาแหุ้น่ง 

    เม้�อ็มีโอ็กาสิเหุ้มาะสิม

  5. จ่ดใหุ้้มีเง้�อ็นไขการ์จ้างงานที�เป็นธร์ร์มสิำาหุ้ร์่บพัน่กงาน และใหุ้้พัน่กงานได้ร์่บค่าติอ็บแทนที�เหุ้มาะสิม 

    ติามศ่กยีภาพั

  6. จ่ดใหุ้้มีกร์ะบวนการ์ร์้อ็งเร์ียีนอ็ยี่างเหุ้มาะสิมสิำาหุ้ร์่บพัน่กงานที�ได้ร์่บการ์ปฏิบ่ติิอ็ยี่างไม่เป็นธร์ร์ม

  7. จ่ดใหุ้้มีการ์ด้แลในเร์้�อ็งสิว่สิดิการ์แก่พัน่กงานที�เหุ้มาะสิม เชั่่น จ่ดใหุ้้มีว่นลาพั่กผู้่อ็นปร์ะจำาปี การ์ทำางาน 

    ล่วงเวลาที�สิมเหุ้ติ้สิมผู้ล การ์ร์่กษัาพัยีาบาลติามความจำาเป็นและสิมควร์ เป็นติ้น



แบบ 56-1 One Report 2564บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) 45

  8. ส่ิงเสิร์มิใหุ้้พัน่กงานมด้ีลยีภาพัในการ์ใช้ั่ชั่วีติิร์ะหุ้ว่างการ์ทำางานและชั่วีติิส่ิวนติว่ มกีาร์พัจิาร์ณาใช้ั่หุ้ลก่ปร์ช่ั่ญ่า 

    เศร์ษัฐกจิพัอ็เพัยีีง และส่ิงเสิร์มิใหุ้้พัน่กงานมโีอ็กาสิบำาเพัญ็่ปร์ะโยีชั่น์ ทำาความดเีพ้ั�อ็สิง่คมร์วมท่�งการ์ปฏบิต่ิิ 

    ติามหุ้ล่กธร์ร์มขอ็งศาสินา

  9. ใหุ้้ข้อ็มล้สิำาค่ญ่แก่พัน่กงานและต่ิวแทนพันก่งานเพ้ั�อ็ใหุ้้ทร์าบผู้ลการ์ดำาเนนิงานและสิภาพัที�แท้จร์งิขอ็งอ็งค์กร์ 

    ธ้ร์กิจ

  10.  เคาร์พัสิทิธใินการ์แสิดงความคดิเหุ้น็ขอ็งพันก่งาน ซ์่�งคร์อ็บคลม้ถ่งการ์มอี็สิิร์ะในการ์ใหุ้้ความเหุ้น็โดยีปร์าศจาก 

    การ์แทร์กแซ์ง การ์ได้ร์่บข้อ็ม้ลหุ้ร์้อ็ความคิดเหุ้็นผู้่านส้ิ�อ็ติ่างๆ ร์วมท่�งจ่ดใหุ้้มีชั่่อ็งทางการ์ส้ิ�อ็สิาร์เพ้ั�อ็ร์่บฟัง 

    ความคิดเหุ้็นขอ็งผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีอ็ยี่างเสิร์ี

    การปฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธุรรม

   บร์ิษั่ทฯติร์ะหุ้น่กอ็ย้ี่เสิมอ็ว่าพัน่กงานท้กคนเป็นทร่์พัยีากร์ที�มีค้ณค่าสิ้งส้ิดและเป็นปัจจ่ยีแหุ้่งความสิำาเร็์จขอ็งก

าร์บร์ร์ล้เป้าหุ้มายีขอ็งบร์ิษั่ทฯ บร์ิษั่ทฯจ่งใหุ้้การ์ด้แลและการ์ปฏิบ่ติิที�เป็นธร์ร์มท่�งในด้านโอ็กาสิ ผู้ลติอ็บแทน การ์แติ่งต่ิ�ง 

การ์โยีกยี้ายี และมีสิว่สิดิการ์ที�เหุ้มาะสิมและเป็นธร์ร์มในด้านติ่างๆ และมีแนวปฏิบ่ติิด่งนี�

  1. เคาร์พัสิทิธใินการ์ทำางานติามหุ้ลก่สิทิธมินษ้ัยีชั่น โดยีสิามาร์ถดร้์ายีละเอ็ยีีดเพิั�มเติมิได้ภายีใต้ิหุ้ว่ข้อ็ “การเคัารพั 

    สิำที่ธุมินษุยชน” ติามที�ได้กล่าวไว้หุ้่วข้อ็ข้างติ้น

  2. กำาหุ้นดใหุ้้มี นโยบายสำวัสำดิการแลี่ะผลี่ตอบแที่น โดยีคำาน่งถ่งหุ้ล่กการ์เพ้ั�อ็จ้งใจใหุ้้พัน่กงานปฏิบ่ติิงาน 

    เติม็ความสิามาร์ถ มคีวามเป็นธร์ร์ม และมีร์ะบบแบบแผู้นการ์ปฏิบต่ิทีิ�เป็นมาติร์ฐานเดียีวก่น มกีาร์ปร์ะเมินและ 

    วิเคร์าะห์ุ้ค่างานใหุ้้มคีวามเป็นปัจจบ้น่เหุ้มาะสิมก่บร์ะดบ่หุ้น้าที�ความร์บ่ผู้ดิชั่อ็บ สิอ็ดคล้อ็งก่บการ์ดำาเนนิธ้ร์กจิ  

    และอ็ยี้่ในร์ะด่บที�สิามาร์ถแข่งข่นได้หุ้ร์้อ็เท่าเทียีมก่บอ็่ติร์าค่าจ้างค่าติอ็บแทนขอ็งบร์ิษั่ทชั่่�นนำาอ็้�นๆ

ตารางแสำดงจำานวนกรณ่การปฏิิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานแลี่ะสำิที่ธุิมนุษยชน

       การสำ่งเสำริมแลี่ะพััฒนาศักยภาพัพันักงาน

    •  การบริหารที่รัพัยากรบุคัคัลี่

    การ์บร์ิหุ้าร์ทร์่พัยีากร์บ้คคลจ่งม้่งเน้นที�กร์ะบวนการ์บร์ิหุ้าร์ทร์่พัยีากร์มน้ษัยี์ในด้านติ่างๆ ด่งนี�

 การสำรรหาแลี่ะคัดัเลี่อืก: การ์สิร์ร์หุ้าบค้ลากร์เชั่งิร์ก้เปน็สิิ�งที�บร์ษิั่ทฯใหุ้้ความสิำาคญ่่และดำาเนนิการ์อ็ย่ีางต่ิอ็เน้�อ็ง 

เพ้ั�อ็ใหุ้้ได้บ้คลากร์มาอ็ย่ีางมค้ีณภาพัและท่นต่ิอ็โคร์งการ์ที�เข้ามาเป็นจำานวนมาก บริ์ษัท่ฯใช้ั่หุ้ลายีช่ั่อ็งทางในการ์สิร์ร์หุ้าและ

คด่เล้อ็กท่�งทางอ็อ็นไลน์และอ็อ็ฟไลน์ ร์วมไปถ่งโคร์งการ์ร์บ่น่กศ่กษัาเข้าฝึ่กงานเป็นปร์ะจำาท้กปี นอ็กจากน่�นบริ์ษัท่ฯย่ีงได้เข้า

ร์่วมมหุ้กร์ร์มร์่บสิม่คร์งานก่บสิถาบ่นการ์ศ่กษัาและอ็งค์กร์ติ่างๆ และยี่งได้เข้าร์่วมกิจกร์ร์ม Roadshow ติามมหุ้าวิทยีาล่ยี

ชั่่�นนำาติ่างๆ อ็ีกหุ้ลายีแหุ้่ง

                                                 การปฏิิบัติตามกฎหมาย 2564 หน่วย

จำานวนข้อพัิพัาที่จากการลี่ะเมิดกฎหมายแรงงาน 0 กร์ณี

จำานวนเงินชดเชยหรือคั่าปรับจากการลี่ะเมิดกฎหมายแรงงาน 0 ล้านบาท

จำานวนข้อร้องเร่ยนในการลี่ะเมิดสำิที่ธุิมนุษยชนภายในองคั์กร 0 กร์ณี

การสรรหาและ

คัดเลือก

การบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน

สวัสดิการและ

ผลตอบแทน

การบริหารและพััฒนา

ทรัพัยีากรบุคคลด้วยี

เทคโนโลยีีสารสนเทศ

สร้างความสัมพัันธ์

และความผูกพััน

ภายีในองค์กร
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 การบริหารผลี่การปฏิบิัติงาน: บร์ิษั่ทฯมีนโยีบายีการ์ปร์ะเมินผู้ลการ์ปฏิบ่ติิงานพัน่กงานอ็ยี่างเป็นธร์ร์ม ร์วมท่�ง 

เป็นไปติามนโยีบายีและกลยี้ทธ์ขอ็งท้กสิายีงานธ้ร์กิจ โดยีนำาร์ะบบติ่วชั่ี�ว่ดผู้ลการ์ปฏิบ่ติิงาน (SMART Goals) ที�สิอ็ดคล้อ็ง 

ก่บแผู้นงานธ้ร์กิจและนำามาปร์ะยี้กติ์ใชั่้ในอ็งค์กร์ ซ์่�งจะมีการ์ปร์ะเมินผู้ลงานปีละ 2 คร์่�ง เพั้�อ็ใหุ้้บร์ิษั่ทฯได้ร์่บทร์าบผู้ลการ์ 

ดำาเนินงานขอ็งพัน่กงานได้อ็ยี่างใกล้ชั่ิด อ็ีกท่�งยี่งเป็นการ์ทบทวนผู้ลการ์ปฏิบ่ติิงานขอ็งพัน่กงานเพ้ั�อ็นำามาพั่ฒนางานขอ็ง 

ตินเอ็งได้เป็นอ็ยี่างดี อ็ีกท่�ง บริ์ษั่ทฯได้นำาโปร์แกร์มแบบปร์ะเมิน 360 Degree เพ้ั�อ็เป็นติ่วชั่ี�ว่ดผู้ลการ์ปฏิบ่ติิงานและ 

พั่ฒนาศ่กยีภาพัขอ็งพัน่กงานร์อ็บทิศทางจากหุ้่วหุ้น้างาน เพั้�อ็นร์่วมงาน และล้กน้อ็งอ็ีกด้วยี 

 สำวสัำดิการแลี่ะผลี่ตอบแที่น: บร์ษิัท่ฯมกีาร์กำาหุ้นดผู้ลติอ็บแทน สิทิธิปร์ะโยีชั่น์ และสิวส่ิดกิาร์ต่ิางๆ ติามติำาแหุ้น่ง

ความร์่บผู้ิดชั่อ็บ และความสิามาร์ถขอ็งพัน่กงานในท้กร์ะด่บภายีในอ็งค์กร์ โดยีมีการ์ปร์ะเมินและวิเคร์าะหุ้์ค่างานใหุ้้มี

ความเป็นปัจจบ้น่เหุ้มาะสิมกบ่ร์ะดบ่หุ้น้าที�ความร์บ่ผู้ดิชั่อ็บใหุ้้สิอ็ดคล้อ็งกบ่การ์ดำาเนนิธร้์กิจขอ็งบร์ษิัท่ฯท่�งในร์ะยีะสิ่�นและ 

ร์ะยีะยีาว ร์วมถ่งสิภาวะเศร์ษัฐกิจและดำาเนินการ์ควบค้่ก่บการ์วิเคร์าะหุ้์เปร์ียีบเทียีบก่บธ้ร์กิจในอ็้ติสิาหุ้กร์ร์มเดียีวก่น ท่�งนี� 

เพ้ั�อ็ใหุ้้ม่�นใจว่าพันก่งานทก้คนได้ร์บ่ผู้ลติอ็บแทน สิทิธิปร์ะโยีชั่น์และสิวส่ิดกิาร์ที�เหุ้มาะสิมอ็ย่ีางเป็นธร์ร์มและสิามาร์ถแข่งข่น

ได้ก่บบร์ิษั่ทชั่่�นนำาอ็้�นๆ อ็ีกท่�งบร์ิษั่ทฯ จ่ดใหุ้้มีสิว่สิดิการ์ติ่างๆ ที�พัน่กงานจะได้ร์่บติามที�กฎหุ้มายีกำาหุ้นด เชั่่น ปร์ะก่นสิ่งคม 

กอ็งท้นสิำาร์อ็งเลี�ยีงชั่ีพั และนอ็กเหุ้น้อ็จากที�กฎหุ้มายีกำาหุ้นด เชั่่น การ์ปร์ะก่นสิ้ขภาพั การ์ปร์ะก่นชั่ีวิติและอ็้บ่ติิเหุ้ติ้ ร์วมท่�ง 

เงินชั่่วยีเหุ้ล้อ็ปร์ะเภทติ่างๆ เชั่่นเงินก้้ฉี้กเฉีิน เงินค่าร์่กษัาพัยีาบาลบิดามาร์ดา เป็นติ้น

 การบริหารแลี่ะพััฒนาที่รัพัยาการบุคัคัลี่ด้วยเที่คัโนโลี่ย่สำารสำนเที่ศ: บริ์ษั่ทฯมีการ์นำาเทคโนโลยีีมาปร์ะย้ีกติ ์

ใชั่้ในการ์บร์ิหุ้าร์และพั่ฒนาทร์่พัยีากร์บ้คคล เพ้ั�อ็สิน่บสิน้นการ์บร์ิหุ้าร์ทร่์พัยีากร์บ้คคลใหุ้้เกิดความร์วดเร์็ว ลดติ้นท้น  

ถ้กติ้อ็งและเกิดปร์ะสิิทธิภาพัสิ้งสิ้ด การ์พ่ัฒนาร์ะบบ Work Flow เป็น Application เพ้ั�อ็ใชั่้บนม้อ็ถ้อ็ อ็ำานวยี 

ความสิะดวกใหุ้้ก่บพัน่กงาน มีร์ะบบ Check in ข่�นมาเพ้ั�อ็สิน่บสิน้นการ์ทำางานนอ็กสิถานที�ขอ็งพัน่กงาน โดยีนำามาใชั่้ 

ในการ์บร์หิุ้าร์พัน่กงาน, การ์วิเคร์าะห์ุ้กำาลง่และการ์ปฏิบต่ิงิาน, การ์ฝึ่กอ็บร์มและพัฒ่นา, การ์บร์หิุ้าร์สิวส่ิดกิาร์และการ์บร์กิาร์, 

การ์สิร์ร์หุ้าและพั่ฒนาทร์่พัยีากร์บ้คคล, การ์ปร์ะเมินขีดความสิามาร์ถและการ์จ่ดทำาแผู้นพั่ฒนาร์ายีบ้คคล นอ็กจากน่�น 

บร์ิษั่ทฯได้ใชั่้ข้อ็ม้ลติ่างๆ เหุ้ล่านี� ไปใชั่้สิน่บสิน้นการ์ติ่ดสิินใจและการ์กำาหุ้นดนโยีบายีการ์บริ์หุ้าร์และพ่ัฒนาทร์่พัยีากร์ 

บ้คคลใหุ้้อ็งค์กร์ปร์ะสิบความสิำาเร์็จอ็ยี่างยี่�งยี้น

กองทุนสำารองเลูี้ยงชีพ

ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำาปี

ค้่ารักษาพยาบาลู

บร์ิษั่ทฯ จ่ดใหุ้้มีกอ็งท้นสิำาร์อ็งเลี�ยีงชั่ีพัใหุ้้ก่บพัน่กงานท้กคนโดยีสิม่คร์ใจ เม้�อ็ผู้่านการ์ทดลอ็งทำางาน โดยีพัน่กงานจะได้

ร์่บบางสิ่วนจากบร์ิษั่ท เม้�อ็ทำางานติ่�งแติ่ 3 ปีข่�นไป และได้ร์่บท่�งหุ้มดเม้�อ็ทำางานมากกว่า10 ปี

บร์ิษั่ทฯ จ่ดใหุ้้มีการ์ทำาปร์ะก่นชั่ีวิติ การ์ปร์ะก่นอ็้บ่ติิเหุ้ติ้และการ์ปร์ะก่นภ่ยีท้พัพัลภาพัสิิ�นเชั่ิงถาวร์เน้�อ็งจากการ์เจ็บป่วยี 

ใหุ้้ก่บพัน่กงานท้กคน โดยีแบ่งเป็นติามร์ะด่บพัน่กงานและผู้้้บร์ิหุ้าร์

บร์ิษั่ทฯ จ่ดใหุ้้มีการ์ปร์ะก่นสิ้ขภาพั ในกร์ณีที�พัน่กงานเจ็บป่วยี พัน่กงานท้กคนสิามาร์ถใชั่้บ่ติร์ปร์ะก่นสิ้ขภาพัที�ทาง 

บร์ิษั่ทได้จ่ดทำาไว้ใหุ้้ เพั้�อ็ไปร์่บการ์ร์่กษัาติามสิถานพัยีาบาลติ่างๆ ได้ติลอ็ด 24 ชั่่�วโมง

บร์ิษั่ทฯ จ่ดใหุ้้มีการ์ติร์วจสิ้ขภาพัปร์ะจำาปี สิำาหุ้ร์่บพัน่กงานท้กคน เพั้�อ็ใหุ้้ข้อ็ม้ลเกี�ยีวก่บสิ้ขภาพัขอ็งตินเอ็งและเป็นการ์

สิ่งเสิร์ิมการ์มีสิ้ขภาพัที�ดี

บร์ิษั่ทฯ จ่ดใหุ้้เงินสิว่สิดิการ์ค่าร์่กษัาพัยีาบาล ในกร์ณีบิดามาร์ดา ค้่สิมร์สิและบ้ติร์ขอ็งพัน่กงานเจ็บป่วยี
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 สำร้างคัวามสำัมพัันธุ์แลี่ะคัวามผูกพัันภายในองคั์กร: 

บร์ิษั่ทฯมีการ์กำาหุ้นดนโยีบายีสิร์้างความสิ่มพ่ันธ์และความ

ผู้้กพั่นท้กร์ะด่บภายีในอ็งค์กร์ร์ะหุ้ว่างผู้้้บร์ิหุ้าร์และพัน่กงาน 

ร์วมท่�งได้สิ่งเสิริ์มการ์ทำางานเป็นทีม ม้่งเน้นการ์สิร์้างค่า

นิยีมและว่ฒนธร์ร์มอ็งค์กร์ใหุ้้เกิดการ์ปร์ะสิานงานและการ์

ทำางานร์่วมก่นอ็ยี่างมีปร์ะสิิทธิภาพั และจากสิถานการ์ณ์

การ์แพัร์่ร์ะบาดขอ็งเชั่้�อ็ไวร์่สิโควิด-19 ย่ีงไม่กล่บสิ้่สิภาวะ

ปกติิ บร์ิษั่ทฯได้ติะหุ้น่กถ่งความปลอ็ดภ่ยีด้านสิ้ขภาพัขอ็ง

พันก่งานเป็นสิำาคญ่่และปฏบิต่ิติิามคำาแนะนำาต่ิางๆขอ็งทาง

ภาคร์่ฐ โดยีในปี 2564 บร์ิษั่ทฯ ได้ปร์ะกาศการ์ทำางาน Work 

from Home แบบ 100% ร์วมถ่งการ์จ่ดกิจกร์ร์มต่ิางๆย่ีงคงงด

ในร์้ปแบบ Physical แติ่จ่ดกิจกร์ร์มในร์้ปแบบ Online มาก

ข่�น อ็าทิ AIT Business Direction 2021 – Virtual Event 

กิจกร์ร์มผู้้้บร์ิหุ้าร์พับปะพัน่กงานในร้์ปแบบอ็อ็นไลน์เพ้ั�อ็ร์่บ

ทร์าบทศิทางและแผู้นธ้ร์กิจปร์ะจำาปี 2564 AIT Talk – Virtual 

Event กิจกร์ร์มแบ่งปันแนวคิด วิธีคิด และท่ศนคติิเพั้�อ็สิร์้าง

ความสิมด้ลร์ะหุ้ว่างชีั่วิติสิ่วนต่ิวและการ์ทำางาน VIRTUAL 

NEW YEAR PARTY กิจกร์ร์มสิ่งสิร์ร์ค์ทางอ็อ็นไลน์ชั่่วง

เทศกาลสิ่งท้ายีปีเก่าติ้อ็นร์่บปีใหุ้ม่

 • การพััฒนาที่รัพัยากรบุคัคัลี่

  บร์ษิัท่ฯได้ส่ิงเสิร์มิและพ่ัฒนาความร้้์ความสิามาร์ถขอ็งพัน่กงานในทก้ร์ะดบ่อ็ย่ีางต่ิอ็เน้�อ็ง เพ้ั�อ็เพิั�มศก่ยีภาพัขอ็ง 

พัน่กงานใหุ้้สิามาร์ถติอ็บสินอ็งความติ้อ็งการ์ขอ็งธ้ร์กิจ เน้�อ็งจากบริ์ษั่ทฯมีความติร์ะหุ้น่กเสิมอ็ว่าบ้คลากร์เป็นทร์่พัยีากร์ 

ที�มีค้ณค่าและสิามาร์ถพั่ฒนาได้เพ้ั�อ็สิน่บสิน้นอ็งค์กร์ใหุ้้ปร์ะสิบความสิำาเร็์จติามเป้าหุ้มายี บร์ิษั่ทฯจ่งม้่งม่�นพั่ฒนา 

บ้คลากร์ท้กสิายีวิชั่าชั่ีพัในท้กร์ะด่บ โดยีผู้สิมผู้สิานท่�งการ์พั่ฒนาทางด้านท่กษัะ ความร้์้ ความสิามาร์ถ ติลอ็ดจนการ์ 

ปล้กฝ่ังว่ฒนธร์ร์ม ค่านิยีม และจร์ิยีธร์ร์มอ็งค์กร์ควบค้่ก่น ท่�งนี�เพั้�อ็ใหุ้้สิอ็ดคล้อ็งก่บกลยี้ทธ์และแนวทางในการ์ดำาเนินธ้ร์กิจ 

ขอ็งบร์ิษั่ทฯ
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 การวางแผนพัฒันาสำายอาช่พั: บร์ษิัท่ฯกำาหุ้นดนโยีบายีการ์วางแผู้นพ่ัฒนาสิายีอ็าชีั่พัขอ็งพัน่กงานท้กสิายีวิชั่าชีั่พั

ในทก้ร์ะด่บ โดยีพัน่กงานจะได้ร์บ่การ์พ่ัฒนาท่กษัะความร้้์ ความสิามาร์ถอ็ย่ีางต่ิอ็เน้�อ็ง และคำานง่ถง่ความสิามาร์ถ ท่ศนคติิ 

และศ่กยีภาพั ขอ็งพัน่กงานเป็นหุ้ล่กในการ์ติ่อ็ยีอ็ดเพั้�อ็ใหุ้้เกิดปร์ะสิิทธิภาพัและปร์ะสิิทธิผู้ลสิ้งสิ้ด

 การฝึกอบรมที่รัพัยากรบุคัคัลี่: บริ์ษั่ทฯได้มีแนวทางการ์พ่ัฒนาทร์่พัยีากร์ โดยีบร์ิษั่ทฯใหุ้้ความสิำาค่ญ่ที�ส้ิดค้อ็ 

พัน่กงาน เน้�อ็งจากบร์ิษั่ทฯเล็งเหุ้็นว่าทิศทางการ์บร์ิหุ้าร์ ‘Human Assets’ อ็ยี่างยี่�งยี้นน่�นเป็นการ์วางร์ากฐานที�สิำาค่ญ่ขอ็ง 

บร์ิษั่ทฯ ทำาใหุ้้อ็งค์กร์เดินไปสิ้่ความสิำาเร็์จโดยีมีว่ติถ้ปร์ะสิงค์ร์่วมก่น ด่งน่�น ว่ติถ้ปร์ะสิงค์หุ้ล่กในการ์ฝ่ึกอ็บร์มที�สิำาค่ญ่  

ปร์ะกอ็บด้วยี

 1. เพัิ�มท่กษัะในหุ้น้าที�การ์ทำางาน สิามาร์ถปฏิบ่ติิงานด้วยีท่กษัะที�เพัิ�มข่�นท่�งในด้านการ์แก้ปัญ่หุ้า ความคิด 

   สิร์้างสิร์ร์ค์ ร์วมถ่งความชั่ำานาญ่ในการ์ปฏิบ่ติิงาน

 2.   สิร้์างทศ่นคติทิี�ดีในการ์ทำางาน ในการ์ฝึ่กอ็บร์มนอ็กจากสิร้์างความร้้์ความชั่ำานาญ่ทางวิชั่าการ์แก่พัน่กงานแล้ว  

   การ์สิร์้างความคิดเชิั่งบวกหุ้ร์้อ็มีท่ศนคติิที�ดีย่ีงสิามาร์ถชั่่วยีใหุ้้พัน่กงานร้์้ส่ิกว่าอ็งค์กร์มีความใสิ่ใจและพัร์้อ็ม 

   สิ่งเสิริ์มพัน่กงานใหุ้้มีความก้าวหุ้น้าในอ็าชีั่พัการ์งาน ซ์่�งสิามาร์ถชั่่วยีใหุ้้พัน่กงานมีกำาล่งใจที�จะทำางานใหุ้้ดี 

   มีปร์ะสิิทธิภาพัเพั้�อ็อ็งค์กร์

 โดยีในปัจจ้บ่น บร์ิษั่ทฯได้มีการ์วางแผู้นฝ่ึกอ็บร์มใหุ้้ก่บพัน่กงานในท้กร์ะด่บ ปร์ะกอ็บไปด้วยีการ์ฝ่ึกอ็บร์มภายีใน 

บร์ิษั่ทเอ็ง และการ์อ็บร์มภายีนอ็กบร์ิษั่ท อ็ีกท่�งย่ีงมีศ้นยี์อ็บร์มเทร์นเน็กซ์์ (TraiNex) ที�พัน่กงานสิามาร์ถเข้าไปฝ่ึก 

อ็บร์มเพัิ�มทก่ษัะและความชั่ำานาญ่เฉีพัาะทางได้ ท่�งนี� เพ้ั�อ็ส่ิงเสิร์มิความร์้ค้วามเข้าใจในการ์ทำางานได้อ็ย่ีางคร์บถ้วนเพ้ั�อ็ใหุ้้

พัน่กงานทำางานได้มีปร์ะสิิทธิภาพัและปร์ะสิิทธิผู้ล มีความเป็นม้อ็อ็าชั่ีพัมากยีิ�งข่�น

 การรักษาผู้ม่ศักยภาพัสูำงในองคั์กร: การ์วางแผู้นในเร้์�อ็งขอ็งการ์พ่ัฒนาและร่์กษัาผู้้้ที�มีศ่กยีภาพัส้ิงในอ็งค์กร์  

มีการ์ดำาเนินการ์ ด่งนี� 

  1.  กำาหุ้นดใหุ้้มีการ์เก็บข้อ็ม้ล Function Competency เพั้�อ็ค่ดเล้อ็กและจ่ดลำาด่บ Competency ขอ็งพัน่กงาน 

    แต่ิละคน ซ์่�งจะมกีาร์สิม่ภาษัณ์เป็นร์ายีบค้คล (One-by-One interview) เพ้ั�อ็เก็บร์วบร์วมข้อ็มล้ โดยีแบ่งข้อ็มล้ ดง่นี� 

     - สิมร์ร์ถนะติามสิายีงาน (Job Competency)  

     - สิมร์ร์ถนะทางเทคนิค (Technical Competency) 

     - ท่กษัะความชั่ำานาญ่ปร์ะจำาติำาแหุ้น่ง (Job Skills) 

     - สิมร์ร์ถนะเฉีพัาะบทบาทหุ้น้าที� (Role Specific Competency)   

  2.  เก็บร์วบร์วมข้อ็ม้ลและวิเคร์าะหุ้์ Competency แติ่ละข้อ็ม้ลขอ็งพัน่กงานแติ่ละคน

  3.  สิร์ป้ร์วบร์วมข้อ็มล้ต่ิาง ๆ  เพ้ั�อ็ใช้ั่ในการ์พัจิาร์ณาและจด่ลำาดบ่ขอ็งพันก่งานแต่ิละคนในปร์ะเดน็ที�สิำาคญ่่ เช่ั่น  

    พัน่กงานยี่งขาดท่กษัะด้านใด พัน่กงานติ้อ็งพั่ฒนาท่กษัะด้านใด พัน่กงานติ้อ็งเพัิ�มท่กษัะด้านใด เป็นติ้น

  4.  นำาข้อ็ม้ลท่�งหุ้มดมาวิเคร์าะหุ้์เพ้ั�อ็หุ้าแนวทางพั่ฒนาศ่กยีภาพัขอ็งพัน่กงานในบริ์ษั่ทฯภายีใติ้กร์อ็บ Core  

    Competencies และ Core Values 

  5.   จ่ดทำาแผู้นพั่ฒนาพัน่กงานในบร์ิษั่ทฯโดยีใชั่้กร์อ็บ core competencies และ core values ขอ็งบร์ิษั่ทฯ
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ตารางแสำดงข้อมูลี่ด้านพันักงาน

2562หน่วย 2563 2564

ข้อมูลี่พันักงาน

จำานวนพัน่กงานท่�งหุ้มด

จำาแนกติามเพัศ

 • ชั่ายี

 • หุ้ญ่ิง

จำาแนกติามอ็ายี้

 • 50 ปี ข่�นไป

 • 30 – 50 ปี

 • น้อ็ยีกว่า 30 ปี

สิ่ดสิ่วนขอ็งพัน่กงานปร์ะจำาติ่อ็จำานวนพัน่กงานท่�งหุ้มด

จำานวนพัน่กงานที�ถ้กร์่บเข้าใหุ้ม่

สิ่ดสิ่วนพัน่กงานที�ถ้กร์่บเข้าใหุ้ม่ติ่อ็จำานวนพัน่กงานท่�งหุ้มด

จำานวนพัน่กงานลาอ็อ็กโดยีสิม่คร์ใจ

สิ่ดสิ่วนพัน่กงานลาอ็อ็กโดยีสิม่คร์ใจติ่อ็จำานวนพัน่กงานท่�งหุ้มด

การพััฒนาบุคัคัลี่

จำานวนชั่่�วโมงการ์ฝ่ึกอ็บร์ม

ค่าใชั่้จ่ายีในการ์ฝ่ึกอ็บร์ม

ร์ายี

ร์ายี

ร์ายี

ร์ายี

ร์ายี

ร์ายี

ร์้อ็ยีละ

ร์ายี

ร์้อ็ยีละ

ร์ายี

ร์้อ็ยีละ

ชั่่�วโมง

ล้านบาท

509

356

153

25

328

156

70

198

38.8

52

10.2

11,000

9.9

570

401

169

31

348

191

63

103

18.1

45

7.9

1,075

4.7

591

424

167

34

343

214

57

109

18.4

52

8.8

3,504

5.9

คัวามปลี่อดภัยแลี่ะม่อาช่วอนามัยในการที่ำางาน

 บร์ิษั่ทฯ ใหุ้้ความสิำาค่ญ่ถ่งความปลอ็ดภ่ยีติ่อ็ชั่ีวิติและ

ทร์พ่ัย์ีสิินขอ็งพัน่กงาน โดยีจ่ดใหุ้้มสีิภาพัแวดล้อ็มการ์ทำางาน

ที�ปลอ็ดภ่ยีและถ้กสิ้ขอ็นาม่ยี เชั่่น การ์อ็บโอ็โซ์นภายีใน

อ็าคาร์ การ์ติ่ดติ้นไม้ปร์่บภ้มิท่ศน์ร์อ็บอ็าคาร์ เป็นติ้น พัร์้อ็ม

ด้วยีจ่ดใหุ้้มีอ็้ปกร์ณ์ป้อ็งก่นอ็่นติร์ายี มีการ์ควบค้มและลด

ความเสิี�ยีงในการ์เกิดอ็้บ่ติิเหุ้ติ้และสิ้ขภาพัที�อ็าจเกิดข่�น

ร์ะหุ้ว่างการ์ปฏบ่ิติงิาน ร์วมท่�งจด่ใหุ้้มกีาร์ฝึ่กอ็บร์มและซ้์อ็ม

เสิม้อ็นจริ์งเม้�อ็มสีิถานการ์ณ์ฉีก้เฉิีนหุ้ร์อ้็อ็บ่้ติภ่ิยีต่ิางๆ ที�อ็าจ

เกิดข่�น

 ในปี 2564 นี� สิถานการ์ณ์การ์แพัร์่ร์ะบาดขอ็งเชั่้�อ็ไวร์่สิ

โควิด-19 ย่ีงไม่กล่บเข้าสิ้่ภาวะปกติิ บร์ิษั่ทฯได้ติะหุ้น่กถ่ง

ความปลอ็ดภ่ยีและหุ่้วงใยีสิข้ภาพัขอ็งพัน่กงาน มกีาร์ปร์บ่ร์ป้

แบบการ์ทำางานเป็น Work from Home 100% ติ่�งแติ่เด้อ็น

พัฤษัภาคมเป็นติ้นมา พัร์้อ็มปฏิบ่ติิติามคำาแนะนำาขอ็งภาค

ร์่ฐอ็ยี่างเคร์่งคร์่ด จ่ดทำาชั่้ดอ็้ปกร์ณ์หุ้่วงใยี “AIT we care” 

ที�ปร์ะกอ็บด้วยีเคร์้�อ็งติร์วจว่ดอ็อ็กซ์ิเจนและชั่้ดติร์วจ ATK 

มอ็บใหุ้้พัน่กงานท้กคน ร์วมถ่งร์ณร์งค์ใหุ้้พัน่กงานหุ้ม่�นล้าง

ม้อ็ด้วยีสิบ้่หุ้ร์้อ็เจลแอ็ลกอ็ฮิอ็ล์ สิวมหุ้น้ากากอ็นาม่ยีติลอ็ด

เวลา และเว้นร์ะยีะหุ้่างทางสิ่งคม นอ็กจากนี� ยี่งเพัิ�มมาติร์า

การ์เข้าอ็อ็กอ็าคาร์ด้วยีการ์ใหุ้้พัน่กงานกร์อ็กแบบฟอ็ร์์ม

อ็ิเล็กทร์อ็นิกสิ์ท้กคร์่�ง เพิั�มมาติร์าการ์การ์ด้แลทำาความ

สิะอ็าดท่�งบร์ิเวณภายีในและภายีนอ็กอ็าคาร์สิำาน่กงาน 

พัร้์อ็มท่�งติดิติ่�งอ็ป้กร์ณ์การ์ติร์วจคด่กร์อ็งพันก่งานและบค้คล

ภายีนอ็กก่อ็นเข้ามาในบร์ิเวณภายีในอ็าคาร์
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                                      คัวามปลี่อดภัยแลี่ะอาช่วอนามัย 2564 หน่วย

จำานวนพันักงานเสำ่ยช่วิต 0 ร์ายี

จำานวนพันักงานที่่�ได้ประสำบอุบัติเหตุระหว่างปฏิิบัติงาน 0 ร์ายี

 คัวามรับผิดชอบต่อลีู่กคั้า

 บร์ิษั่ทฯใหุ้้ความสิำาค่ญ่ติ่อ็ค้ณภาพัสิินค้าและบริ์การ์ที�สิ่งมอ็บใหุ้้ก่บล้กค้า การ์สิร์้างความสิ่มพ่ันธ์ที�ดีก่บค้่ค้าหุ้ร้์อ็

พั่นธมิติร์ทางธ้ร์กิจจะสิามาร์ถสิร์้างความเข้าใจท่�งเร์้�อ็งร์้ปแบบผู้ลิติภ่ณฑ์และล่กษัณะการ์ใหุ้้บร์ิการ์ได้เป็นอ็ยี่างดี บร์ิษั่ทฯ 

ปร์ะสิบความสิำาเร์จ็ในการ์สิร้์างผู้ลงานและร์ก่ษัาชั่้�อ็เสิยีีงในวงการ์เทคโนโลยีสีิาร์สินเทศและการ์สิ้�อ็สิาร์ในปร์ะเทศมาอ็ย่ีาง

ยีาวนานจนเป็นที�ยีอ็มร์่บในภาคร์่ฐและภาคเอ็กชั่น บริ์ษั่ทฯได้เข้าไปมีสิ่วนร์่วมในโคร์งการ์ติ่างๆในบทบาทที�หุ้ลากหุ้ลายี 

เชั่่น ค้่สิ่ญ่ญ่าหุ้ล่ก (Prime Contractor), ค้่สิ่ญ่ญ่าชั่่วง (Subcontractor), กิจการ์ค้าร์่วม (Consortium) เป็นติ้น โดยีข่�นอ็ยี้่

กบ่ลก่ษัณะขอ็งโคร์งการ์ที�บร์ษิัท่ฯได้นำาเสินอ็ ปร์ะกอ็บกบ่บร์ษิัท่ฯ มพ่ีันธมติิร์ทางธร้์กิจที�เป็นผู้้น้ำาทางด้านเทคโนโลยีทีี�เป็นที�

ร์้้จ่กในสิาขาติ่างๆ มากมายีเพั้�อ็ใหุ้้การ์ดำาเนินงานเกิดปร์ะสิิทธิภาพัและปร์ะสิิทธิผู้ลสิ้งสิ้ด และเพัิ�มขีดความสิามาร์ถในการ์

แข่งขน่กบ่ค่้แข่งทางการ์ค้า สิำาหุ้ร์บ่ธ้ร์กิจด้านเทคโนโลยีสีิาร์สินเทศและธร้์กิจโคร์งสิร้์างพ้ั�นฐาน ค้ค้่าหุ้ลก่ย่ีงคงปร์ะกอ็บด้วยี 

Cisco, HPE, VMware, Oracle และ Veritas  ธ้ร์กิจคลาวด์ ค้่ค้าหุ้ล่กค้อ็ Cisco, HPE, VMware และ F5  ธ้ร์กิจร์่กษัาความ

ปลอ็ดภ่ยี ค้่ค้าหุ้ล่กค้อ็ Cisco, Palo Alto, Fortinet ,Symantec และ Trend Micro เป็นติ้น พัร์้อ็มก่นนี� บร์ิษั่ทยี่งพั่ฒนาและ

สิร์้างบ้คคลากร์ใหุ้้มีอ็งค์ความร์้้และความสิามาร์ถในการ์ใหุ้้บร์ิการ์ล้กค้าจากค้่ค้าที�เร์าเป็นพั่นธมิติร์อ็ยี้่ โดยีมี Certification 

ติ่างๆจากค้่ค้าหุ้ล่กขอ็งเร์า เชั่่น Cisco, HPE, NetApp, F5, Fortinet, PaloAlto Networks, VMWare, Veritas, Microsoft, 

Huawei เป็นติ้น
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ความพั่งพัอ็ใจโดยีร์วมร์้อ็ยีละ 99.39

 • การตอบสำนองคัวามต้องการแลี่ะสำร้างคัวามพัึงพัอใจให้กับลีู่กคั้า

  บร์ิษั่ทฯ ใหุ้้ความสิำาค่ญ่ติ่อ็ผู้้้มีสิ่วนได้เสิียีท้กกล้่ม และสิ่งเสิร์ิมใหุ้้เกิดการ์มีสิ่วนร์่วมโดยีเปิดโอ็กาสิใหุ้้ผู้้้มีสิ่วนได้

เสิียีได้มีสิ่วนร์่วมก่บบร์ิษั่ทฯผู้่านกิจกร์ร์มด้วยีการ์ใหุ้้ความร์้้และอ็่พัเดทเทคโนโลยีีใหุ้ม่ๆ ในหุ้ลากหุ้ลายีร์้ปแบบ เชั่่น อ็บร์ม 

สิ่มมนา อ็อ็กบ้ธ เป็นติ้น แติ่ในปี 2564 สิถานการ์ณ์การ์แพัร์่ร์ะบาดโร์คเชั่้�อ็ไวร์่สิ COVID-19 ยี่งไม่กล่บเข้าสิ้่สิภาวะปกติิ 

ทำาใหุ้้ร์้ปแบบการ์จ่ดกิจกร์ร์มย่ีงคงเน้นทางอ็อ็นไลน์  เชั่่น การ์จ่ดงานส่ิมมนาอ็อ็นไลน์ร์่วมก่บ VMware ใหุ้้ก่บกล้่มล้กค้า

ขอ็งทางบร์ิษั่ทฯ เพั้�อ็ใหุ้้เข้าใจถ่งโซ์ล้ชั่่�นที�ทาง VMware มี เพั้�อ็ร์อ็งร์่บความติ้อ็งการ์ขอ็งล้กค้าในอ็นาคติ เป็นติ้น ซ์่�งกิจกร์ร์ม

ต่ิางๆที�จ่ดข่�น ทางบริ์ษัท่ฯ ค่้ค้า และพ่ันธมติิร์ ต้ิอ็งการ์แลกเปลี�ยีนและถ่ายีทอ็ดอ็งค์ความร้้์ใหุ้้ก่บล้กค้าโดยีติร์ง ซ์่�งทำาใหุ้้เหุ้น็

ว่าแม้นสิถานการ์ณ์การ์แพัร์่ร์ะบาดขอ็ง COVID-19 ยี่งไม่ดีข่�น แติ่ทางบร์ิษั่ทฯ ค้่ค้า และพั่นธมิติร์ ก็ยี่งจ่ดสิ่มมนาอ็อ็นไลน์

เพั้�อ็ใหุ้้ล้กค้าเข้าถ่งอ็งค์ความร์้้ติ่างๆ ได้ 

 นอ็กจากนี� ฝ่่ายีบริ์การ์ล้กค้าขอ็งบริ์ษั่ทฯ ได้มีการ์จ่ดทำาแบบสิำาร์วจความพ่ังพัอ็ใจขอ็งล้กค้าเพ้ั�อ็เก็บข้อ็ม้ลและ

ปร์ะเด็นติ่างๆ และนำามาวิเคร์าะหุ้์และพ่ัฒนาการ์ใหุ้้บร์ิการ์ติ่างๆ เพ้ั�อ็ติอ็บสินอ็งความติ้อ็งการ์ขอ็งล้กค้าและก่อ็ใหุ้้เกิด

ปร์ะโยีชั่น์สิง้สิด้ โดยีในปี 2564 บร์ษิัท่ฯ ได้ร์บ่คะแนนความพ่ังพัอ็ใจในเร์้�อ็งความร์วดเร็์วในการ์ใหุ้้บร์กิาร์อ็ย่้ีที�ร้์อ็ยีละ 99.48 

และเร์้�อ็งปร์ะสิทิธิภาพัการ์ใหุ้้บริ์การ์และการ์แก้ไขปัญ่หุ้าอ็ย่้ีที�ร้์อ็ยีละ 99.30 ทำาใหุ้้คะแนนความพ่ังพัอ็ใจโดยีร์วมอ็ย่้ีที�ร้์อ็ยีละ 

99.39 ร์วมถ่งในปีนี�ย่ีงได้ปร์บ่ปร์ง้พ่ัฒนาร์ะบบการ์ใหุ้้บร์กิาร์ลก้ค้าใหุ้้เป็น Automated System เรี์ยีกว่า Customer Service 

Management (CSM) เพั้�อ็ใหุ้้สิามาร์ถบร์ิการ์ได้ร์วดเร์็วและติร์วจสิอ็บได้ในงานบร์ิการ์ท้กปร์ะเภทร์วมถ่งงานติิดติ่�งสิ่งมอ็บ

ล้กค้าและงานบำาร์้งร์่กษัา ในสิ่วนขอ็งการ์ขอ็ร์่บบร์ิการ์ ทางบร์ิษั่ทฯ ได้เพัิ�มชั่่อ็งทางในการ์ขอ็ร์่บบร์ิการ์เพัิ�ม ได้แก่ ทาง Web 

Portal และ Line Official Account @AITHelpDesk เพ้ั�อ็ร์อ็งร์บ่ความต้ิอ็งการ์ขอ็งลก้ค้าในปัจจบ้น่ซ์่�งจะเร์ิ�มใช้ั่งานในปี 2565 

ติ่อ็ไป 

 บร์ิษั่ทฯเชั่้�อ็ม่�นในค้ณค่าขอ็งการ์สิร์้างความพ่ังพัอ็ใจและความม่�นใจอ็ยี่างติ่อ็เน้�อ็งใหุ้้ก่บล้กค้า เพ้ั�อ็ที�บริ์ษั่ทฯ

จะสิามาร์ถเสินอ็บริ์การ์และติอ็บสินอ็งความติ้อ็งการ์ขอ็งล้กค้าได้อ็ยี่างเหุ้มาะสิม นอ็กจากจะมีสิำาน่กงานใหุ้ญ่่ใน

กร์้งเทพัมหุ้านคร์แล้ว บร์ิษั่ทฯย่ีงมีศ้นยี์บร์ิการ์ (Service Center) อ็ย้ี่ในอ็ีก 7 จ่งหุ้ว่ด เพ้ั�อ็ร์อ็งร์่บการ์ใหุ้้บร์ิการ์ที�ท่�วถ่งท่�ง

ปร์ะเทศ ได้แก่ ชั่ลบ้ร์ี ขอ็นแก่น เชั่ียีงใหุ้ม่ สิ้ร์าษัฎร์์ธานี พัิษัณ้โลก สิงขลา และนคร์ร์าชั่สิีมา
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 คัวามรับผิดชอบต่อชุมชนแลี่ะสำังคัม

 บริ์ษัท่ฯได้เล็งเห็ุ้นถ่งความสิำาคญ่่ต่ิอ็การ์สิน่บสินน้ใหุ้้เกิด

การ์พ่ัฒนาคณ้ภาพัชั่วีติิ พ่ัฒนาความเจริ์ญ่ใหุ้้แก่ชั่ม้ชั่นและสิ่

งคมไทยี อ็กีท่�ง บริ์ษัท่ฯย่ีงได้ปลก้ฝั่งจิติสิำาน่กใหุ้้แก่พันก่งาน 

ในอ็งค์กร์เกี�ยีวก่บความร่์บผู้ิดชั่อ็บติ่อ็สิ่งคม ชั่้มชั่น และ 

สิิ�งแวดล้อ็มผู้่านสิ้�อ็และกิจกร์ร์มภายีในอ็ยี่างติ่อ็เน้�อ็ง โดยีที�

ผู่้านมาได้มกีาร์ดำาเนนิกจิกร์ร์มภายีใต้ิขอ็บข่ายีและแนวทาง 

ปฏิบ่ติิที�กำาหุ้นด

 เน้�อ็งจากสิถานการ์ณ์การ์แพัร์่ร์ะบาดขอ็งเชั่้�อ็ไวร์่สิ 

โควิด-19 ย่ีงไม่กล่บมาส้ิ่สิภาวะปกติิ บริ์ษั่ทฯได้มีโอ็กาสิ 

เป็นสิ่วนหุ้น่�งเพ้ั�อ็ชั่่วยีเหุ้ล้อ็ส่ิงคมผู้่านการ์ร์่วมสิน่บสิน้น 

เงินและอ็้ปกร์ณ์ติ่างเพั้�อ็ใหุ้้คนไทยีได้ผู้่านวิกฤตินี�ไปด้วยีก่น  

โดยีในปี 2564 บร์ิษั่ทฯได้มอ็บเงินและอ็้ปกร์ณ์ทางการ์ 

แพัทยี์ จำานวน 4 โร์งพัยีาบาล ได้แก่ โร์งพัยีาบาลศิร์ิร์าชั่ 

โร์งพัยีาบาลร์ามาธิบดี โร์งพัยีาบาลกลางและโร์งพัยีาบาล 

ศร์ีธ่ญ่ญ่า และมอ็บร์ถเข็นผู้้้ป่วยีจำานวน 15 ค่น เพั้�อ็ใชั่้งาน 

ภายีในโร์งพัยีาบาลใหุ้้แก่โร์งพัยีาบาลสินามบ้ษัร์าค่ม

 การให้โอกาสำการเข้าถึงด้านดิจิที่ัลี่แลี่ะสำังคัม

 บร์ษิัท่ฯ มอ็งว่าการ์จะทำาธร้์กิจใหุ้้ปร์ะสิบความสิำาเร์จ็ติามเป้าหุ้มายีที�กำาหุ้นดไว้น่�น อ็าจมไิด้ข่�นอ็ย่้ีกบ่บร์ษิัท่ฯเพีัยีง

อ็ย่ีางเดยีีว แต่ิต้ิอ็งพ่ั�งพัาผู้้ม้ส่ีิวนได้ส่ิวนเสิยีีเช่ั่นกน่ และเน้�อ็งจากธร้์กิจหุ้ลก่ขอ็งบร์ษิัท่ฯมคีวามเกี�ยีวข้อ็งในเร์้�อ็งขอ็งเทคโนโลยีี

สิาร์สินเทศโดยีติร์งจง่ใหุ้้ความสิำาคญ่่ในเร์้�อ็งนี� โดยีใหุ้้ความสิำาค่ญ่ขอ็งการ์ศก่ษัาในสิง่คมไทยีซ์่�งเป็นเคร้์�อ็งม้อ็สิำาคญ่่ในการ์

ขบ่เคล้�อ็นคณ้ภาพัชั่วิีติ โดยีเชั่้�อ็ว่าการ์ศ่กษัาเป็นร์ากฐานสิำาค่ญ่เพ้ั�อ็พ่ัฒนาสิง่คมและปร์ะเทศชั่าติิอ็ย่ีางย่ี�งย้ีน และสิามาร์ถ

พ่ัฒนาและยีกร์ะด่บความเป็นอ็ย่้ีขอ็งสิง่คมใหุ้้สิง้ข่�นได้ผู่้านโคร์งการ์ส่ิงต่ิอ็อ็งค์ความร์้ด้้านเทคโนโลยีีสิาร์สินเทสิต่ิางๆ พัร้์อ็ม

ท่�งย่ีงส่ิงเสิร์มิการ์เข้าถง่เทคโนโลยีใีนถิ�นถ้ร์กน่ดาร์ โดยีในปีที�ผู่้านๆ มา ได้จ่ดทำาโคร์งการ์ที�ใช้ั่ชั่้�อ็ว่า “AIT E-Library” โคร์งการ์

หุ้้อ็งสิม้ดอ็ิเล็กทร์อ็นิกสิ์เพั้�อ็โร์งเร์ียีนในถิ�นท้ร์ก่นดาร์ ซ์่�งบร์ิษั่ทฯได้ดำาเนินโคร์งการ์นี�มาอ็ยี่างติ่อ็เน้�อ็ง เพั้�อ็สิ่งเสิร์ิมอ็งค์ความ

ร์้้ในร์้ปแบบขอ็งหุ้้อ็งสิม้ดอิ็เล็กทร์อ็นิกสิ์และสิร์้างโอ็กาสิการ์เข้าถ่งเทคโนโลยีีสิาร์สินเทศใหุ้้แก่เด็กไทยีผู้่านโร์งเร์ียีนในติ่าง

จ่งหุ้ว่ดที�มีขนาดเล็กและยี่งขาดแคลนบ้คลากร์ อ็ยี่างไร์ก็ติาม เน้�อ็งด้วยีสิถานการ์ณ์โควิด-19 ร์วมถ่งข้อ็จำาก่ดติ่างๆ ทำาใหุ้้

ในปี 2564 บริ์ษั่ทฯไม่ได้ดำาเนินโคร์งการ์ติามแผู้นที�วางไว้ แติ่หุ้ากสิถานการ์ณ์ติ่างๆเริ์�มลี�คลายีลงแล้ว ทางบริ์ษั่ทฯจะเริ์�ม

ดำาเนนิการ์ติามแผู้นงานต่ิอ็ไป ร์วมถ่งกิจกร์ร์มอ็้�นๆ เพ้ั�อ็สิร้์างโอ็กาสิในการ์เข้าถ่งเทคโนโลยีีสิาร์สินเทศขอ็งสิง่คมไทยีใหุ้้มาก

ที�สิ้ด
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 การจัดการพัลี่ังงาน

 บร์ิษั่ทฯ สิ่งเสิร์ิมและสิร์้างจิติสิำาน่กใหุ้้พัน่กงานท้กคน

คำาน่งถ่งการ์ใชั่้พัล่งงานอ็ยี่างมีปร์ะสิิทธิภาพั พัร์้อ็มก่บจ่ด

อ็บร์มพัน่กงานใหุ้้ติร์ะหุ้น่กและปล้กฝ่ังใหุ้้พัน่กงานท้กคน

คำาน่งถ่งความสิำาค่ญ่และร์่วมม้อ็ในการ์อ็น้ร์่กษั์พัล่งงาน

ภายีในอ็งค์กร์ ท่�งในด้านการ์ลดการ์ใชั่้ไฟฟ้า การ์ลดการ์ใชั่้

เคร์้�อ็งปร์่บอ็ากาศ การ์ลดการ์ใชั่้ลิฟติ์โดยีสิาร์ การ์ลดการ์ใชั่้

อ็้ปกร์ณ์เคร์้�อ็งใชั่้สิำาน่กงาน และนำ�าม่นเชั่้�อ็เพัลิงติ่างๆ ท่�งนี� 

บร์ิษั่ทฯ ได้ทำาการ์ติิดติ่�งร์ะบบไฟอ็่ติโนม่ติิที�จะชั่่วยีควบค้ม

การ์เปิดปิดไฟฟ้าท่�งอ็งค์กร์ นอ็กจากจะสิามาร์ถปร์ะหุ้ย่ีด

ไฟฟ้าใหุ้้ก่บบริ์ษั่ทฯได้แล้ว ย่ีงเป็นการ์ลดการ์ใชั่้พัล่งงาน

ไฟฟ้าอ็ีกด้วยี แม้ว่าบร์ิษั่ทฯ จะมีการ์ทำางาน Work from 

Home แบบ 100% ติ่�งแติ่เด้อ็นพัฤษัภาคม 2564 เป็นติ้นมา 

ทำาใหุ้้ปร์มิาณการ์ใช้ั่ไฟฟ้าอ็าจลดลงกว่าช่ั่วงการ์ทำางานแบบ

ปกติิ อ็ย่ีางไร์ก็ติาม บริ์ษัท่ฯ ได้มกีาร์ควบค้มและติิดติามการ์

บร์ิหุ้าร์จ่ดการ์พัล่งงาน อ็ีกท่�ง ยี่งอ็ยี้่ร์ะหุ้ว่างการ์กำาหุ้นดเป้า

หุ้มายีที�ความชั่่ดเจนเพั้�อ็ใชั่้พัล่งงานใหุ้้เกิดปร์ะโยีชั่น์สิ้งสิ้ด

3.5 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
  นโยบายแลี่ะแนวปฏิิบัติเรื�องการจัดการด้านสำิ�งแวดลี่้อม

 บร์ิษั่ทฯติร์ะหุ้น่กถ่งหุ้น้าที�และความร์่บผู้ิดชั่อ็บที�มีติ่อ็สิิ�งแวดล้อ็ม และม้่งม่�นในการ์ยีกร์ะด่บปร์ะสิิทธิภาพัในการ์

บร์หิุ้าร์จด่การ์ด้านสิิ�งแวดล้อ็ม โดยีคร์อ็บคลม้กิจกร์ร์มการ์ดำาเนินงานหุ้ร้์อ็การ์ใหุ้้บร์กิาร์ต่ิางๆขอ็งบร์ษิัท่ฯ โดยีกำาหุ้นดนโยีบายี

และแนวปฏิบ่ติิด้านสิิ�งแวดล้อ็ม ด่งติ่อ็ไปนี�

 1. ปฎิบต่ิติิามกฎหุ้มายี ร์ะเบยีีบข้อ็บง่คบ่ และข้อ็กำาหุ้นดด้านสิิ�งแวดล้อ็มในกิจกร์ร์มต่ิางๆขอ็งบร์ษิัท่อ็ย่ีางเคร่์งคร์ด่

 2. ปลก้ฝั่งและสิร้์างจติิสิำาน่กใหุ้้พัน่กงานในท้กร์ะด่บคำาน่งถ่งความร์บ่ผิู้ดชั่อ็บต่ิอ็สิิ�งแวดล้อ็มเพ้ั�อ็ใหุ้้เกิดความเข้าใจ 

  และเห็ุ้นถง่ความสิำาค่ญ่ โดยีจ่ดใหุ้้มกีาร์อ็บร์มพัน่กงานและร์ณร์งค์ผู่้านกิจกร์ร์มต่ิางๆในด้านสิิ�งแวดล้อ็มอ็ย่ีาง 

  ติ่อ็เน้�อ็ง ที�สิอ็ดคล้อ็งติามมาติร์ฐานสิากล ISO4001 ร์วมท่�งมาติร์ฐานอ็้�นๆที�เกี�ยีวข้อ็ง

 3. พ่ัฒนาและปร์่บปร์้งร์ะบบการ์บริ์หุ้าร์จ่ดการ์ทร่์พัยีากร์ด้านสิิ�งแวดล้อ็ม ติลอ็ดจนการ์ปร่์บปร้์งและทบทวน 

  กร์ะบวนการ์ทำางานอ็ยี่างติ่อ็เน้�อ็งเพ้ั�อ็ลดผู้ลกร์ะทบเชั่ิงลบด้านสิิ�งแวดล้อ็ม ร์วมถ่งสิน่บสิน้นการ์ใชั่้ทร่์พัยีากร์ 

  อ็ยี่างร์้้ค้ณค่าและมีปร์ะสิิทธิภาพั

 4. สิน่บสิน้นการ์จ่ดซ์้�อ็ จ่ดจ้างสิินค้าและบร์ิการ์ที�เป็นมิติร์ก่บสิิ�งแวดล้อ็ม ร์วมถ่งสิ่งเสิร์ิมใหุ้้ค้่ค้า ผู้้้ร่์บจ้าง และ 

  ผู้้้ใหุ้้บร์ิการ์ภายีนอ็กใหุ้้บร์ิการ์อ็ยี่างเป็นมิติร์ติ่อ็สิิ�งแวดล้อ็ม

ปริมาณการใชั่้ไฟฟ้าของบริษััทต่อปี 

(หน่วยี: เมกะวัตต์)

ปี 2564

2,124

ปี 2563

2,561 2,536

ปี 2562



แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)54

 การจัดการนำ้า

 แม้ว่าธ้ร์กิจหุ้ล่กขอ็งบริ์ษั่ทฯไม่ได้มีการ์ใชั่้นำ�าในการ์

ดำาเนินธร้์กิจ แต่ิบร์ษิัท่ฯ ได้ติร์ะหุ้นก่และคำานง่ในการ์เป็นส่ิวน

หุ้น่�งในการ์อ็นร้์ก่ษ์ัทร์พ่ัยีากร์นำ�า บร์ษิัท่ฯ มแีผู้นบร์หิุ้าร์จด่การ์

นำ�าโดยีอ็ย้ี่ร์ะหุ้ว่างการ์กำาหุ้นดเป้าหุ้มายีการ์ใชั่้นำ�าและแผู้น

งานติ่างๆ เพั้�อ็เพัิ�มปร์ะสิิทธิภาพั  อ็ยี่างไร์ก็ติาม ในปี 2564 

แม้ว่าบร์ิษั่ทฯ มีการ์ทำางาน Work from Home แบบ 100% 

ติ่�งแติ่เด้อ็นพัฤษัภาคม บร์ิษั่ทฯ ยี่งใหุ้้สิำาค่ญ่ในการ์ปร์ะหุ้ยี่ด

นำ�า ร์วมถ่งติิดติามปร์ิมาณการ์ใชั่้นำ�าอ็ยี่างติ่อ็เน้��อ็ง นอ็กจาก

นี� ในสิ่วนขอ็งนำ�าทิ�งจากอ็าคาร์สิำาน่กงาน บร์ิษั่ทฯได้ด้แลใหุ้้

มีการ์บำาบ่ดนำ�าเสีิยีเป็นไปติามมาติร์ฐานนำ�าทิ��งที��กฎหุ้มายี

กำาหุ้นดไว้

ปริมาณการใชั่้น�้าต่อปี 

(หน่วยี: ลูกบาศก์เมตร)

ปี 2564

1,272
ปี 2563

1,421 1,398

ปี 2562

 การจัดการขยะ ขยะเลี่็กที่รอนิกสำ์ ของเสำ่ย แลี่ะการจัดการผลี่ิตภัณฑ์ที่่�หมดอายุ

 การ์จ่ดการ์ขยีะและขอ็งเสีิยีเป็นเร์้�อ็งหุ้น่�งที�บริ์ษัท่ฯใหุ้้ความสิำาค่ญ่ เน้�อ็งจากขยีะน่บว่าเป็นปัญ่หุ้าที�ส่ิงผู้ลต่ิอ็สิข้ภาพั

และสิิ�งแวดล้อ็ม โดยีในเร์้�อ็งการ์จ่ดการ์ขยีะและขอ็งเสิียีท่�วไปภายีในและภายีนอ็กอ็าคาร์ บร์ิษั่ทฯได้มีแผู้นปร์่บปร์้งและ

พ่ัฒนาอ็ยี่างติ่อ็เน้�อ็งเพ้ั�อ็ทำาใหุ้้เกิดสิภาพัแวดล้อ็มการ์ทำางานที�ปลอ็ดภ่ยีและถ้กสิ้ขอ็นาม่ยี นอ็กจากนี� ขยีะเล็กทร์อ็นิกสิ์ที�

เกิดจากการ์ดำาเนนิธร้์กิจหุ้ลก่ขอ็งบร์ษิัท่ฯในการ์นำาไปติดิติ่�งร์ะบบขอ็งโคร์งการ์ต่ิางๆ หุ้ร้์อ็แม้กร์ะท่�งการ์ใช้ั่งานภายีในอ็งค์กร์

เอ็งก็เป็นอ็กีหุ้น่�งสิิ�งที�บร์ษิัท่ฯไม่ได้มอ็งข้าม บร์ษิัท่ฯมกีาร์บร์หิุ้าร์จ่ดการ์ขยีะเลก็ทร์อ็นกิส์ิที�ใกล้หุ้มดอ็าย้ีหุ้ร์อ้็หุ้มดอ็าย้ีไปแล้ว

อ็ย่ีางเป็นร์ะบบ โดยีการ์จ้างบร์ษิัท่กำาจด่ขยีะอ็ลเิลก็ทร์อ็นิกส์ิโดยีติร์งเข้ามาร์บ่ซ์ากอ็ป้กร์ณ์อ็ลเิลก็ทร์อ็นิกส์ิไปทำาลายี สิำาหุ้ร์บ่

การ์แยีกขยีะท่�วไป แม่บ้านจะแยีกขยีะร์ีไซ์เคิล เชั่่นกร์ะดาษั ขวดพัลาสิติิกอ็อ็กจากขยีะขอ็งเสิียีท่�วไปก่อ็นสิ่งใหุ้้เทศบาลนำา

ไปกำาจ่ดติ่อ็ไป เป็นติ้น

 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

 บร์ษิัท่ฯได้ติร์ะหุ้นก่และเหุ้น็ความสิำาคญ่่ในการ์จด่การ์ก๊าซ์เร์อ้็นกร์ะจกซ์่�งเป็นปัจจย่ีหุ้น่�งที�มส่ีิวนช่ั่วยีภาร์ะโลกร้์อ็น 

(Climate Change) ที�เกิดข่�นในปัจจ้บ่น แม้ว่าธ้ร์กิจหุ้ล่กขอ็งบร์ิษั่ทฯ อ็าจไม่ได้สิ่งผู้ลกร์ะทบเฉีกเชั่่นโร์งงานอ็้ติสิาหุ้กร์ร์มที�

มกีาร์ปล่อ็ยีก๊าซ์เร์อ้็นกร์ะจกโดยีติร์ง แต่ิการ์ดำาเนนิธร้์กจิขอ็งบร์ษิัท่ฯบางกิจกร์ร์มน่าจะมปีร์มิาณการ์ปล่อ็ยีก๊าซ์เร้์อ็นกร์ะจก

เชั่่นก่น ซ์่�งได้แก่ การ์ใชั่้ไฟฟ้าภายีในอ็าคาร์ การ์ใชั่้ไฟฟ้าจากเคร้์�อ็งปร่์บอ็ากาศ การ์ใชั่้นำ�าม่นเชั่้�อ็เพัลิงจาการ์ขนสิ่งสิินค้า 

ปัจจบ่้น บร์ษิัท่ฯจะย่ีงไม่ได้ดำาเนนิการ์การ์วด่ค่าปร์มิาณการ์ปล่อ็ยีก๊าซ์เร์อ้็นกร์ะจกจากการ์ดำาเนนิธร้์กิจที�มกีาร์ร์บ่ร์อ็งข้อ็มล้

จากหุ้น่วยีงานที�เกี�ยีวข้อ็ง โดยีบริ์ษั่ทฯได้ทำาการ์ศ่กษัาเร์้�อ็งด่งกล่าวและอ็ย้ี่ร์ะหุ้ว่างการ์กำาหุ้นดเป้าหุ้มายีและแผู้นงานเพ้ั�อ็

ใหุ้้มีความชั่่ดเจนและเป็นร์้ปธร์ร์ม ร์วมถ่งการ์เก็บข้อ็ม้ลติ่างๆเพั้�อ็ใหุ้้สิามาร์ถบร์ิหุ้าร์จ่ดการ์พัล่งงานและก๊าซ์เร์้อ็นกร์ะจกได้

อ็ยี่างมีปร์ะสิิทธิภาพัมากข่�น




