บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

12 ความรับผิดชอบต่ อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
กลุ่มบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยที่จะดำเนิน ธุรกิ จด้ วยควำมตัง้ ใจและมี ก ำร
พัฒ นำกำรเติบ โต กำรบริ ห ำรจัดกำรที่ สมดุลทัง้ ทำงเศรษฐกิ จ สัง คมและสิ่งแวดล้ อ ม และพร้ อมที่ จ ะก้ ำวย่ ำงสู่
ควำมสำเร็ จที่ยงั่ ยืนในอนำคต
วิสยั ทัศน์
“เป็ นผู้นำในกำรให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนและเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมในภูมิภำคนี”้
ภำรกิจ
“เป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมให้ กบั ผู้ประกอบกำรทุกรำย (Operators) ในกำรขยำยโครงข่ำย
เพื่อเข้ ำถึงพื ้นที่ที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจ และกำรใช้ โครงข่ำยร่วมกันเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดด้ ำนต้ นทุน
และกำรจัดสรรทรัพยำกรของผู้ประกอบกำร”
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 ได้ มีมติอนุมตั ินโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมภำยใต้ หลักกำร 8 ข้ อดังนี ้
1. กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม : บริ ษัทจะส่งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำร
ดำเนินกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ รวมถึงส่งเสริ ม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน
้
(Business Chain)
2. กำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชั่น : บริ ษัทต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์ กรเพื่อควำม
โปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทังให้
้ ควำมร่ วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุก
รูปแบบ และส่งเสริ มให้ พนักงำนตระหนักในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน : บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่วำ่ จะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ ำง
ด้ วยควำมเคำพรในคุณค่ำของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐำน โดยจะส่งเสริ มและเปิ ดโอกำสให้ พนักงำน
ชุมชน และสังคมมีสว่ นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อสะท้ อนปั ญหำและค้ นหำแนวทำงแก้ ไขร่วมกัน
4. กำรปฎิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม : บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรมด้ วยกำรจัดให้
มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ทำงำน รวมถึงส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ และพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
ยกระดับกำรทำงำนของพนักงำนอย่ำงมืออำชีพ บริ ษัทจะสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนและส่งเสริ มให้
พนักงำนมีสว่ นร่ วมในกำรทำประโยชน์กบั สังคมทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค : บริ ษัทจะพัฒนำกำรให้ บริ กำรที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรำยต่อผู้บริ โภคและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม โดยรักษำคุณภำพให้ ตรงตำมหรื อสูงกว่ำควำมคำดหมำยของผู้บริ โภคภำยใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
และจะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็ นจริ ง พร้ อมทังรั
้ กษำควำมลับ
ของลูกค้ ำไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
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6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม : บริ ษัทจะดำเนินกำรให้ มีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ ำน
สิ่ง แวดล้ อมและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุร กิ จ รวมถึ ง ใช้ ท รั พ ยำกรอย่ำงมี ประสิท ธิ ภำพและ
ประหยัดพลังงำนตำมหลักกำรสำกล
7. กำรมีสว่ นร่วมพัฒนำชุมชนหรื อสังคม : บริ ษัทส่งเสริ มกำรใช้ กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ช่วยสร้ ำงเศรษฐกิจและควำมเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนเพื่อนบ้ ำน และสังคมไทย
8. กำรพัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรม : บริ ษัทจะสนับสนุนกำรสร้ ำงสรรค์และส่งเสริ มกำรมีสว่ นร่วมของผู้มสี ว่ นได้
เสีย (Co-Creation) ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ ำงควำมสมดุลระหว่ำงมูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับควำมเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน

12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำแผนงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นรำยปี โดยสำหรับปี 2558 กำรดำเนินกำรเพื่อปฏิบตั ิตำมนโยบำยในกำรดำเนิน
ธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม มีดงั นี ้
 กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม : บริ ษัทให้ กำรสนับสนุนกับกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ วยกำรปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่ำงที่ดี และกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น กำรให้ ควำมรู้แก่ผ้ รู ับเหมำรำยย่อยในขันตอนกำรท
้
ำงำนเพื่อให้ สง่ มอบงำนที่มี
คุณภำพและลดต้ นทุนอันเกิดจำกกำรทำงำนที่ขำดประสิทธิภำพ เช่น กำรส่งเสริ มให้ เลือกใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภำพมำกกว่ำกำรพิจำรณำด้ วยรำคำเพียงอย่ำงเดียว เช่น กำรเลือกใช้ สำย FOC ที่มี
คุณภำพจะช่วยให้ กำรส่งสัญญำณแสงเป็ นไปได้ อย่ำงรำบรื่ นตลอดเส้ นทำง โดยที่ไม่ต้องรื อ้ ถอนแก้ ไข
หลำยจุดเหมือนกับกำรใช้ สำย FOC ที่ด้อยคุณภำพ หรื อกำรแนะนำวิธีเทพื ้นคอนกรี ตให้ ไม่ยบุ ตัว ซึง่
อำจส่งผลให้ กำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำเนื่องจำกต้ องมีกำรแก้ ไข และส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถื อในกลุม่
ลูกค้ ำ และบริ ษัทยังมีควำมมุง่ มัน่ ในกำรปฏิบตั ิทำงด้ ำนกำรตลำดที่เป็ นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่
มีคณ
ุ ภำพ กำรบริ กำรที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ ำและพร้ อมตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ให้ ข้อเสนอใน
กำรใช้ สนิ ค้ ำ ให้ คำปรึกษำวิธีกำรแก้ ปัญหำและรับข้ อร้ องเรี ยนเพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับควำมพึงพอใจอย่ำง
สูงสุดและยัง่ ยืน
 กำรร่ วมพัฒนำชุมชนหรื อสังคม : บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ เกิดกำรจ้ ำงงำนในท้ องถิ่น โดยกำรสนับสนุนให้
ผู้รับเหมำช่วงจำกบริ ษัทมีกำรจ้ ำงผู้รับเหมำรำยย่อยหรื อแรงงำนที่เป็ นคนในพื ้นที่ ที่บริ ษัทไปดำเนิน
โครงกำรทำงธุรกิจอยู่ เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงอำชีพและเปิ ดโอกำสให้ บคุ ลำกรในท้ องถิ่นได้ รับกำรถ่ำยทอด
วิธีกำรทำงำนที่มีคณ
ุ ภำพ เพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพต่อไป และบริ ษัทจะช่วยเหลือและ
พัฒนำสังคม โดยใช้ จดุ แข็งและประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญด้ ำนสือ่ สำรและอุปกรณ์โทรคมนำคมที่สงั่
สมมำกว่ำ 15 ปี ไปใช้ ทำงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กำรให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจและส่งเสริ ม
ให้ ชุ ม ชนสำมำรถเข้ ำ ถึ ง กำรสื่ อ สำร รวมถึ ง สำมำรถใช้ ประโยชน์ จ ำกเทคโนโลยี ก ำรสื่ อ สำรใน
ชีวิตประจำวันและมุ่งถ่ำยทอดควำมรู้ ด้ำนโทรคมนำคมให้ แก่สถำบันกำรศึกษำ เพื่อช่วยสร้ ำงบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในธุรกิจโทรคมนำคมให้ แก่ประเทศ
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นอกจำกนี ้บริ ษัทยังมีเป้ำหมำยในกำรสร้ ำงนวัตกรรม เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทหรื อก่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่สงั คมในวงกว้ ำง และนวัตกรรมที่บริ ษัทสร้ ำงขึ ้นมำนัน้ จะต้ องไม่ทำให้ เกิดผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย โดยบริ ษัทจะส่งเสริ มกำรวิจยั และพัฒนำสินค้ ำด้ ำนโทรคมนำคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็ นกำร
ร่ วมพัฒนำกับลูกค้ ำและคู่ค้ำ ซึ่งเป็ นกำรช่วยส่งเสริ มให้ เกิดกำรพัฒนำและสร้ ำงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เกี่ยวกับโทรคมนำคมให้ เกิดขึ ้นในประเทศ โดยไม่ต้องพึง่ พำกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศเพียงอย่ำ งเดียว
 กำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ : บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
ได้ กำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ไว้ ใน “จรรยำบรรณธุรกิจ ( Code of Conduct )”
ภำยใต้ หัวข้ อเรื่ อง “กำรให้ สินบนหรื อส่วนลด”, “กำรให้ – รั บของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ”กำร
ป้องกันกำรทุจริ ตและกำรให้ สนิ บน” ( ตำมรำยละเอียดในหัวข้ อที่ 12.4 เรื่ องแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชัน่ ) โดยกำหนดจะเข้ ำร่ วมกำรประกำศเจตนำรมณ์กบั แนว
ร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต ( Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC ) ภำยในปี 2558
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ( After Process )
บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนกำรทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยที่ผำ่ น
มำบริ ษัทมีกำรดำเนินกำรดังนี ้
- ให้ ก ำรสนับ สนุน ทำงด้ ำ นกำรศึ ก ษำโดยบริ ษั ท ได้ บ ริ จ ำคอุป กรณ์ โ ทรคมนำคม เช่ น ตู้โ ทรคมนำคม
สำยอำกำศ และสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง ให้ แก่สถำบันกำรศึกษำและพัฒนำควำมรู้ด้ำนโทรคมนำคม
- มีกำรจัดกิจกรรมปลูกปะกำรังเทียม เพื่อสร้ ำงแหล่งที่อยู่อำศัยให้ สตั ว์น ้ำ
12.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใส สุจริ ต เป็ นไปตำมกฎหมำย และแนวทำงกำรกำกับดูแล
กิ จกำรที่ดี โดยตระหนักว่ำกำรปฏิบัติห น้ ำที่ด้วยควำมซื่อ สัตย์ สุจ ริ ตเป็ น ปั จจัย สำคัญ ที่ช่วยจรรโลงชื่ อเสี ย งและ
เกือ้ หนุนกิจกำรของบริ ษัท จึงได้ กำหนดนโยบำยต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ไว้ ใน “จรรยำบรรณธุรกิจ ( Code of Conduct )”
ภำยใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “กำรให้ สินบนหรื อส่วนลด”, “กำรให้ – รับของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ”กำรป้องกันกำรทุจริ ต
และกำรให้ สนิ บน”เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกระดับต้ องถือปฏิบตั ิ โดยมีสำระสำคัญ ดังนี ้
นโยบำยเกี่ยวกับกำรให้ สนิ บนหรื อส่วนลด
- บริ ษัทไม่อนุญำตให้ มีกำรให้ สว่ นลดใดๆ นอกเหนือจำกที่มีกำรกำหนดไว้
- บริ ษัทมีนโยบำยไม่สนับสนุนกำรรับสินบน และไม่สนับสนุนกำรมีสว่ นร่วมในกำรทุจริ ตใดๆ
- บริ ษัทมีนโยบำยที่จะแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่สนับสนุนกำรให้ สินบน หรื อกำรมีสว่ นร่ วมในกำรทุจริ ต
ใดๆ เพื่อให้ ได้ มำซึง่ ธุรกิจ
นโยบำยเกี่ยวกับกำรให้ – รับของขวัญและสิง่ ตอบแทน
- กรรมกำรและพนักงำนทุกคนถูกห้ ำมมิให้ เรี ยกผลประโยชน์ใดๆ จำกคูค่ ้ ำและ/หรื อผู้ที่ทำธุรกิจกับบริ ษัท
- กรรมกำรและพนักงำนทุกคนถูกห้ ำมมิให้ เสนอผลประโยชน์ ใดๆ ต่อบุคคลภำยนอกเพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิ
ในทำงมิชอบ
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บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

-

-

-

-

นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริ ตและกำรให้ สนิ บน
กำรรั บหรื อให้ ทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดที่อำจสร้ ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร
ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้ อง ตรงไปตรงมำ และต้ องมัน่ ใจว่ำกำรดำเนินกำรนันจะไม่
้
ทำให้ เกิดข้ อครหำหรื อ
องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมกำรบริ ษัทได้ รับจะเก็บไว้ ที่สำนั กงำน หรื อแจกจ่ำยให้ กบั
พนักงำนในบริ ษัท
กำรจัดซื ้อจัดหำต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนที
้
่กำหนดไว้ ตำมระเบียบของบริ ษัทและมีควำมเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู มี่ ี
ส่วนเกี่ยวข้ อง โดยที่กำรตัดสินใจต้ องคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ ำนรำคำ คุณภำพ และบริ กำรที่ ได้ รับ
รวมทังต้
้ องสำมำรถตรวจสอบได้ อย่ำงโปร่งใส
ในกำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ พนักงำนจะต้ องหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่อำจจูงใจให้ รัฐหรื อพนักงำนของรั ฐ
ดำเนินกำรที่ไม่ถกู ต้ องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันหรื อกำรกระทำกำรใดใน
ขอบเขตที่ถกู ต้ องเหมำะสมและเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ินนสำมำรถท
ั้
ำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรื อกำร
ให้ ช่อดอกไม้ ในโอกำสต่ำงๆ เป็ นต้ น
บทลงโทษ
บริ ษัทกำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้มีอำนำจในกำรพิจำรณำและดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แก่
พนักงำนที่กระทำควำมผิด หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่บริ ษัทกำหนดไว้ โดยบริ ษัทกำหนดโทษทำงวินยั
ไว้ 4 ประกำร ดังนี ้
กำรตักเตือนด้ วยวำจำ โดยบันทึกเป็ นหนังสือไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ
กำรพักงำนโดยไม่จ่ำยค่ำจ้ ำง
กำรเลิกจ้ ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย

ทังนี
้ ้ นโยบำยดังกล่ำวได้ ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 7 / 2558 และได้ ประกำศให้ พนักงำนของ
บริ ษัทรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 16 กรกฎำคม 2558 เป็ นต้ นไป
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