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พนักงานของเรา

แนวทางการบริหารจัดการ
•	 นโยบายและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
	 จากสายงานสนับสนุน	เป็น	“คู่คิดทางธุรกิจ”
•	 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเตรียมพร้อมรับต่อการ 
	 เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
•	 การดูแลพนักงานแบบองค์รวม
•	 เอไอเอส	 อะคาเดม่ี-พัฒนาความเป็นผู้นำาและ 
	 ฝึกอบรมพนักงาน	
•	 ดูแลสุขภาวะอนามัย	ความปลอดภัย	และความเป็นอยู่ 
	 ที่ดีของพนักงาน
•	 สร้างความผูกพันกับองค์กร
•	 ส่งมอบผลิตผลการเป็นคนดีให้แก่สังคม

	 “พนักงานเอไอเอสคือหัวใจสำาคัญของความสำาเร็จ
ขององค์กรซ่ึงความสำาเร็จไม่ได้วัดกันท่ีความพึงพอใจ
ของพนักงานแบบในอดีต	 ทว่าต้องดูเรื่องการพัฒนาของ
พนักงานเพื่อเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต	 และในขณะท่ี	 เอไอเอสเติบโตข้ึน
พนักงานของเอไอเอสต้องถูกเตรียมความพร้อมให้เติบโต
พร้อมกันไปด้วย”

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ความท้าทายและโอกาส
	 พัฒนาการจากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือ
ถืออันดับ	1	 ของประเทศไทย	 สู่การเป็นผู้ให้บริการ
ด้านดิจิทัลไลฟ์	 และการเป็นองค์กรยุคใหม่ท่ีต้องขับ
เคลื่อนไปด้วยความรวดเร็วให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยี	“คน”	คือ
องคป์ระกอบสำาคญัท่ีสดุ	ท่ีจะทำาให้เอไอเอสเปลีย่นผา่น
ไปสู่การเป็นองค์กรที่ประสบความสำาเร็จ	มีผลประกอบ
การที่แข็งแกร่ง	และเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
	 นอกจากนี้	 ความหลากหลายของคนเอไอเอส	
โดยเฉพาะกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย	 กลุ่มเด็กจบใหม่	 
ที่มีจำานวนมากกว่าร้อยละ	70	 ในองค์กร	ซึ่งมีมุมมอง
ใหม่ๆของโลกยุคปัจจุบัน	 เริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึน
ในองคก์ร	ดงันัน้	โจทย์สำาคญัของการขับเคลือ่นเรือ่งคน
ของเอไอเอส	นอกจากการสร้างคนให้พรอ้มรับตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น	 ทำาอย่างไรที่จะลดความแตกต่าง
และให้พนักงานทุกเจนเนอเรช่ันสามารถทำางานร่วม
กันได้	และเห็นเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน	
เพือ่ให้ทุกคนพรอ้มท่ีจะกา้วและนำาพาเอไอเอสไปสูก่าร
เป็น	“องค์กรแห่งความยั่งยืน”

ตัวชี้วัด
•	 ผลประเมินความผูกพันต่อองค์กร
•	 ผลประเมินด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ 
	 ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เป้าหมายความสำาเร็จในระยะยาว
การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
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	 1	 มาตรฐานท่ีถูกต้อง	 (Put	basic	 right)	 คือ		
นโยบายงานดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลมคีวามชัดเจน	
ทันสมัยและสนบัสนนุขัน้ตอนการดำาเนนิงานท่ี	โปรง่ใส	
ถูกต้อง	และครบถ้วน
	 2	 การจัดสรรบุคคลากรให้ถูกที่	(Place	the	right	
people)	 คือ	 มีการจัดวางแผนให้บุคคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถได้สามารถปฏิบัติงาน	 ในตำาแหน่งท่ี
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตามโครงสร้างท่ี
กำาหนดไว้
	 3	 การเตรียมความพร้อมของบุคคลกรเพ่ือรองรับ
การเตบิโต	(Prepare	our	people	for	success)	คอื	ดว้ย
บุคคลากรเป็นหัวใจสำาคัญของความสำาเร็จขององค์กร	
ท้ังในเร่ืองการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่ง 
ที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโต
ไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร
	 4	 เป็นคู่คิดกับธุรกิจ	(Partner	to	business)	 คือ	
สายงานทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความเข้าใจทิศทาง
ของธุรกิจ	 รวมทั้งร่วมวางกลยุทธ์	 ในการเตรียมความ
พร้อมด้วยการบริหารทรัพยากรให้กับองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพรวมถึงให้คำาแนะนำาด้านงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ
	 5	 มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์	(Professional	 in	HCM)	 คือ	 ศักยภาพของ
พนักงานภายในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สนับสนุนแผนธุรกิจของเอไอเอส	 รวมทั้งยกระดับองค์
ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์	 (Human	Capital)	
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยเสมอ
	 6	 การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
(Performance	driven)	คอื	การจดัระบบและกระบวนการ 
ของการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานในการ 
ขับเคลือ่นผลประกอบการขององคก์ร	รวมถงึการจา่ยคา่ 
ตอบแทนให้สอดคล้องกับบทบาทท่ีพนักงานได้รับ 
มอบหมาย

แนวการบริหารทรพัยากรบุคคลจากสายงาน
สนับสนุน เป็น คู่คิดทางธุรกิจ 
	 การให้ความสำาคัญกับคนเป็นการเปลี่ยนแปลง
ต้ังแต่ระดับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบทบาทของสายงาน
บริหารบุคคลจากสายงานสนับสนุนท่ีเน้นงานด้าน
ปฏบัิตกิาร	(HR	Operations)	ตามรปูแบบเดมิ	ปรบัเป็น
การบริหาร เชิ งกล ยุทธ์ ในฐานะคู่ คิ ดทางธุ รกิ จ	 
(Business	Partner)	ทำาให้งานบริหารทรัพยากรบุคคล	
เปน็เสมอืนกุญแจสำาคญัในการพฒันาองคก์ร	พนักงาน
ในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 จำาเป็นต้องเข้าใจ
ธรุกจิและทิศทางการดำาเนนิงานของเอไอเอสท้ังในระยะ
สัน้และระยะยาว	โดยเอไอเอสไดเ้ปลีย่นผา่นสูก่ารเป็นผู้
ให้บริการดิจิทัลไลฟ์	 เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะ
คูค่ดิทางธรุกจิ	และเริม่ตน้ช่วยกนัพัฒนาคนภายในของ
เอไอเอส	พร้อมกับการหาบุคคลากรใหม่ๆ	เข้ามาเสริม
	 โดยการจะเป็นคู่คิดทางธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จได้ 
เอไอเอสมุ่งเน้นกลยุทธ์ท่ียึดหลักการ	 “การให้ความ
สำาคัญกับทรัพยากรบุคคล”	(Put	the	people	first	with	
6Ps’	strategies)	ด้วย	6Ps	ซึ่งประกอบไปด้วย
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	 นอกจากหลากหลายในเร่ืองเจนเนอร์เรช่ันดังกล่าวแล้ว 
ยังมีความหลากหลายในเร่ืองเพศ	คา่นยิม	ภาษา	เชือ้ชาต ิ
และค่านิยมตามถิ่นท่ีอยู่อาศัย	 ฯลฯ	 หนึ่งในภารกิจ
สำาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลคือ	 การบริหาร
ความแตกต่างโดยไม่แบ่งแยก	 เพ่ือให้ทุกคนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกันและ
เป้าหมายเดียวกัน	 โดยการบริหารงาน	 เริ่มตั้งแต่
ระดับความสอดคล้องของนโยบายระเบียบบริหารงาน 
บุคคลากรท่ีจัดทำาข้ึนให้ตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนของประเทศ	 และได้มีการ
ทบทวนนโยบายอีกคร้ังในปีท่ีผ่านมา	 โดยพิจารณาถึง 
การยกระดับแผนงานให้สามารถสอดรับต่อหลัก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	
(UN	Global	Compact	on	Human	Rights)	ตัง้แตเ่รือ่งความ
เท่าเทียมกนัในกระบวนการสรรหาบุคลากร	การกำาหนด 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาบุคลากร	 ฯลฯ	 การเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกายเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส	
และเน้นการจ้างงานท้องถิ่น
	 เมื่อ เอไอเอสมีการขยายสถานท่ีปฏิ บัติงาน 
ไปในภูมิภาคต่างๆ	 รวมถึงการให้พนักงานท่ีประจำา 
ในส่วนกลางสามารถแจ้งความจำานงค์ขอโอนย้ายกลับไป 
ปฏิบัติงานในภูมิลำาเนาของตนเมื่อมีตำาแหน่งว่าง	 เพื่อ
ให้พนักงานสามารถกลับไปดูแลครอบครัวและพัฒนา
บ้านเกิดของตนเองได้	 โดยในปี	2559	 ท่ีผ่านมามี
พนักงานโอนย้ายจำานวน	30	ราย

หมายเหตุ	:	BB	=	อายุ	59-62	ปี,	X	=	อายุ	36-51	ปี,	Y	=	20-35	ปี

	 BB	 147	 92	 239	 2%
	 Gen	X	 1,652	 1,750	 3,402	 28%
	 Gen	Y	 3,145	 5,421	 8,566	 70%
 Total  4,994 7,263       12,207       100%	

 เจนเนอเรชั่น รวม %หญิงชาย

ตารางแสดงจำานวนพนักงานจำาแนกตามเจนเนอเรชั่น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ไม่รวมพนักงานรายวัน)

	 นอกจากกลยุทธ์ท่ีกล่าวข้างต้นน้ัน	 ทีมผู้บริหาร 
เช่ือมัน่วา่พนกังานของเอไอเอสทุกคน	ถอืเป็นทรัพยากร
ท่ีมีคุณค่าและเป็นหัวใจสำาคัญของการขับเคลื่อน 
ความสำาเร็จของยุคดิจิทัล	ซึ่งเป็นผู้สรรสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ	 เสมอมา	 ด้วยเหตุนี้	 สายงานบริหารทรัพยากร
มีแผนงานท่ีจะบริหารดูแลพนักงานของเอไอเอสซ่ึง 
มีความหลากหลายแตกต่างกันในทุกๆ	 เจเนอเรชั่น 
เพื่อสร้างฐานกำาลังบุคลากรท่ีแข็งเกร่งสำาหรับการ 
ขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต

สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเตรียมพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
	 ณ	 ส้ินปี	2559	 เอไอเอสมีพนักงานกว่า	12,000	
คน	 ท่ีมีความหลากหลาย	 โดยเฉพาะในเรื่องของ 
เจเนอเรชั่น	อาทิเช่น	Baby	Boom,	Gen	X	และ	Gen	Y	 
โดยเอไอเอสมีความเ ช่ือในการอยู่ ร่วมกันแบบ 
	Generation	Connected	โดยมีพฤติกรรมการทำางาน
ไปในทิศทางเดยีวกนั	มชีีวิตท่ีเช่ือมโยงกบัระบบ	ดจิทัิล
และการอยู่ร่วมกันด้วยการส่งมอบประสบการณ์พร้อม
กับความแข็งแกร่งของคนหลากหลายรุ่น	จากรุ่นสู่รุ่น

สัดส่วนพนักงานจำาแนกตามเพศ
(ไม่รวมพนักงานรายวัน)

ชาย
60%

50 ปีข้ึนไป 3%

30-50 ปี
56%

หญิง
40%

น้อยกว่า 30 ปี 
41%

สัดส่วนพนักงานจำาแนกตามอายุ
(ไม่รวมพนักงานรายวัน)

พนักงานคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการ

2557

77

78

110

2558 2559
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	 “FIND-U”	(Corporate	Culture	Theme)	ท่ีประยุกต์
มาจากคา่นยิม	“FASTMOVING”	10	ตวั	(Core	Values)	
เข้าไปอยู่ใน	DNA	 ของพนักงานทุกคนผ่านกลยุทธ์ 
เชิงรุกต่างๆ	 เช่น	 การบรรจุเข้าไปเป็นส่วนสำาคัญ 
ในระบบการสรรหาบุคลากร	(Recruitment	process)	โดย
เริม่จากการปลกูฝงัวัฒนธรรมนี้ให้กบัพนกังานเอไอเอส
ตัง้แตว่นัแรกท่ีเข้ามาสูค่รอบครวัแห่งนี้ในการปฐมนเิทศ
พนักงานใหม่	 (Onboarding	Programme)	 ด้วยการ 
ทำา	Workshop	และสือ่การสอนตา่งๆ	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อสื่อความหมายและพฤติกรรมของวัฒนธรรม 
เอไอเอส	 พร้อมท้ังเน้นย้ำาว่าหากเรามีวัฒนธรรมท่ี
แข็งแกร่งร่วมกัน	 เราก็จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนเองได้อย่างเต็มท่ี	 สอดคล้องกับการทำางานร่วมกับ 
ผู้อื่นท้ังในและนอกหน่วยงานท่ีตนทำางานอยู่เกิดการ
ประสานกันในเชิงบวก	 พนักงานมีความเข้าใจซ่ึงกัน
และกนั	นำามาสูค่วามผกูพนัและความสขุภายในองคก์ร	
ท้ายท่ีสุด	 จะส่งผลทำาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม
ท่ีมุ่งหมายไว้ได้	 รวมถึงการพัฒนาและปลูกฝังให้กับ 
พนักงานทุกระดับช้ัน	 ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใน 
รูปแบบต่างๆ

ความรู้สึกของพนักงานจากประสบการณ์
การโอนย้ายกลับไปภูมิลำาเนาเดิม

	 “เนื่องจากคุณแม่ไม่สบาย	 เลยอยากจะกลับไป
ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิด	 จึงได้ทำาเรื่องขอโอนย้าย
จาก	เอไอเอส	ช้อป	สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค	รังสิต	ไป
ขอประจำาท่ีสาขาพษิณโุลก		ภายหลงัสง่เรือ่งขอโอน
ย้าย	ขอบคุณองค์กรมากท่ีไม่ไดเ้พิกเฉยและทำาเร่ือง
โอนย้ายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาเพียง	2	
สัปดาห์	 ทำาให้ดิฉันรู้สึกซาบซ้ึงใจ	 ว่าองค์กรแห่งนี้
มคีวามความเข้าและใส่ใจพนกังานและควครอบครัว
ของพนักงาน	 สุดท้ายเม่ือคุณแม่ทราบข่าวเรื่องนี้	
คุณแม่ดีใจมากค่ะ	 และรู้สึกอุ่นใจท่ีดิฉันได้กลับมา
ดูแลอย่างใกล้ชิด	 ต้องขอขอบคุณเอไอเอสท่ีเปิด
โอกาสให้ดิฉันได้ร่วมงานและขอบคุณเอไอเอสท่ี
เข้าใจความรู้สึกพนักงานเป็นอย่างดี”	

คุณวารุณี ศรีคำา
พนักงานฝ่ายขายและบริการ (อายุงาน 6 ปี)

ก้าวกระโดด	 ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของบุคลากรและธุรกิจ
ภาพรวม	 นั่นคือ	 การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ 
“Digital	Life	Service	Provider”	
	 วัฒนธรรมองคก์ร	(Corporate	Culture)	ของเอไอเอส 
ได้ออกแบบออกมาให้สอดคล้องกับวิถีของธุรกิจและ
พฤติกรรมท่ีต้องการอย่างตรงจุดและสอดคล้องต่อ
การทำางานที่ยั่งยืนที่สุด	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
กรอบแนวคิดของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	
รวมถึงช่วยให้การวางแผนทุกส่วนภายในองค์กรไปใน	
ทิศทางเดียวกัน	เช่นเดียวกันกับการ	เพิ่มความเด่นชัด
และการ	ตอกย้ำาถึงวัฒนธรรมของชาวเอไอเอส

วัฒนธรรมองค์กรของเอไอเอส
	 เพราะความเช่ือมั่นว่าการสร้างความเป็นเลิศ 
ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะสามารถทำาได้สำาเร็จเพียงช่ัวข้ามคืน	เอไอเอส 
จงึยืนหยดัวา่การกระตุน้	ให้ความรู้	ตอ่ยอด	และบรหิาร
วัฒนธรรมองค์กร	 คือ	 “Triple	I”	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	
1) Individual Talents	(เอไอเอสส่งเสริมคนเก่งและ
คนดี),	 2) Idea Generations	(เอไอเอสเป็นองค์กร
แห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)	 และ	 3) Infinite 
Changes	(เอไอเอสพรอ้มรับและสร้างการเปลีย่นแปลง
อยู่เสมอ)	 อย่างมีทิศทางท่ีชัดเจนและและต่อเนื่องนั้น 
สามารถนำาพาให้องค์กรมุ่งสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้แบบ
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	 สิ่งท่ีต้องทำาคือการเปลี่ยน	 วัฒนธรรมภายใน
องค์กร	 ภายใต้แนวคิด	 ‘Find	U’	 ท่ีประกอบด้วย	
Fighting	Spirits	พนักงานต้องมีหัวใจนักสู้	เพื่อรับ
กับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้น	ถัดมาคือ	Innovation	
ในการมีความคิดสร้างสรรค์	ทั้งวิธีการทำางาน	และ
วิธีการให้บริการมีอินโนเวทีฟ	ตามด้วย	New	ability 
ท่ีต้องมีความรู้ใหม่ๆท่ีไม่เคยมีมาก่อน	อย่างพนักงาน 
ในศูนย์บริการ	ที่ต้องมีความรู้ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
รวมถึงการเพิ่มความรู้ในแง่การให้บริการฟิกซ์
บรอดแบนด์	 จากเดิมท่ีให้บริการเฉพาะโมบายล์ 
และเพื่อให้ปรับตัวรับกับ	Digital	Service	พนักงาน 
ต้องเข้าใจถึงบริการท่ีเอไอเอสให้แก่ลูกค้า	ไม่ว่าจะเป็น 
การลองใช้บริการต่างๆ	 สุดท้ายคือ	Sense	of 
Urgency	 ให้พนักงานมีความรวดเร็วในการเปลี่ยน
ผ่านสู่ดิจิตอล	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แบบทันทีทันใด

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 AIS INNOLYMPICS FESTIVAL	นทิรรศการแสดง
ผลงานและประลองไอเดียความคิดสร้างสรรค์	 ท่ีได้ 
แรงบันดาลใจมาจากความต้องการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทางด้านนวัตกรรม	 หรือตัว	 I	 ท่ีสอง	 (Idea 
Generations)	 ให้แข็งแกร่ง	AIS	 INNOLYMPICS 
FESTIVALจัดโดยศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา 
(Innovation	Center)	 ของเอไอเอส	 เพื่อเปิดโอกาส 
ให้พนักงานจากทุกสายงาน	ทุกแผนก	ทุกภาคส่วนนำา 
ผลงานนวัตกรรมจากความคดิสรา้งสรรคข์องตนภายใต ้
บริบทของ	 “Internet	of	Things”	 ท่ีเน้นการสร้าง 
ความแตกต่าง	 มาจัดแสดง	 แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณเ์ชิงนวตักรรม	พรอ้มท้ังสรา้งแรงบันดาลใจ 
ให้แก่พนักงานคนอ่ืนๆ	 อันจะนำาไปสู่การสร้างสรรค์ 
สินค้าและบริการ	 การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางาน 
การนำาเสนอแนวความคดิใหม่ๆ	เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่ม 
ในการขับเคลื่อนองค์กร	 ด้วยทิศทางท่ีสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันจากการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการภายใน	(process	 innovation)	 และการ 
นำาเสนอสินค้าและบริการใหม่	(product	 innovation) 
ท่ีสามารถมตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในการใช ้
ชีวิตดิจิทัลมากขึ้น

การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม 

เพราะความคิดสร้างสรรค์
คือหัวใจของพวกเราทุกคน 
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	 นอกจาก	AIS	INNOLYMPICS	FESTIVAL	ยังมกีาร
จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	โดยตลอด
ทั้งปี	2559	มีการจัดกิจกรรมดังนี้
	 •	 InspireTalk	 งานสัมมนาเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ 
	 	 หัวข้อและประเด็นท่ีได้รับความนิยมจากท้ังใน 
	 	 ประเทศและต่างประเทศ	 โดยเชิญวิทยากร 
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ผู้ให้ความรู้	
	 •		InSpire	OutSpace	ในรูปแบบทัวร์นอกสถานที่ 
	 	 ครึง่วนั	โดยไดร้บัความร่วมมอืและการสนบัสนนุ 
	 	 จากพันธมิตรทางธุรกิจ	 เช่น	Index	Creative 
	 	 Village
	 •	 โครงการ	 “EUREKA	Awards”	 ซ่ึงดำาเนินการ 
	 	 มาอย่างตอ่เนือ่ง	ตัง้แตปี่	2553	ให้เป็นพืน้ท่ีสำาหรบั 
	 	 พนักงานเอไอเอสท่ีต้องการแสดงศักยภาพ 
	 	 ในการแก้ไขปัญหากระบวนการทำางานของ 
	 	 องค์กรภายในแนวคิด	 การสร้างประสิทธิภาพ 
	 	 ในองคก์รดว้ยการลดข้ันตอนการทำางาน	การเพ่ิม 
	 	 รายได้	 การสร้างรายได้ใหม่และการปรับปรุง 
	 	 คุณภาพการให้บริการ
	 	 	 โดยในปีนี้	 มีจำานวนโครงการท่ีส่งเข้าร่วมถึง 
	 	 96	โครงการ	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	ที่มีจำานวน	81 
	 	 โครงการ

	 	 กลุม่กนัเพือ่คน้หาวิธกีารทำางานใหม่ๆ	ซ่ึงจะช่วย 
	 	 พฒันาระบบการทำางานภายในหนว่ยงานของตน

การดูแลพนักงานแบบองค์รวม
 การให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคล	(Put	 the	
people	first	with	6Ps’	strategies)	ด้วย	6Ps	นั้นได้ 
ดำ า เนิ นการอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย มีกรอบแนวคิ ด 
“ดแูลพนกังานแบบองคร์วม” อาทิเชน่การดแูลดา้นการ
ส่งเสริมความรู้และทักษะสำาหรับการปฏิบัติงานด้าน 
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพด้านการพัฒนาผู้นำา 
ความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจสำาหรับการ
ปฏบัิตงิานดา้นสมัพนัธภ์าพท่ีดรีะหวา่งหัวหนา้งานและ 
เพื่อนร่วมงาน	และด้านสิ่งแวดล้อมในการทำางาน	อาทิ 
เช่น	การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เหมาะสม 
ส่งเสริมแรงจูงในในการทำางานโดยพนักงานเอไอเอส 
อยู่ร่วมกันอย่างครอบครัว	และให้คำาแนะนำาซ่ึงกันและกัน 
อีกท้ังผูบ้รหิารในทุกระดบัไดท้ำางานใกลชิ้ดกบัพนกังาน
เพื่อเปิดรับฟังเสียงของพนักงานสำาหรับการพัฒนา
องค์กรให้ดีย่ิงข้ึน	 และเพ่ือให้ม่ันใจว่านโยบายและ 
เป้าหมายขององค์กรนั้นได้สื่อสารให้พนักงานทุกคน
ทราบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและจูงใจ
	 เอไอเอสเล็งเห็นถึงการให้ความสำาคัญต่อการดูแล
พนกังานทุกคนในองคก์รดว้ยการปฏบัิตอิยา่งเป็นธรรม 
นอกจากจากเรือ่งการพฒันาพนกังานให้สามารถเตบิโต
ในสายอาชีพแล้ว	 การกำาหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และจูงใจเพียงพอท่ีเป็นหนึ่งในกลยุทธ์จะสามารถ
รักษาพนักงานคนสำาคัญให้อยู่กับเอไอเอสเป็นเรื่อง 
ท่ีสายบรหิารให้ความสำาคญัและทบทวนเป็นประจำาทุกปี 
โดยมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
เดยีวกนัและยึดหลกัความเท่าเทียมกนั	ความสอดคลอ้ง
กับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงกับ 
ผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน	เอไอเอสไดม้กีารวา่จา้ง 
ท่ีปรึกษาอิสระภายนอกเพื่อเข้าทำาการสำารวจค่าจ้าง

	 •	 Spot	Awards	 โครงการมอบรางวัล	 ให้กับ 
	 	 พนักงานท่ีมีความมุ่งม่ันทุ่มเทในหน้าท่ีและงาน 
	 	 ท่ีรบัผดิชอบ	รวมท้ังสง่เสริมการทำางานเป็นกลุม่ 
	 	 โดยเป็นเครื่องมือท่ีช่วยกระตุ้นให้พนักงานรวม 
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และสวัสดิการในตลาดแรงงานเพื่อนำามาประเมินเทียบ 
กับหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของ 
เอไอเอสในปัจจุบัน	 รวมท้ังมีการติดตามวิธีบริหาร 
ค่าตอบแทนและรูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน 
ในองค์กรช้ันนำาต่างๆ	 เพื่อนำามาวิเคราะห์และพัฒนา
รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานเอไอเอสให้มี
ความเหมาะสมและรักษาความสามารถในการจูงใจท้ัง
พนกังานปัจจุบันและกลุม่ผูท่ี้สนใจรว่มงานกบัเอไอเอส 
ในอนาคต

	 •	 การประกันสุขภาพท่ีมีโปรแกรมหลากหลาย 
	 	 ให้พนกังานสามารถเลอืกรปูแบบประกนัสขุภาพ 
	 	 ที่เหมาะกับความต้องการของตนเอง
	 •	 ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
	 •	 ห้องพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ	 และ 
	 	 นักกายภาพบำาบัด
	 •	 เอไอเอส	 ชิลด์	 เอาท์	 โซน	 ซ่ึงประกอบด้วย 
	 	 ศูนย์ออกกำาลังกายพร้อมเทรนเนอร์ผู้เช่ียวชาญ 
	 	 ห้องปิงปอง	 ห้องแอโรบิค	 และห้องคาราโอเกะ 
	 •	 ห้องสมุด
	 •	 เงินพิเศษในโอกาสต่างๆ	เช่น	เงินช่วยเหลืองาน 
	 	 สมรสเงินช่วยเหลืองานมรณกรรมสำาหรับ 
	 	 พนักงานและครอบครัว	
	 •	 อุปกรณ์	 และเครื่องป้องกันอันตรายสำาหรับ 
	 	 บางลักษณะงานที่มีความเสี่ยง
	 •	 เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 
	 •	 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุน 
	 	 เงินทดแทน
	 •	 สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส
	 •	 ทุนการศึกษาแก่พนักงานท้ังในประเทศและต่าง 
	 	 ประเทศ	 และทุนการศึกษาสำาหรับบุตรของ 
	 	 พนักงาน
	 •	 ของที่ระลึกเกษียณอายุงาน

	 หลัก	3P	 ในการกำาหนดนโยบายการบริหาร 
ค่าตอบแทนของเอไอเอสมีดังนี้
Pay for Performance
จ่ายตามผลงาน	พฤติกรรมที่สอดคล้องกับผลงาน	
และศักยภาพของพนักงาน
Pay for Position
จ่ายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
Pay for People
จ่ายตามทักษะเฉพาะซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กร

สวัสดิการที่เพียงพอและจูงใจพนักงาน
	 นอกเหนือจากการให้สวัสดิการขั้นต่ำาตามท่ี
กฎหมายแรงงานกำาหนดแล้ว	 เอไอเอสได้ออกแบบ
และกำาหนดสวัสดิการส่วนเพ่ิม	 โดยมีการสำารวจความ
คิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่อง
ทางของคณะกรรมการสวัสดกิาร	รวมท้ังการสำารวจจาก
แนวปฏบัิตขิองบรษัิทช้ันนำาอ่ืนๆ	ท้ังในและตา่งประเทศ	
อาทิเช่น	
	 •	 โบนัส	 เบ้ียเลี้ยง	 และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มจาก 
	 	 การปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย
	 •	 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำาปี	 ท่ีถูกออกแบบ 
	 	 ให้เหมาะสมตามอายุและลกัษณะการทำางานของ 
	 	 พนักงานแต่ละคน



รายงานพัฒนาความยั่งยืน 2559 71

วัตถุประสงค์

สร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างให้เกิดประสบการณ์จริง

ผ่านการสัมผัสบริการขององค์กร

สร้างให้เกิดความตระหนักรู้

และเกิดพฤติกรรม

สร้างให้เกิดการบอกต่อเผยแพร

ไปยังบุคคลภายนอก

ประเภทของเน้ือหา

กลยุทธ์การส่ือสารภายในองค์กร

องค์กร
1. แบรนด์
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. กระบวนการทำางาน และการพัฒนา 
 ที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร์
4. ประกาศแผนภาวะฉุกเฉินขององค์กร

ความเคล่ือนไหว
และการดำาเนินงานภายในองค์กร
1. ประกาศพัธกจิและวสิยัทัศนข์ององค์กร 
2. สินค้าบริการขององค์กร
3. ความเคล่ือนไหวของหน่วยงานภาครัฐ 
 ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
4. รางวัลและความสำาเร็จขององค์กร
5. กิจกรรมตอบแทนสู่สังคม และชุมชน 
 สัมพันธ์ เช่น โครงการสานรัก

พนักงาน
1. ระเบียบ วินัยและแนวปฏิบัติของ 
 พนักงาน
2. กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายต่างๆ  
 ที่มีผลบังคับใช้กับพนักงานในองค์กร
3. สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ 
 พนักงาน
4. กิจกรรมพนักงาน อาทิ พนักงาน 
 จิตอาสา, AIS Wellness เป็นต้น

การสื่อสารกับพนักงานและการเปิดรับฟังเสียงของ
พนักงาน
เนรมิตชีวิตยุคดิจิทัลกับกลไกลสื่อสารภายในองค์กร
	 จากภาคส่วนในองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ให้ทันตอ่การขับเคลือ่นองคก์รไปข้างหนา้	เช่นเดยีวกนั
กบัวธิกีารและรปูแบบของการสือ่สารกบัพนกังานจะตอ้ง
มีความรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันต่อสถานการณ์	
และมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง		 
ในปี	2559	เอไอเอสมีการปรับ	กลยุทธ์ของการสื่อสาร
ภายในองค์กร	จำาแนกตามวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 โดยการดำาเนนิงานจะพิจารณาใช้รปูแบบการสือ่สาร	
(Tactic)	และสื่อ	(Media)	ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
เฉพาะของกลุ่มพนักงานในแต่ละเจนเนอเรช่ัน	 
และวิสัยทัศน์ขององค์กร	นอกจากนี้	ยังได้ปรับรูปแบบ
ของการสื่อสารจากรูปแบบเดิม	เช่น	อีเมล	SMS	และ
อินทราเนต็	ให้มคีวามทันสมัยและสอดรับกบัไลฟส์ไตล์
ของพนักงานมากขึ้น	อาทิ

 • Social Intranet นวตักรรมอินทราเนต็รปูแบบใหม ่
	 	 บนระบบคลาวด์ท่ีมีการพัฒนาโดยผสมผสาน 
	 	 ระหว่างรูปแบบของโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน 
	 	 ไม่ว่าจะเป็นเฟชบุ๊ค	 ทวิตเตอร์	 และกูเกิล 
	 	 ให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภายใน 
	 	 ได้ตลอดเวลา ท้ั ง ใน รูปแบบเ ว็บไซต์และ 
	 	 แอปพลิ เคชันบนมือถือ	 Social	 intranet 
	 	 เป็นการสื่อสารในรูปแบบ	2	 ทาง	 กล่าวคือ	 
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	 	 พนักงานสามารถเลือกท่ีจะกดไลค์	 แชร์	 หรือ 
	 	 แสดงความคิดเห็น	ในเร่ืองตา่งๆ	ของเอไอเอสได ้
	 	 เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีพนักงานสามารถใช้สิทธิ 
	 	 ออกเสียงต่อองค์กรซ่ึงผู้บริหารสามารถเข้ามา 
	 	 ติดตามได้ตลอดเวลา	 แต่ท้ังนี้การแชร์ข้อมูล 
	 	 ขา่วสารจะตอ้งอยู่ในขอบเขต	ของการรับรูภ้ายใน 
	 	 องค์กรเท่านั้น	เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 
	 	 สำาคัญของบริษัท	Social	intranet	ยังเปิดโอกาส 
	 	 ให้พนักงานสามารถสร้างกลุ่มแชทของตนเอง 
	 	 เป็นเสมือนห้องทำางานและห้องพูดคุยรูปแบบ 
	 	 กลุ่มท่ีช่วยเชื่อมพนักงานเข้าหากันทำาให้การ 
	 	 ทำางานมีความรวดเร็วและมีประสทิธภิาพเพิม่ข้ึน 
	 	 เพราะพนักงานสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลา		 
	 	 นอกจากนี้	พนักงานยังสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อ 
	 	 ตัง้ชมรมหรอืเพือ่รวบรวมคนท่ีมีแนวคดิเดยีวกนั 
	 	 เข้ามาอยู่ด้วยกัน	 ไม่ว่าจะเป็น	 ชมรมจริยธรรม 
	 	 ชมรมกอล์ฟ	ชมรมปั่นจักรยาน	ทำาให้พนักงาน 
	 	 สามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น
 • Cisco Jabber แอปพลิเคชันใหม่ท่ีรวบรวม 
	 	 ทุกระบบการติดต่อสื่อสารเข้าไว้ด้วยกันเพื่อ 
	 	 อำ า นวยความส ะดวก ใ ห้ แก่ พนั ก ง านลด 
	 	 ต้ น ทุนกา ร เดิ นทา งและต้ น ทุนทางด้ าน 
	 	 สิ่งแวดล้อม	Cisco	Jabber	 สามารถทำางานได้ 
	 	 บนแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบน 
	 	 เครื่องพีซี	 โนตบุ๊ค	 อุปกรณ์แท็ปเล็ตและมือถือ 
	 	 สมาร์ทโฟน	 สามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ผ่าน 
	 	 คอมพวิเตอร	์การประชมุทางวดิโีอและการประชุม 
	 	 ทางโทรศัพท์ได้	

 • Town Hall	เป็นรปูแบบการสือ่สารในโอกาสพเิศษ 
	 	 กรณท่ีีเอไอเอสมขีา่วสำาคญัท่ีตอ้งการสือ่สารและ 
	 	 ทำาความเข้าใจกบัพนกังานโดยประธานเจา้หนา้ท่ี 
	 	 บริหารจะเป็นผู้ส่งสารออกไปให้พนักงาน 
	 	 มารวมตวักนั	และภายหลงัจากการสือ่สารข้อมลู 
	 	 ข่าวสารเรียบร้อยแล้ว	 จะมีการเปิดโอกาสให้ 
	 	 พนักงานสามารถสอบถามและเสนอความคิดเห็นได้ 
	 	 โดยสำาหรับพนักงานส่วนภูมิภาคการจัด	Town 
	 	 Hall	 จะใช้เทคโนโลยีการประชุมวิดีโอทางไกล 
	 	 เข้ามาชว่ย	เพือ่ให้พนกังานทุกคนสามารถเข้าถงึ 
	 	 ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

 • CEO Talk Weekly 5 Minutes	เป็นโครงการท่ีเกดิ 
	 	 จากความตั้งใจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
	 	 ท่ีต้องการจะสื่อสารกับพนักงานเป็นประจำา 
	 	 ทุ ก สั ป ด า ห์ 	 เ พ่ื อ ใ ห้ พนั ก ง า น รั บ ท ร าบ 
	 	 พัฒนาการท่ีสำาคัญของเอไอเอส	 รวมไปถึง 
	 	 ชีแ้จงข่าวตา่งๆ	ท่ีเกดิข้ึน	โดยใช้เวลาเพยีง	5	นาที 
	 	 เพือ่ไม่ให้เป็นการรบกวนการทำางานของพนกังาน 
	 	 และจะมกีารเชญิแขกพเิศษมารว่มพดูคยุในวาระ 
	 	 ต่างๆ	CEO	Talk	Weekly	 มีการออกอากาศ 
	 	 ทุกเช้าวันศุกร์	 เวลา	10.00	 น.และเช่นเดียว 
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	 	 กับชอ่งทางอืน่ๆ	พนกังานสามารถส่งขอ้ซกัถาม 
	 	 หรอืแสดงความคดิเห็นไดผ้า่นช่องทางพูดคยุสด 
	 	 ในระหว่างที่ดำาเนินรายการ
	 นอกจากรูปแบบการสื่อสารข้างต้นแล้วพนักงาน 
เอไอเอสยงัสามารถสื่อสารหรือแสดงความคิดเหน็ผา่น
ตวัแทนหนว่ยงาน	หัวหนา้งาน	ช่องทางโทรศพัท์	อีเมล	
เว็บบอร์ด	 และการสื่อสารผ่านทีมบริหารทรัพยากร
บุคคล

การสื่อสารผ่าน People champion
	 แม้ในยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีเครื่องมือ 
ท่ีช่วยให้การสื่อสารสามารถทำาได้อย่างรวดเร็วแต่คง 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีก็มีข้อจำากัดเช่นกันโครงการ 
“People	Champion”	 ถูกจัดทำาข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี 
2558	โดยคดัเลอืกตวัแทนพนกังานจากแตล่ะหนว่ยงาน
ท่ัวท้ังองค์กรซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์และมีความคิด
สร้างสรรค์	 ให้เข้ามาทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมของเพื่อน
พนักงานในการรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
ของแต่ละสายงานเพื่อถ่ายทอดต่อไปยังสายงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายจัดการ	 รวมท้ังเป็น
ช่องทางการสื่อสารและเป็นผู้เช่ือมความสัมพันธ์ของ
พนักงานในหน่วยงานของตนเองและเช่ือมต่อระหว่าง
พนักงานกับองค์กร	 จนสามารถเรียกได้ว่า	People	
Champion	เป็นผู้นำาในการสร้างการเปลี่ยนแปลง	เป็น
ผูส้รา้งให้เกดิความผกูพนัของพนกังานกบัองคก์ร		และ
เป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางานผ่านกิจกรรมต่างๆ

ช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำา
ที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
	 “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริต	
การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล”	 (Whistle 
Blower	Policy)	ซ่ึงถกูเผยแพรไ่วบ้นช่องทางอินทราเนต็		
Social	Intranet	และเว็บไซต์ของเอไอเอส	ได้กำาหนด
ให้มีช่องทางสำาหรับพนักงานท่ีพบเห็นการกระทำาท่ี
เข้าข่ายเป็นการละเมิดจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ให้สามารถแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท	 ผ่านช่องทาง
ตา่งๆ	ซ่ึงเป็นความลบัได	้และกำาหนดให้ตอ้งมีมาตรการ
คุม้ครองพนกังานผูใ้ห้ข้อมลู	และกระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
	 ผูส้นใจสามารถศกึษานโยบายการให้ข้อมลูการกระ
ทำาผดิและการทุจรติ	การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้ห้
ข้อมูล	ได้ที่	http://www.ais.co.th

ภาพกระบวนการทำางานของเอไอเอส

เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากพนักงาน

แจ้งผลการพิจารณา/การดำาเนินการ 
กลับไปยังพนักงานให้รับทราบ

พนักงานแจ้ง เรื่ องร้องเรียนผ่าน 
ช่องทางท่ีเป็นความลับ ซ่ึงบริษัท 
จัดไว้ให้ หรือแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชา

• กรณี เ ร่ืองร้องทุกข์ ท่ัวไปผู้ บังคับ 
 บัญชาจดัการแกไ้ขปัญหาให้พนกังาน 
• กรณีร้องเรียนอื่นๆ หน่วยงานอิสระ 
 ที่บริษัทแต่งตั้งรับเรื่องไปดำาเนินการ

1

2

3
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อไอเอส อะคาเดมี่ - พัฒนาความเป็นผู้นำาและ
ฝึกอบรมพนักงาน
	 ตามท่ีเอไอเอสมีการปรับเปลี่ยนองค์กรจากผู้ให้
บริการโทรศัพท์มือถือสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิตั
ลไลฟ์โดยสายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้มีการปรับ
โครงสร้างการทำางานจากหน่วยงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล	 มาเป็นเอไอเอส	 อะคาเดม่ี	 ซ่ึงเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สอดรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเพื่อเตรียมความพร้อมให้ 
คนเอไอเอสสามารถพัฒนาตนเองให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนผ่านทิศทางการดำาเนินธุรกิจขององค์กร	 โดย 
เอไอเอสมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากร	โดยเอไอเอสมุ่งเนน้ 
การพัฒนาบุคลากรในแบบองค์รวมภายใต้แนวคิด
การเตรียมความพร้อมสู่ความสำาเร็จ
	 แผนการพัฒนาบุคลากร	จึงได้ถูกจัดทำาข้ึนให้สอดคล้อง 
กบัทิศทางการดำาเนนิธรุกจิและเป้าหมายความสำาเรจ็ท่ี
เอไอเอสตอ้งการ	โดยมีการนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	
อินทราเน็ต	และได้เริ่มจัดทำาแผนที่จะนำาแอปพลิเคชัน

สำาหรับการเรียนรู้โดยผ่านอุปกรณ์มือถือของพนักงาน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรให้ต่อจากนี้ไป	 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ความรูไ้ดทุ้กท่ีและทุกเวลา	ภายใตร้ะบบความปลอดภยั
ของการเข้าถงึข้อมูลของบรษัิท	รปูแบบการพฒันาและ
ฝึกอบรมพนักงานจะถูกพัฒนาให้มีความหลากหลาย 
และเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคน 
สำาหรบัการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนนัน้	ไดถ้กูนำามาใชก้บัการ 
ฝึกอบรมในรูปแบบปฏิบัติการและการสร้างการมีส่วนร่วม 
รวมถึง	การทำางานแบบกลุ่ม	นอกจากนี้	ยังได้จัดให้มี
ศนูยป์ระเมินและคน้หาศกัยภาพภาพของพนกังานผา่น
กระบวนการ	(AIS	Assessment	center)	 เพ่ือนำาผล 
ท่ีได้มาวิเคราะห์เบ้ืองต้นประกอบกับผลประเมินการ
ปฏิบัติงานประจำาปี	สำาหรับการวางแผนการเติบโตทาง
สายอาชีพ	และพัฒนาพนักงานรายบุคคล	(Individual	
Development	Plan)	เนือ่งจากการเตบิโตของพนกังาน
ในอนาคต	ถือเป็นความรับผิดชอบของทั้งองค์กร	และ
ตัวพนักงานเอง

ภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานภายใต้ “เอไอเอส อะคาเดมี่”

โมเดลการพัฒนา
ทางสายอาชีพ และสมรรถนะ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในการเรียนรู้
และการพัฒนา

การพัฒนาพนักงานกลุ่ม
Talent และกลุ่มที่เป็น
ผู้สืบทอดตำาแหน่ง

การพัฒนาโปรแกรม
การปฐมนิเทศพนักงาน

หน่วยสนับสนุน
งานบริการเพื่อการเรียนรู้

การพัฒนาระดับองค์กร

การพัฒนาตามสายงาน

การพัฒนา
ความเป็นผู้นำา

การออกแบบ
และพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ฝึกอบรม

มืออาชีพการออกแบบ
เนื้อหาและหลักสูตร

การเรียนรู้

ศูนย์ดิจิทัลและมีเดีย

การบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้

การบริหาร
จัดการ

องค์ความรู้

การเรียนรู้
ในรูปแบบดิจิทัล

การวิจัย
และพัฒนา

ศูนย์ประเมิน
และค้นหาศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาภาษา
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	 ตามท่ีสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจมีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังในด้านเทคโนโลยี	
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคการแข่งขันท่ีสงูข้ึนรวมถงึการเตบิโต
อย่างรวดเรว็ของสงัคมออนไลน์และสือ่มัลตมิเีดยีตา่งๆ	
ในหลายรูปแบบ	 ทำาให้สินค้าและบริการต้องมีรูปแบบ
ใหม่ๆ	ที่หลากหลาย	เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม	และแต่ละรูปแบบการใช้ชีวิต
	 เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว	 อย่างมี
คุณภาพ	 พนักงานจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะ	รวมถึงความเป็นผู้นำาในองค์กร	อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรภายในของเอไอเอส	จึงถูกจัดตั้งขึ้นในปี	2559	
โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้	 และ
พัฒนาบุคคลากรของเอไอเอส	 รวมถึงหุ้นส่วนของ 
เอไอเอส	เพื่อให้มีความรู้	ทักษะ	และทัศนคติที่ถูกต้อง	
พร้อมนำาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในบทบาทหน้าท่ีท่ี
ตนรับผิดชอบ	 และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการท่ี
มีคุณภาพ	 และสร้างประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า	
(Best	Customer	Experience)
	 เอไอเอส	อะคาเดมี	่ยังทำาหนา้ท่ีในการพฒันารปูแบบ
การเรียนรู้ระบบดิจิทัล	(Digital	Learning)	ที่เหมาะสม 
กบัรปูแบบการเรยีนรูข้องพนกังานแตล่ะคนและตอ่ยอด 
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	โดยการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ 
ดจิทัิลนี	้ถกูออกแบบให้เหมาะสมกบัรปูแบบการเรยีนรู ้
ของพนักงานแต่ละคนโดยใช้หลักของวงจรชีวิตการ
เป็นพนักงานใน	(Employee’s	 life	cycle)	 ตั้งแต่วัน
แรกท่ีเข้ามาทำางานไปจนถึงการเตรียมความพร้อม
สำาหรับวัยเกษียณ	 เอไอเอสได้มีการเตรียมการเพ่ือ 
การพัฒนาโมเดลในด้านสมรรถนะของพนักงาน	
(Competency	Model)	ซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาและ 
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างพนักงาน	หัวหน้างาน	และทีมงาน 
บริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อวางรากฐานสำาหรับทักษะ
ท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในสายอาชีพ	
(Career	Development)	ซ่ึงสามารถเข้าถงึพนกังานและ
กระตุน้การเรยีนรูไ้ดด้กีวา่การเรียนในห้องเรียนแบบเดมิ

แผนพัฒนาบุคลากรตามวงจรชีวิตการเป็นพนักงาน
• แผนพัฒนาพนักงานเข้าทำางานใหม่
	 เอไอเอส	 มีการจัดเตรียมความพร้อมในการเริ่ม
ทำางานให้กับพนักงานใหม่	 โดยผสมผสานการเรียนรู้
ในหลากหลายรูปแบบ	 ท้ังการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์		
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจองค์กรและ
บริบททางด้านการดำาเนินธรุกิจขัน้พืน้ฐาน	การปลูกฝัง 
วัฒนธรรมและค่านิยมของเอไอเอส	 รวมไปถึงการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองโดย
มีพนักงานรุ่นพี่	ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำาแนะนำา	
สอนงาน	และดแูลให้พนกังานใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ท่ี
และอยู่ร่วมในองค์กรได้อย่างมีความสุข

ผลตอบแทนจากการลงทุน
•	 ได้คนมาร่วมงานท่ีเหมาะสมมากและตรงกับ 
	 ความต้องการ
•	 สามารถธำารงรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ 
	 ไว้ได้
•	 สร้างขวัญกำาลังใจให้แก่พนักงาน	 จากการให้ 
	 ผลตอบแทนท่ีตรงตามความสามารถ	 และเป็น 
	 รูปธรรมมากขึ้น
•	 ช่วยให้พนักงานบรรลุวัตถุประสงค์การทำางาน 
	 จากรูปแบบการพัฒนาที่ตรงจุด

77 ล้านบาท
เงินลงทุนในเอไอเอส อะคาเดมี่

ในปี 2559

43 ชั่วโมง/เฉลี่ยต่อคน
การฝึกอบรมในเอไอเอส อะคาเดมี่

ในปี 2559 (สำาหรับพนักงานประจำา)
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• แผนพัฒนาผู้จัดการ ผู้ชำานาญการ และผู้บริหาร 
 ตามบทบาทหน้าที่
	 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ 
พนักงานท่ีได้รับการเล่ือนระดับเข้าสู่ตำาแหน่งผู้จัดการหรือ 
ผู้ชำานาญการให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปในฐานะของผู้รับนโยบายของฝ่ายไปดำาเนินการ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยมุ่งเน้นหลักสูตร
ท่ีชว่ยสง่เสรมิความเป็นผูน้ำาท่ีพร้อมรับการเปลีย่นแปลง	
หลักสูตรสร้างเสริมความเป็นโค้ช	 เพื่อให้สามารถ
ให้คำาแนะนำาปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 นอกจากนี้	 เอไอเอส	 ได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร
ในเครือ	Singapore	Telecommunication	(SingTel)	
สำาหรับโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร	หลักสูตร	Game 
for	Global	Growth	(GGG)	 และหลักสูตร	Regional	
Leadership	in	Action	(RLA)	ซึ่งเป็นแผนการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารให้สอดคล้องกับ
ทิศทางธุรกิจท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นผู้ให้
บริการดิจิทัลไลฟ์	 ส่งเสริมภาวะผู้นำา	 และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ	 รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แชร์ความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่มท่ีมาจากหลากหลาย
ภูมิภาค	เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล

• แผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 
	 เอไอเอส	 เริ่มดำาเนินการจัดทำาแผนเส้นทางความ
กา้วหนา้ทางสายอาชีพให้แกพ่นกังาน	ซ่ึงเป็นเครือ่งมอื
หนึง่ทีช่ว่ยกำาหนดเปา้หมายการทำางานรว่มกนัระหวา่ง
เอไอเอสและพนกังาน	ปูพืน้ฐานการวางแผนการทำางาน
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว	 และหนทางสู่ความเติบโต
อย่างตอ่เนือ่ง	พนกังานจะไดเ้ห็นถงึจดุอ่อนและจดุแข็ง
ของตนเอง	และวิธีการเพื่อพัฒนาทักษะความจำาเป็นที่
สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	ดังนั้นการจัดทำา
แผนเสน้ทางความกา้วหนา้ทางสายอาชพีดงักลา่ว	จงึมี
ประโยชน์ทางอ้อมอีกรูปแบบหนึ่งในการจูงใจพนักงาน 
ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร

• แผนสืบทอดตำาแหน่งและพัฒนาความผู้นำา 
	 เอไอเอสได้กำาหนดกลยุทธ์และแผนงานเพ่ือบริหาร
ความเสี่ยงและการสร้างผู้นำาในตำาแหน่งท่ีสำาคัญของ
องค์กรผ่านแผนงาน	 “New	Way	of	Succession	
Plan”	 เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน	 ท้ังนี้ได้กำาหนดตัวช้ีวัดไว้อย่าง
ชัดเจน	 และมีกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารที่มีผลการ
ปฏิบัติงานและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ	
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง	3	 ปี	 ร่วมกับ
การทำาแบบทดสอบค้นหาศักยภาพ	 เพื่อจัดทำาแผน
พัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล	โดยเอไอเอส	อะคาเดมี่	
ไดน้ำาเสนอหลกัสตูรตามแผนการพฒันาท่ีจดัทำาข้ึนและ
แผนงานในขั้นถัดไป

กำาหนดขอบเขตและแนวทางของแผนพัฒนาตนเอง
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กรและงานที่ตนรับผิดชอบ

พัฒนาตามแผนที่กำาหนดไว้
และติดตามผล

เขียนแผนพัฒนาตนเอง
พร้อมทั้งตั้งเป้าหมาย

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดทำาแผนพัฒนาตนเอง
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ดูแลสุขภาวะอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

	 จากแนวคิดการดูแลพนักงานแบบองค์รวมทำาให้ 
การให้ความสำาคัญต่อเร่ืองของสุขภาวะทางด้าน 
ร่างกายและจิตใจและความเป็นอยู่ของพนักงานต้ังแต่่ 
การเร่ิมเขา้มาเป็นสมาชิกของเอไอเอส	จนถึงการสิ้นสุด
การเป็นพนักงานนั้น	 ถือว่าเป็นรากฐานของการสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางาน	 การสร้าง
ความผกูพนัและจงรกัภกัดขีองพนกังาน	และเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ 
	 ในปี	2559	 เอไอเอสยกระดับการดูแลพนักงานใน
ดา้นสขุภาพให้มีความเป็นรปูธรรมมากขึน้		โดยเอไอเอส 
ได้จัดต้ังโครงการ	“AIS	Wellness	Program”	และปรับเปล่ียน 
กลยุทธก์ารดแูลสขุภาพของพนกังาน	จากเชิงรับให้เป็น 
เชิงป้องกนัมากข้ึน		มีการนำาเทคโนโลยีดิจทัิลเข้ามาช่วย 
ในการออกแบบโปรแกรมตา่งๆท่ีพนกังานจะไดท้ราบถงึ 
สถานะสุขภาพของตนเองและวิธีการดูแล	และการป้องกัน 
การพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับพันธมิตรผู้เช่ียวชาญท่ีช่วย 
กระตุ้นให้พนักงานให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษา
สุขภาพและการนำาเสนอวิธีการออกกำาลังกายมากข้ึน
โดยมีการกำาหนดเป้าหมายท่ีต้องบรรลุและมีการมอบ
ของรางวัลเพื่อจูงใจเม่ือพนักงานสามารถทำาได้ตาม 
เป้าหมายในแต่ละระดับ

	 ส่วนหนึ่งของแนวคิดโครงการ	AIS	wellness	
program	 เอไอเอสได้นำาข้อมูลจากสถิติประชากร 
ในประเทศไทยประกอบกบังานวจิยัตา่งประเทศดา้นงาน 
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีกล่าวถึงโรคภัยไข้เจ็บท่ี
เกิดข้ึนกับพนักงานประเภทกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(NCDs-Non-Communicable	diseases)	โดยจากข้อมลู 
ของสำานักงานสนับสนุนการ	สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	
พบว่าล่าสุดมีคนไทยถึง14	 ล้านคน	 ประสบปัญหา
สขุภาพ	อาทิเช่น	โรคเบาหวาน	โรคหลอดเลอืดและหัวใจ 
โรคความดนัโลหิตสงู	โรคเลอืดลงพงุ	และอืน่ๆ	กลุม่โรค 
NCDs	 เหล่านี้ มีสาเหตุมาจากวิธีการใช้ชี วิตท่ีมี 
พฤตกิรรมเสีย่ง	เช่น	การดืม่สรุา	การสบูบุหรี	่การไม่ให้ 
ความสำาคัญกับการออกกำาลังกาย	 การรับประทาน 
อาหารท่ีไม่ถูกต้องหรือภาวะการบริหารจัดการความเครียด 
โรค	NCDs	 ยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของ
ประชากรท้ังประเทศไทย	มาตัง้แตปี่	2552	ดว้ยเหตนุีเ้อง 
เอไอเอสจึงริเริ่มโครงการและกิจกรรมรณรงค์การ 
ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพนักงานเพื่อหา 
วิธีป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงของโรค	NCDs
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ปัจจัยของการเกิดโรค NCDs

การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

ขาดการ
ออกกำาลังกาย

ความเครียดรับประทานอาหาร
หวานมันเค็มจัด

การสูบบุหร่ี

	 AIS	Wellness	Program	 ดำาเนินการโดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์สถิติอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของ 
พนักงานเอไอเอสในปีท่ีผ่านมา	จากน้ันนำาผลการวิเคราะห์ 
มาเพือ่จดัทำากจิกรรมตา่งๆ	ท่ีจะช่วยสง่เสริมให้พนกังาน 
มสีขุภาวะท่ีดขีึน้ท้ังรา่งกายและจติใจแบบย่ังยืน	โดยเนน้ 
ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินชีวิตของ
พนักงาน
	 AIS	Wellness	Program	ไดร้บัการสนบัสนนุจากทีม
ผู้บริหารและได้ถูกบรรจุให้เป็น	KPI	หรือเป้าหมายของ
องค์กรในการประชุมแผนธุรกิจของระดับฝ่ายบริหาร	
โดยผลการดำาเนนิงานสำาหรบัโครงการนี้ไดถ้กูกำาหนดให้ 
เป็นสว่นหนึง่ของเป้าหมายองคก์ร	มีการกำาหนดตวัช้ีวดั	
(Corporate	KPIs)	โดยในปี	2559	ที่ผ่านมามีพนักงาน
เข้าร่วมโครงการ	AIS	Wellness	 สูงกว่าเป้าหมาย 

ท่ีกำาหนดไว้	ตัวอย่างของการดำาเนินโครงการในปีท่ีผ่านมา 
เช่น	 การเชิญผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาให้ความรู้ 
แก่พนักงานในเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเอง	 การดูแลป้องกัน	 รวมถึงในเรื่องของวิธี 
ปรุงอาหารและทานอาหารท่ีมีประโยชน์	 การบริหาร
ภาวะทางอารมณ์	 การออกกำาลังกายและยืดกล้ามเนื้อ 
ท่ีถกูตอ้ง	นอกจากนี	้ไดข้ยายขอบเขตของโครงการไปสู ่
ครอบครวัของพนกังาน	โดยจดัให้มโีครงการ	“หมออยาก 
พบพ่อ	 หมออยากพบแม่”	 ให้พนักงานนำาพ่อและแม่ 
มาตรวจสขุภาพโดยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญจากโรงพยาบาล
ท่ีเอไอเอสจัดมาให้	 	 อีกท้ังพนักงานได้นำาความรู้ท่ีได้
รับจากเอไอเอสแนะนำาให้กับสมาชิกในครอบคัว	 เช่น 
การยืดกล้ามเนื้อและการออกกำาลังกาย	เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ 1
 “รู้จักสุขภาพ”	 (Know	your	health)	 พนักงาน
จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำาปีและทำาแบบ
ประเมินเบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการดำาเนินชีวิต	 เช่น	 การ 
รบัประทานอาหาร	การออกกำาลงักาย	ระดบัความเครียด	
และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา	
การนำาเครื่องวัดมวลกายมาให้พนักงานได้วัดความ
สมดุลระหว่าง	น้ำา	กล้ามเนื้อ	มวลกระดูกและปริมาณ
ไขมันสะสมในร่างกาย	 ส่งผลให้พนักงานได้ทราบถึง
อายุของสุขภาพเพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแล
ตนเองเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2
 “ดูแลสุขภาพ”	(Improve	your	health)	 เอไอเอส 
ได้จัดให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 มาบรรยายให้ความรู้
พนักงานเกี่ยวกับการสาเหตุ	 การดูแลตนเองเบื้องต้น
และการปรับเปลี่ยนไลน์สไตล์ให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจท่ีดีข้ึน	 อาทิเช่น	 อาหารและสารอาหาร 
ท่ีจำาเป็นต่อร่างกาย	 สาเหตุและการป้องกันอาการ
ออฟฟศิซินโดรม	และการบรหิารความเครยีดในท่ีทำางาน 
ดังท่ีกล่าวข้างต้น	 นอกจากกิจกรรมให้ความรู้แล้วนั้น	
ยังมีกิจกรรมภาคปฏิบัติ	 โดยให้นักกายภาพแนะนำา
และสอนการบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆท่ีเกิดอาการ
ตึงจากการนั่งหรือยืนปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน		
ให้คำาแนะนำาการปรับโต๊ะและท่ีนั่งเพ่ือป้องการอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ	 และการจัดทำาวีดีโอสื่อความรู้เรื่องการ
ดแูลสขุภาพตา่งๆ	การจดัทำาป้ายบ่งบอกจำานวนแคลอรี่
สำาหรบัอาหารวา่งระหว่างการฝกึอบรม	และการแนะนำา
แนวทางพัฒนาสุขภาพภายหลังได้รับผลตรวจสุขภาพ	
เป็นต้น

ขั้นตอนการดำาเนินงานภายใต้โครงการ
AIS Wellness Program แบ่งออกเป็น

3,000 คน
จำานวนพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ AIS Wellness

ร้อยละ 72
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในการสำารวจ
เร่ืองความใส่ใจสุขภาพของพนักงานของเอไอเอส 

*ข้อมูล	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2559
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 ความสำาเร็จของโครงการ	AIS	Wellness	Program	
กล่าวคือ	 การท่ีพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองในเชิงป้องกัน
และสามารถสง่ตอ่ความรูเ้หลา่นี้ไปสูค่รอบครวัและผูค้น 
รอบข้างได้	 ซ่ึงการประเมินความสำาเร็จน้ีเกินกว่าท่ีจะ 
ตีมูลค่าได้	ทั้งนี้	ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา	AIS	Wellness	
Program	 ได้ขยายไห้ครอบคุลมและให้การดูแลถึง
ครอบครัวของพนักงาน	โดยจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของพนักงาน	 และมีการร่วมกับ
พันธมิตรในเครอืโรงพยาบาลชัน้นำา	มอบอตัราคา่รกัษา
พยาบาลและคา่ตรวจสขุภาพสำาหรบัโปรแกรมเพิม่เตมิ
ให้แก่ครอบครัวพนักงานในราคาพิเศษ

ขั้นตอนที่ 3
 “รางวัลแห่งความสำาเร็จ”	(Enjoy	your	rewards)	
กจิกรรม	Fit	and	Fun	เป็นกจิกรรมท่ีสง่เสริมให้พนกังาน 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำาลังกายเพิ่ม
มวลกล้ามเนื้อและลดปริมาณไขมันในร่างกายท่ีเป็น
สาเหตุของการก่อเกิดโรคประจำาตัว	และกลุ่มการเสี่ยง
ของโรค	NCSs	กิจกรรม	Fit	and	Fun	เป็นการแข่งขัน
ในรูปแบบทีมและมีระยะเวลาดำาเนินกิจกรรม	3	 เดือน 
รูปแบบของการดำาเนินกิจกรรมแบ่งเป็น	การให้ความรู้ 
การสร้างแรงกระตุ้นด้วยรางวัลต่างๆ	 และการตรวจ 
สุขภาพ	โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการ	มากกว่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้เกินกว่า	5	เท่า
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	 เอไอเอสยังได้ดำาเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ภายใต้ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน	 พ.ศ.2554	 โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน	 (คปอ.)	 ท่ีได้รับการ
เลือกตั้งจากตัวแทนของฝ่ายบริหารและพนักงาน	 
เพื่อร่วมกันทำาหน้าท่ีวางแผน	 บริหารจัดการดูแลและ
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือให้พนักงานเกิดความตระหนัก
และเกิดความปลอดภัยในการทำางาน	 พร้อมกำาหนด 
กฎระเบียบ	และวิธีการทำางานที่ปลอดภัยรวมทั้งจัดหา
อุปกรณ์	ป้องกันอันตรายต่างๆ	ตลอดจนการฝึกอบรม
และให้ความรู้พนักงานในเร่ืองความปลอดภัยในการ
ทำางาน	โดยคณะกรรมการความปลอดภยั	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 มีการตรวจสอบ	
ติดตาม	 และทบทวนผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง		
โดยผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา	 คือการเสนอให้มี
การพฒันาแอปพลเิคชันซ้อมอพยพหนไีฟ	การปรับปรงุ
การบำารุงรักษาลิฟท์โดยสาร	 และกำาหนดมาตรการ
ป้องกันและลดอาชญากรรมโดยรอบอาคารสำานักงาน	 
	 นอกจากนี	้เอไอเอสยังจดัให้มกีารฝกึอบรมในเรือ่ง 
ความปลอดภยัในการทำางาน	ไดแ้ก	่การอบรมเจา้หนา้ท่ี 
ความปลอดภัยในการทำางานทุกระดับการอบรมความ
ปลอดภยัสำาหรบัพนกังานใหม่	การอบรมความปลอดภยั
ในงานไฟฟ้า	 การอบรมดับเพลิงข้ันต้นและการซ้อม
อพยพหนไีฟ	ฯลฯ	รวมถงึการจดัทำาคูม่ือ่ความปลอดภยั
และระเบียบปฏบัิติงาน	การวางแผนดำาเนนิการให้มีการ
ปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย	 และการจัดให้มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณป้์องกนัอันตรายสว่นบุคคลอยา่งเหมาะสม	โดย
ตั้งเป้าหมายว่า	 สถิติอุบัติเหตุในกลุ่มเอไอเอสจะต้อง
เป็นศูนย์	(Zero	Accident)
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กราฟแสดงจำานวนชั่วโมงที่พนักงานเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

กราฟแสดงจำานวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน(ราย)
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การคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน
	 นอกจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้อยู่ร่วมกัน 
อย่างเป็นหนึ่งเดียวและการตระหนักถึงสิทธิของ
พนักงานของเอไอเอสเองแล้ว	 การสร้างให้พนักงาน
เคารพในสิทธิของกันและกันและไม่ละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีถูกบรรจุเป็นระเบียบ
บริหารงานและจริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ	 พนักงาน
ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมและการทำาแบบทดสอบ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว	 รวมท้ัง 
จะต้องรับทราบถึงมาตรการลงโทษและช่องทางการ 
ร้องเรียนกรณีถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิด	
	 ในปี	2559	 เรื่องสิทธิมนุษยชนได้ถูกยกระดับข้ึน 
อีกครั้งหนึ่งไปสู่การคำานึงถึงสิทธิเด็กท่ีอาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำาเนินธุรกิจขององค์กรจาก
การท่ีเอไอเอสได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วม 
โครงการ	“การดำาเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก” 

ซ่ึงสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ	 มาตั้งแต่เมื่อปี	 2558	 โดยภายใต้ 
คำาม่ันสัญญาท่ีเอไอเอสให้ไว้ในการเข้าร่วมโครงการ 
ดงักลา่ว	เอไอเอสจงึรว่มมอืกบัสถาบันไทยพฒันจ์ดัการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ในรูปแบบของการให้ความรู้	
และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการช้ีจุดท่ีอาจ
มีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเด็กและการนำาเสนอ
มาตรการเพือ่สง่เสรมิการเคารพสทิธเิดก็ในองคก์ร		โดย
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิารดงักลา่วไดถ้กูรวบรวม
และนำาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาดำาเนิน
การต่อไป

สร้างความผูกพันกับองค์กร
	 การสร้างระดับความผูกพันระหว่างพนักงานกับ
องค์กร	 ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีสำาคัญในการรักษาพนักงาน
ท่ีมีศักยภาพซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและความ 
ได้เปรียบในการแข่งขันได้	ความผูกพันในนิยามของเอ
ไอเอส	 ไม่ใช่แค่การทำาให้พนักงานมีขวัญและกำาลังใจ 
ในการทำางานแต่ละวัน	แต่ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกความสำาเร็จ 
คือ	 เมื่อพนักงานเกิดความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครวัเอไอเอสและบอกตอ่สิง่ท่ีดีๆ 	ท่ีเกดิข้ึนใน
องคก์รให้กบัครอบครวัของตนและคนรอบข้าง	พรอ้มท้ัง 
ชักชวนให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ 
ความสำาเร็จนี้
	 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรจึงเป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีช่วยดึงดูดผู้สมัครงานท่ีมีศักยภาพให้อยากเข้ามา
ร่วมงานกับเอไอเอสอีกทางหนึ่ง	 ท่ามกลางสภาวะ 

จำานวนพนักงานเสียชีวิต
ขณะทำางาน 2559
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การแข่งขันท่ีรุนแรงของตลาดแรงงานและการขาดแคลน 
บุคลากรในสายเทคโนโลยีดิจิทัล
 โดยผลสำารวจระดบัความผกูพนัของพนกังานในปีท่ี
ผ่านมา	ยังคงมีคะแนนอยู่ในระดับที่เกิน	ร้อยละ	80	ซึ่ง
อยู่ในค่าสูง	
	 ทั้งนี้	ในปี	2559	การวัดระดับความผูกพันดังกล่าว	
ยังไดม้กีารปรบัแนวทางการวดั	โดยเนน้เรือ่งท่ีเกีย่วข้อง
กับบทบาทความเป็นผู้นำาของหัวหน้างานมากข้ึน 
เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรท่ีต้องการ 
จะให้ผู้นำามีบทบาทในการขับเคลื่อนความผูกพันของ
พนักงานภายใต้การดูแลของตน	 และเป็นตัวอย่างท่ีดี
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	 ทำาให้การตั้งเป้าหมายเร่ืองระดับ
ความผูกพันของพนักงานในปีท่ีผ่านมาจึงเป็นการวัด
เรื่องบทบาทความเป็นผู้นำาของหัวหน้างานมากกว่า
การวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานแบบองค์รวม
ในรูปแบบเดิม	ซึ่งในปีที่ผ่านมา	พบว่า	ผลสำารวจระดับ
ความผกูพนัของพนกังานในเรือ่งบทบาทความเป็นผูน้ำา 
ของหัวหน้างานอยู่ ท่ีร้อยละ	 76.14	 เม่ือเทียบกับ 
เป้าหมายท่ีตัง้ไวท่ี้รอ้ยละ	77	อย่างไรกต็าม	เอไอเอสได ้
นำาผลการวัดระดับความผูกพันในแต่ละปีมาร่วม
วิเคราะห์เชิงลึก	 ร่วมกับมุมมองด้านประชากรศาสตร์	
อาทิ	เพศ	อายุ	อายุงาน	ระดับพนักงานในองค์กร	เพื่อ
หาแนวทางปรับปรุง	ทบทวน	และพัฒนา	ตั้งแต่ระดับ
บุคคล	 แผนก	 องค์กร	 ไปจนถึงระดับนโยบายสำาหรับ
ในปีถัดๆ	 ไป	 โดยสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเอไอเอสได้วางแผนพัฒนาบทบาทผู้นำา	 ร่วมกับ 
ตัวแทนพนักงาน	People	Champions	ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ 

 “การได้ทำางานท่ีเอไอเอสทำาให้ไดเ้รียน
รูทั้กษะการทำางานในหลายๆดา้น	ไดพ้บปะ	
ติดต่อกับผู้คนรวมถึงได้ทำากิจกรรมต่างๆ	
ท่ีเป็นประโยชน์กับสังคมท่ีเอไอเอส	 มี
ระบบการทำางานที่สะดวก	รวดเร็ว	เป็นมือ
อาชีพผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสาร	 ต่างๆ 
ท่ีทำาให้สามารถติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงาน 
หัวหน้างาน	 ทั้งในและนอกแผนกได้อย่าง
รวดเร็ว	เมื่อเราเจออุปสรรคในการทำางาน	
การสื่อสารท่ีรวดเร็วนั้น	 ก็สามารถติดต่อ
กับพี่ๆในหน่วยงานได้ทันเวลา	 ซ่ึงพี่ๆทุก
คนยินดีให้คำาแนะนำา	 จึงทำาให้งานออก

มาดี	 มีประสิทธิภาพท่ีสุดทำาให้ตัวเรารู้สึก

ว่า	 นอกจากจะได้ประสบการณ์ท่ีดีในการ

ทำางานท่ีนีแ่ลว้	ยังไดม้ติรภาพท่ีอบอุ่นจาก

เพื่อนๆพี่ๆ	 ท่ีได้ร่วมงานกันอีกด้วย	 รู้สึก

ดีใจและภูมิใจ ท่ีได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง

ในบริษัทชั้นนำาอย่าง เอไอเอส ค่ะ”

น.ส.มิตตา บุญเลิศ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  (อายุ 23 ปี)
แผนกกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
(อายุงาน 1 ปี)
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ส่งมอบผลิตผลการเป็นคนดีให้แก่สังคม
เอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 “คนเอไอเอสต้องเป็นคนเกง่และเป็นคนด”ี	คอื	ท่ีมา
ของโครงการหลายๆโครงการในองค์กร	จากจุดเริ่มต้น 
ของการสนับสนุนให้พนักงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ภายใต้โครงการ	“เพื่อนช่วยเพื่อน”	ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์
รวมแห่งน้ำาใจของพนักงาน	 เอไอเอสท่ีอยากจะมีส่วน
ช่วยเหลอืเมือ่พบวา่เพ่ือนรว่มองคก์รอีกคนเดอืดรอ้นท้ัง
ในรปูแบบของสิง่ของและเงนิช่วยเหลอืตา่งๆ	นอกเหนอื 
จากสวัสดิการท่ีเอไอเอสมีให้	 ได้ขยับขยายไปสู่การ 
ส่งผลตอบแทนคืนสู่สังคมส่วนรวมตั้งแต่ปี	 2558 
ภายใต้ชื่อโครงการ	“เอไอเอสหัวใจอาสา	พัฒนาสังคม
อย่างย่ังยืน”	โดยเอไอเอสสนบัสนนุให้พนกังานนำาเสนอ
แนวคดิเชิงสรา้งสรรคเ์พือ่การพฒันาหรือช่วยแกปั้ญหา 
ท่ีพบเจอท้ังในระดับชุมชนและสังคม	ตามแผนยุทธศาสตร์ 

การขับเคลื่อนงานพนักงานหัวใจอาสาเพ่ือการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืนพ.ศ.	2558-2560	 เพื่อสร้างคนดี 
คนเก่งให้แก่สังคม	สร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน
กบัองคก์ร	และสรา้งการยอมรบัของชุมชนตอ่การดำาเนนิ
ธุรกิจของเอไอเอสในฐานะองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล 
และดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ
	 โครงการ	“เอไอเอสหัวใจอาสา	พัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน” 
ดำาเนินงานโดยนำาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าสู่กระบวนการทำางานในแต่ละวันของพนักงาน 
การถา่ยทอดความรู	้การปลกูฝงัจติสำานกึให้แกพ่นกังาน	
และการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ 
ช่วยเหลือสังคม
	 รูปแบบการดำาเนินโครงการ	เน้นการเปิดโอกาสให้
พนักงานเสนอโครงการท่ีจะช่วยพัฒนาบ้านเกิดหรือ
พ้ืนท่ีท่ีพนกังานมีความสมัพนัธอ์ยู่เดมิ	โดยเอไอเอสเป็น 
ผู้สนับสนุนเงินทุนเพ่ือดำาเนินโครงการดังกล่าว	โครงการละ 
100,000	บาท	และสนับสนุนให้วันที่พนักงานลงไปทำา
กิจกรรมไม่ถือเป็นวันลา
	 การดำาเนินงานในแต่ละปี	 มีพนักงานเข้าร่วมเป็น
จำานวนเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ	โดยเมือ่ปี	2559	มพีนกังานเข้ารว่ม 
โครงการจำานวน	800		และมีโครงการท่ีถูกนำาเสนอเขา้มา 
มากถึง	40	โครงการ	จากพนักงานทั่วประเทศ	ภายใต้
งบประมาณสนับสนุนกว่า	3	ล้านบาท

การสนับสนุนพนักงานให้มีจิตอาสา
•	 จำานวนโครงการ	 โครงการ	 39	 40
•	 จำานวนพนักงานที่เข้าร่วม	 คน	 634	 800
•	 จำานวนชั่วโมงการทำางานที่พนักงานจิตอาสา	 ชั่วโมง	 15,216	 19,200
	 ใช้ไปทำาประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน
•	 เงินสนับสนุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่โครงการ	 บาท	 3,000,000	 3,154,454
	 หรือกิจกรรมจิตอาสา
•	 จำานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ	 โรงเรียน	 33	 35
•	 จำานวนชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือ	 ชุมชน	 39	 40

หน่วย 2558 2559ข้อมูลการดำาเนินงาน
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	 สิง่ท่ีนา่ยินด	ีคอื	“เอไอเอสหัวใจอาสา	พัฒนาสงัคม
อย่างยั่งยืน”	ได้จุดประกายให้พนักงานรวมกลุ่มกันเอง
และเรียกชื่อแทนตัวเองเป็น	“อุ่นใจอาสา”	เพื่อร่วมกัน 
บอกต่อข่าวสารและเรื่องราวดีๆ	 ท่ีเกิดข้ึน	 มีการ 
ทำากิจกรรมร่วมกัน	 และมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เมื่อยามเดือดร้อนหรือประสบปัญหา

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 2559
	 สืบเนื่องจากนโยบาย	 กลยุทธ์	 และส่วนงานบริหาร
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีกล่าวข้างต้นนั้น	 ทำาให้ 
เอไอเอส	ได้รับการยอมรับทั้งจากพนักงานและองค์กร
ภายนอก	อาทิเช่น	บริษัท	เอออน	ฮิววิท	(ประเทศไทย)	
และบริษัทจ๊อปดีบี
	 กลุ่มบริษัทเอไอเอสได้รับรางวัลความสำาเร็จของ
องคก์ร	คอื	รางวลัสดุยอดนายจา้งดเีด่นแห่งประเทศไทย
ในปี	2559	มอบให้โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับริษัทเอออน	
ฮิววิท	(ประเทศไทย)	ต่อเนื่อง
	 •	 รางวัล	 “สุดยอดนายจ้างดีเด่น”	 ประจำาปี	2559 
	 •	 รางวัล	“นายจ้างดีเด่น”	ประจำาปี	2558
	 •	 รางวัล	“นายจ้างดีเด่น”	ประจำาปี	2556
	 •	 รางวัล	“นายจ้างดีเด่น”	ประจำาปี	2554

	 โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความโดดเด่น
ในเรือ่งความสามารถสรา้งประสบการณท่ี์ดีให้พนกังาน	
เช่น	 สร้างสิ่งแวดล้อมการทำางานท่ีดี	 มีแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าของพนักงาน	 วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 
องค์กรนั้นสามารถสร้างแบรนด์ขององค์กรให้ดึงดูด 
ผู้สมัครท่ีอยากเข้ามาร่วมงาน	 ผลการดำาเนินงานอยู่ 
ในเกณฑด์มีาก	ผูน้ำาองคก์รสามารถนำาพนกังานให้รว่ม
วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 และสร้างความผูกพันภายใน
องค์กร	เป็นต้น



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)86

 นอกจากรางวัลท่ีกล่าวข้างต้นนี้	 เอไอเอส	 ยังได้
รับรางวัล	 “สุดยอดองค์กรช้ันนำาท่ีพนักงานไทยอยาก 
ร่วมงานมากที่สุดประจำาปี	2559”	มอบให้โดย	จ๊อปดีบี 
จากการได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรท่ีมีการดูแล
พนักงานในเรื่องสิทธิประโยชน์ท่ีดี	 	 มีช่ือเสียงดี	 และ
เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อม	จริยธรรม	และสังคมที่ดี

2557หน่วย 2558 2559

ตารางแสดงผลการดำาเนินงานด้านพนักงานของเรา

การจ้างงาน

	 จำานวนพนักงานทั้งหมด	 ราย	 11,058	 11,885	 12,207
	 จำาแนกตามเพศ
	 •	 ชาย	 ราย	 4,456	 4,748	 4,944
	 •	 หญิง	 ราย	 6,602	 7,137	 7,263

	 จำาแนกตามอายุ
	 •	 50	ปี	ขึ้นไป	 ราย	 232	 254	 375
	 •	 30-50	ปี	ขึ้นไป	 ราย	 5,335	 6,741	 6,800
	 •	 น้อยกว่า	30	ปี	 ราย	 5,491	 4,890	 5,032

	 สัดส่วนของพนักงานประจำาต่อจำานวนพนักงาน	ทั้งหมด	 %	 68	 69	 70

	 จำานวนพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม	่ ราย	 1,123	 1,123	 844

	 สัดส่วนของพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม่ต่อจำานวน	 %	 15.5	 14.0	 9.9
	 พนักงานทั้งหมด

	 จำานวนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ	 ราย	 400	 363	 591

	 สัดส่วนของพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจต่อจำานวน	 %	 5.5	 4.5	 7.1
	 พนักงานทั้งหมด

	 จำานวนพนักงานที่บริษัทเลิกจ้าง	 ราย	 0	 0	 0

	 ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 %		 100	 100	 100
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2557หน่วย 2558 2559

การพัฒนาบุคลากร

	 จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม	 ชั่วโมง	 1,257,864	 588,810	 1,064,922

	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 ล้านบาท	 111	 112	 111

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 จำานวนพนักงานที่เสียชีวิต	 ราย	 0	 0	 0

	 จำานวนพนักงานที่ได้ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน	 ราย	 6	 5	 0

	 จำานวนพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำางาน	 ราย		 0	 0	 0

การปฏิบัติตามกฎหมาย

	 จำานวนข้อพิพาทจากการละเมิดกฎหมายแรงงาน	 กรณี	 0	 0	 0							

	 จำานวนเงินชดเชยหรือค่าปรับจากการละเมิด	 ล้านบาท	 0	 0	 0
	 กฎหมายแรงงาน

	 จำานวนข้อร้องเรียนในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 กรณี	 0	 0	 0
	 ภายในองค์กร

	 พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการเคารพ	 %	 100	 100	 100
	 สิทธิมนุษยชนตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ

	 พนักงานที่ถูกวัดระดับความรู้และความเข้าใจเรื่อง	 %	 N/A	 100	 100
	 การเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลจริยธรรม
	 การดำาเนินธุรกิจ

ตารางแสดงผลการดำาเนินงานด้านพนักงานของเรา

หมายเหตุ :	1.	 ข้อมูลจำานวนพนักงานข้างต้นรวมพนักงานประจำาและสัญญาจ้างรายเดือน	ไม่นับรวมพนักงานรายวัน
	 	 		2.	 การวัดระดับความรู้และความเข้าใจเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลจริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ	เริ่มดำาเนินการในปี	2558


