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12 ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
กลุ่มบริ ษั ท เอแอลที เทเลคอม จํ า กัด (มหาชน) มี น โยบายที่ จ ะดํ า เนิ น ธุรกิ จด้ ว ยความตัง้ ใจและมี การ
พัฒนาการเติบโต การบริ หารจัดการที่สมดุลทังทางเศรษฐกิ
้
จ สังคมและสิ่งแวดล้ อม และพร้ อมที่จะก้ าวย่างสู่
ความสําเร็จที่ยงั่ ยืนในอนาคต
วิสยั ทัศน์
“เป็ นผู้นําในการให้ บริการโครงสร้ างพื ้นฐานและเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในภูมิภาคนี ้”
ภารกิจ
“เป็ นผู้ให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมให้ กบั ผู้ประกอบการทุกราย (Operators) ในการขยายโครงข่าย
เพื่อเข้ าถึงพื ้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และการใช้ โครงข่ายร่วมกันเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้ านต้ นทุน
และการจัดสรรทรัพยากรของผู้ประกอบการ”
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 ได้ มีมติอนุมตั ินโยบายในการดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมภายใต้ หลักการ 8 ข้ อดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม : บริ ษัทจะส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการ
ดําเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึงส่งเสริ ม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน
้
(Business Chain)
้
กรเพื่อความ
2. การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ : บริ ษัทต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทังภายในและภายนอกองค์
โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทังให้
้ ความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุก
รูปแบบ และส่งเสริมให้ พนักงานตระหนักในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ าง
ด้ วยความเคาพรในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พื ้นฐาน โดยจะส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
ชุมชน และสังคมมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้ อนปั ญหาและค้ นหาแนวทางแก้ ไขร่วมกัน
4. การปฎิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม : บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมด้ วยการจัดให้
มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน รวมถึงส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ยกระดับการทํางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริ ษัทจะสนับสนุนการพัฒนาระบบการทํางานและส่งเสริ มให้
้
อม
พนักงานมีสว่ นร่วมในการทําประโยชน์กบั สังคมทังทางตรงและทางอ้
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค : บริ ษัทจะพัฒนาการให้ บริ การที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภคและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม โดยรักษาคุณภาพให้ ตรงตามหรื อสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริ โภคภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
้ กษาความลับ
และจะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริ ง พร้ อมทังรั
ของลูกค้ าไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม : บริ ษัทจะดําเนินการให้ มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้ าน
สิ่ง แวดล้ อ มและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุ รกิ จ รวมถึง ใช้ ท รั พ ยากรอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประหยัดพลังงานตามหลักการสากล
7. การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม : บริษัทส่งเสริมการใช้ กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ช่วยสร้ างเศรษฐกิจและความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนเพื่อนบ้ าน และสังคมไทย
8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม : บริ ษัทจะสนับสนุนการสร้ างสรรค์และส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ น
ได้ เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

12.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายปี โดยสําหรับปี 2558 การดําเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายในการดําเนิน
ธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม มีดงั นี ้
• การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม : บริษัทให้ การสนับสนุนกับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการบรรลุเป้าหมายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วยการปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างที่ดี และการให้ ความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การให้ ความรู้แก่ผ้ รู ับเหมารายย่อยในขันตอนการทํ
้
างานเพื่อให้ สง่ มอบงานที่มี
คุณภาพและลดต้ นทุนอันเกิดจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริ มให้ เลือกใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่าการพิจารณาด้ วยราคาเพียงอย่างเดียว เช่น การเลือกใช้ สาย FOC ที่มี
คุณภาพจะช่วยให้ การส่งสัญญาณแสงเป็ นไปได้ อย่างราบรื่ นตลอดเส้ นทาง โดยที่ไม่ต้องรื อ้ ถอนแก้ ไข
หลายจุดเหมือนกับการใช้ สาย FOC ที่ด้อยคุณภาพ หรื อการแนะนําวิธีเทพื ้นคอนกรี ตให้ ไม่ยบุ ตัว ซึง่
อาจส่งผลให้ การส่งมอบงานล่าช้ าเนื่องจากต้ องมีการแก้ ไข และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในกลุม่
ลูกค้ า และบริษัทยังมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิทางด้ านการตลาดที่เป็ นธรรม โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่
มีคณ
ุ ภาพ การบริการที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ าและพร้ อมตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ให้ ข้อเสนอใน
การใช้ สนิ ค้ า ให้ คําปรึกษาวิธีการแก้ ปัญหาและรับข้ อร้ องเรี ยนเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดและยัง่ ยืน
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม : บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ เกิดการจ้ างงานในท้ องถิ่น โดยการสนับสนุนให้
ผู้รับเหมาช่วงจากบริ ษัทมีการจ้ างผู้รับเหมารายย่อยหรื อแรงงานที่เป็ นคนในพื ้นที่ที่บริ ษัทไปดําเนิน
โครงการทางธุรกิจอยู่ เพื่อเป็ นการสร้ างอาชีพและเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรในท้ องถิ่นได้ รับการถ่ายทอด
วิธีการทํางานที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป และบริ ษัทจะช่วยเหลือและ
พัฒนาสังคม โดยใช้ จดุ แข็งและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้ านสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สงั่
สมมากว่า 15 ปี ไปใช้ ทํางานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การให้ ความรู้ความเข้ าใจและส่งเสริ ม
ให้ ชุ ม ชนสามารถเข้ าถึ ง การสื่ อ สาร รวมถึ ง สามารถใช้ ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวันและมุ่งถ่ายทอดความรู้ ด้านโทรคมนาคมให้ แก่สถาบันการศึกษา เพื่อช่วยสร้ างบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจโทรคมนาคมให้ แก่ประเทศ
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นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีเป้าหมายในการสร้ างนวัตกรรม เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทหรื อก่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่สงั คมในวงกว้ าง และนวัตกรรมที่บริษัทสร้ างขึ ้นมานัน้ จะต้ องไม่ทําให้ เกิดผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย โดยบริ ษัทจะส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาสินค้ าด้ านโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็ นการ
ร่ วมพัฒนากับลูกค้ าและคู่ค้า ซึ่งเป็ นการช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาและสร้ างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เกี่ยวกับโทรคมนาคมให้ เกิดขึ ้นในประเทศ โดยไม่ต้องพึง่ พาการนําเข้ าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว
• การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ : บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
ได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไว้ ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ ( Code of Conduct )”
ภายใต้ หัวข้ อเรื่ อ ง “การให้ สินบนหรื อส่วนลด”, “การให้ – รั บของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ”การ
ป้องกันการทุจริ ตและการให้ สินบน” ( ตามรายละเอียดในหัวข้ อที่ 12.4 เรื่ องแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ) โดยกําหนดจะเข้ าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์ กบั
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ( Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC ) ภายในปี 2558
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ( After Process )
บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่าน
มาบริษัทมีการดําเนินการดังนี ้
- ให้ ก ารสนับ สนุน ทางด้ า นการศึ ก ษาโดยบริ ษั ท ได้ บ ริ จ าคอุป กรณ์ โ ทรคมนาคม เช่ น ตู้โ ทรคมนาคม
สายอากาศ และสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง ให้ แก่สถาบันการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านโทรคมนาคม
- มีการจัดกิจกรรมปลูกปะการังเทียม เพื่อสร้ างแหล่งที่อยูอ่ าศัยให้ สตั ว์นํ ้า
12.4 แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดี โดยตระหนักว่า การปฏิ บัติห น้ า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจริ ตเป็ นปั จจัยสํา คัญ ที่ ช่ ว ยจรรโลงชื่ อ เสี ย งและ
เกื ้อหนุนกิจการของบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไว้ ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ ( Code of Conduct )”
ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “การให้ สินบนหรื อส่วนลด”, “การให้ – รับของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ”การป้องกันการทุจริ ต
และการให้ สนิ บน”เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกระดับต้ องถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
นโยบายเกี่ยวกับการให้ สนิ บนหรื อส่วนลด
- บริษัทไม่อนุญาตให้ มีการให้ สว่ นลดใดๆ นอกเหนือจากที่มีการกําหนดไว้
- บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนการรับสินบน และไม่สนับสนุนการมีสว่ นร่วมในการทุจริตใดๆ
- บริ ษัทมีนโยบายที่จะแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยไม่สนับสนุนการให้ สินบน หรื อการมีส่วนร่ วมในการทุจริ ต
ใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ธุรกิจ
นโยบายเกี่ยวกับการให้ – รับของขวัญและสิง่ ตอบแทน
- กรรมการและพนักงานทุกคนถูกห้ ามมิให้ เรี ยกผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ าและ/หรื อผู้ที่ทําธุรกิจกับบริษัท
- กรรมการและพนักงานทุกคนถูกห้ ามมิให้ เสนอผลประโยชน์ ใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ ปฏิบัติ
ในทางมิชอบ
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บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

-

-

-

-

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้ สนิ บน
การรั บหรื อให้ ทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดที่อาจสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควร
ดําเนินการอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา และต้ องมั่นใจว่าการดําเนินการนัน้ จะไม่ทําให้ เกิดข้ อครหาหรื อ
องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง สําหรับสิ่งของที่กรรมการบริ ษัทได้ รับจะเก็บไว้ ที่สํานักงาน หรื อแจกจ่ายให้ กับ
พนักงานในบริษัท
การจัดซื ้อจัดหาต้ องดําเนินการตามขันตอนที
้
่กําหนดไว้ ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง โดยที่การตัดสินใจต้ องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ และบริ การที่ได้ รับ
รวมทังต้
้ องสามารถตรวจสอบได้ อย่างโปร่งใส
ในการทําธุรกรรมกับภาครัฐ พนักงานจะต้ องหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจูงใจให้ รัฐหรื อพนักงานของรัฐ
ดําเนินการที่ไม่ถกู ต้ องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันหรื อการกระทําการใดใน
ั้
าได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรื อการ
ขอบเขตที่ถกู ต้ องเหมาะสมและเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ินนสามารถทํ
ให้ ช่อดอกไม้ ในโอกาสต่างๆ เป็ นต้ น
บทลงโทษ
บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณาและดําเนินการลงโทษทางวินัยแก่
พนักงานที่กระทําความผิด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่บริ ษัทกําหนดไว้ โดยบริ ษัทกําหนดโทษทางวินยั
ไว้ 4 ประการ ดังนี ้
การตักเตือนด้ วยวาจา โดยบันทึกเป็ นหนังสือไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การตักเตือนเป็ นหนังสือ
การพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้ าง
การเลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ทังนี
้ ้ นโยบายดังกล่าวได้ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 7 / 2558 และได้ ประกาศให้ พนักงานของ
้ วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป
บริษัทรับทราบและนําไปปฏิบตั ิแล้ วตังแต่
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