LOCAL COMMUNITIES
True places great importance and concern on how our company’s businesses may directly and
indirectly affect or have an impact on the community. The local community for True is defined
as those living in the vicinity of the company’s business operations such as our customer touch
points (shops) and our service area facilities/equipment (cell sites). For the latter, this covers
an area of approximately 5 square kilometers radius from the cell sites, which might have
Electromagnetic field impacts.
Structure of True’s Regional Operations
True’s cellular nationwide network covers all 77 provinces in Thailand. We divide our
regional operations into 21 management areas comprising:
11 Districts in the Bangkok Metropolitan Area (BMA)
10 Districts across the rest of Thailand’s upcountry provinces (UPC)
These 21 management areas are divided among 6 Group Managing Directors (GMD)
who are all top level executives and oversee all aspects while each management area has its
own Regional General Manager (RGM) at the Deputy Director level who directly supervises
the day-to-day operations as well as other functions such as administration, management,
retail, services, customers, engagement with community and local authorities, etc.
Structure of True’s Local Community Engagement Team
In engaging with the local communities within each of these 21 management areas, True has
appointed a community engagement team for each area which comprises the following:
1. Representative from True’s Sustainability & Innovation Department (a member of
the community development team)
2. Representative from the regional local management area
3. Representative from the network team in the local management area
This team will lead and oversee the community engagement process in the area. All this will
be within True’s Stakeholder Engagement Policy with emphasis on the following annexed
guidelines:

SOCIETY AND COMMUNITY ENGAGEMENT GUIDELINES
In implementing community engagement projects, responsible parties should understand
the dynamics and relationship between: the Company and society at large, the Company
and specific stakeholders, and stakeholder and society. The Guideline contains the
following topics :
1. Social Development
project

a. True’s focus area for social development projects

2. Community Development
Projects

a. Community development Project
Management and Framework
b. Setting the project scope
c. Assessment of impacts
d. Stakeholder mapping
e. Community assessment tools
f. Stakeholder requirement assessment
g. Monitoring and review process
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Sustainability and Community Engagement Workshops with Regional Offices
True conducts workshops with its regional operations on a quarterly basis to keep them
abreast of any changes in company policies and/or targets, as well as to offer advice and
follow up on local community engagement projects they are implementing.

INNOVATION AND SUSTAINABILITY WORKSHOP WITH REGIONAL OFFICES

Engagement Activities with the Local Community
Addressing concerns and educating local villagers on Electromagnetic Field (EMF)
Teach them how to use mobile applications and apply online technology for daily life
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Engagement Activities with the Local Community
Addressing concerns and educating local villagers on Electromagnetic Field (EMF)

Teach them how to use mobile applications and apply online technology for
daily life
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PUBLIC HEARING SESION WITH THE COMMUNITY
The Office of the National Broadcasting and Telecommunications (NBTC) requires that
all telecommunications equipment be certified by the NBTC (to ensure international
safety standards are met) and that all mobile operators must obtain a license from the
NBTC to construct base stations. Although NBTC approval has been granted, all
operators must engage with the local community through open dialogue to gain public
consensus prior to construction of the base station and installation of
telecommunications equipment.
TrueMove H engages with the local community on a frequent basis for feedback and
to finds ways to address their concerns. The Company classifies issues relating to
theconstruction of base stations into 4 categories:

RED

Strong resistance from the community without any possibility of resolving

ORANGE

Strong resistance from the community but with possibility of resolving

YELLOW

Partial resistance from the community with possibility of resolving

GREEN

No resistance from the community
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ั
คุณค่าทางสงคมต่
อชุมชน
ทรูให ้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทีอ
่ าจส่งกระทบทางตรงหรือทางอ ้อมต่อชุมชนทีอ
่ าศัย
อยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียงพืน
้ ทีใ่ นการดาเนินธุรกิจของบริษัทในทุกพืน
้ ที่ รวมถึงผู ้ทีอ
่ าศัยอยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมพืน
้ ที่ 5 ตารางกิโลเมตรรอบเสาสัญญาณ ทีอ
่ าจจะได ้รับผลกระทบจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
โครงสร ้างการดาเนินงานในภูมภ
ิ าค
เครือข่ายการให ้บริการของทรูครอบคลุมพืน
้ ที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย แบ่งการบริหารจัดการในการ
ดาเนินงานในระดับภูมภ
ิ าคแบ่งเป็ น 21 เขตพืน
้ ที่ ประกอบด ้วย:
• 11 เขตพืน
้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BMA)
• 10 เขตพืน
้ ทีใ่ นต่างจังหวัด(UPC)
21 เขตพืน
้ ที่ แบ่งออกเป็ น 6 กลุม
่ บริหารโดยกรรมการผู ้จัดการกลุม
่ (GMD) เป็ นผู ้บริหารระดับสูง แต่ละ
พืน
้ ทีม
่ ผ
ี ู ้จัดการทัว่ ไปประจาภูมภ
ิ าค (RGM) ระดับรองผู ้อานวยการ ทาหน ้าทีก
่ ากับดูแลการปฏิบต
ั งิ าน
โดยตรงรวมถึงหน ้าทีอ
่ น
ื่ ๆ เช่นการบริหารการจัดการการค ้าปลีก การบริการลูกค ้า การมีสว่ นร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานท ้องถิน
่ เป็ นต ้น
โครงสร ้างการสร ้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
การมีสว่ นร่วมกับชุมชนได ้แต่งตัง้ ทีมงานสร ้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมกับชุมชน ทัง้ 21 พืน
้ ที่ ใน
แต่ละพืน
้ ทีป
่ ระกอบด ้วย:
1. ตัวแทนจากฝ่ ายนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ทีมพัฒนาชุมชน)
2. ตัวแทนจากหน่วยงานบริหารจัดการประจาพืน
้ ที่
3. ตัวแทนจากทีมดูแลเครือข่ายประจาพืน
้ ที่
มีหน ้าทีด
่ แ
ู ลกระบวนการสร ้างความสัมพันธ์และมีสว่ นร่วมกับชุมชนในพืน
้ ที่ ตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิบต
ั ใิ นการสร ้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของผู ้มีสว่ นได ้เสียของทรู ดังนี:้

ั ันธ์ก ับผูม
ี และชุมชน
แนวทางการสร้างความสมพ
้ ส
ี ว่ นได้เสย
ในการดาเนินโครงการการมีสว่ นร่วมกับชุมชน ผู ้รับผิดชอบควรเข ้าใจบริบทและความสัมพันธ์ระหว่างผู ้
มีสว่ นได ้เสียทั่วไป ผู ้มีสว่ นได ้เสียเฉพาะเจาะจง ชุมชนและสังคมกับบริษัท โดยมีแนวทางในการ
ดาเนินการ ดังนี้
ั
1. โครงการพ ัฒนาสงคม

ก. มุง่ เน ้นพืน
้ ทีใ่ นการพัฒนาสังคม

2. โครงการพ ัฒนาชุมชน

ข. การจัดการและกรอบในการดาเนินโครงการพัฒนาชุมชน
ค. ตัง้ ขอบเขตของโครงการ
ง. ประเมินผลกระทบ
จ. จัดลาดับความสาคัญ
ฉ. กาหนดเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการประเมินชุมชน
ช. ประเมินความต ้องการของผู ้มีสว่ นได ้เสีย
ซ. ติดตามและตรวจสอบกระบวนการ
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การประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารด ้านความยั่งยืนและการมีสว่ นร่วมของชุมชนกับสานั กงานภูมภ
ิ าค
ทรู ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารกับตัวแทนในระดับภูมภ
ิ าคเป็ นประจาทุกไตรมาส เพือ
่ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
นโยบายของ บริษัท และ / หรือเป้ าหมายทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง ตลอดจนให ้คาแนะนาและติดตาม
โครงการการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีด
่ าเนินการอยู่
SUSTAINABILITY COMMUNITY ENGAGEMENT WITH REGIONAL

ั ันธ์และการมีสว่ นร่วมก ับชุมชน
กิจกรรมสร้างความสมพ
ั ญาณ (EMF)
ให ้ความรู ้และคลายข ้อกังวลเกีย
่ วกับคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าจากเสาสญ
้
ั ต่างๆ และนาเทคโนโลยีมาปรับ
ให ้ความรู ้เรือ
่ งการใชมื้ อถือ การใชงานด
้านแอปพลิเคชน
้
ใชในช
วี ต
ิ ประจาวันอย่างเหมาะสม
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ั ันธ์และการมีสว่ นร่วมก ับชุมชน
กิจกรรมสร้างความสมพ
ั ญาณ (EMF)
ให ้ความรู ้และคลายข ้อกังวลเกีย
่ วกับคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าจากเสาสญ
้
ั ต่างๆ และนาเทคโนโลยีมาปรับ
ให ้ความรู ้เรือ
่ งการใชมื้ อถือ การใชงานด
้านแอปพลิเคชน
้
ใชในช
วี ต
ิ ประจาวันอย่างเหมาะสม
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การรับฟั งความคิดเห็นชุมชน
สานักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กาหนดให ้อุปกรณ์โทรคมนาคมทุก
ชนิดต ้องได ้รับการรับรองโดย กสทช. (เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าได ้มาตรฐานความปลอดภัยสากล) และผู ้ให ้บริการ
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ รายจะต ้องได ้รับใบอนุญาตจากกสทช. แต่ถงึ จะได ้รับอนุญาตจากกสทช. แล ้ว
ผู ้ประกอบการทุกรายจะต ้องมีสว่ นร่วมกับชุมชนในพืน
้ ทีเ่ พือ
่ รับฟั งความคิดเห็นสาธารณะก่อนการก่อสร ้าง
สถานีฐานและการติดตัง้ อุปกรณ์โทรคมนาคม

TrueMove H มีสว่ นร่วมกับชุมชนในพืน
้ ที่ เพือ
่ รับฟั งความคิดเห็นและหาวิธใี นการจัดการกับข ้อกังวล
ของชุมชน โดยจาแนกประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการก่อสร ้างสถานีฐานออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้

แดง
้
สม

มีการต่อต ้านจากชุมชนและไม่สามารถแก ้ไขได ้
มีการต่อต ้านจากชุมชนและมีแนวทางในการแก ้ไข

เหลือ

มีการต่อต ้านบางส่วนและมีความเป็ นไปได ้ในการแก ้ไข

เขียว

ไม่มก
ี ารต่อต ้านจากชุมชน
-------------------
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