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 ในโลกปัจจุบันที่การสื่อสารยุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในสังคม เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำาเนินชีวิตให้สะดวก
สบายขึ้น ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้เข้าถึงการบริการและสิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

	 ดแีทคในฐานะผูน้ำาดา้นเทคโนโลยทีางสารสนเทศและการสือ่สาร จงึมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการสือ่สารระบบดจิทิลั ยกระดบัการใหบ้รกิารโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย จนนำาไปสูก่ารผลกัดนัอตุสาหกรรมธรุกจิอนิเทอรเ์นต็ใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนื			รวมถงึตอบสนองวสิยัทศัน์ Empower Societies ดว้ยการ 
ใช้เทคโนโลยีของดีแทคที่จะเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง มอบโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูล และเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ท่ีผ่านมาดีแทคตระหนักและให้ความสำาคัญกับเร่ือง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” โดยนำาเทคโนโลยียกระดับผลการดำาเนินงาน ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ผ่านการดำาเนินธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนพ้ืนฐานแนวคิด “ Do	the	Right	Thing” หรือ “ทำาส่ิงท่ีถูกต้อง” 
ซ่ึงดีแทคเช่ือว่า ความรับผิดชอบ	ตลอดจนการยึดม่ันจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	จะเป็นกุญแจนำาพาองค์กรและประเทศชาติไปสู่ความสำาเร็จในระยะยาว 
ซ่ึงในปี 2559 ดีแทคได้จัดทำา “รายงานความยั่งยนืตามกรอบการรายงานสากล” หรือ GRI (Global Reporting Initiative ) ฉบับ G4 เป็นแนวทางในการ
เปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
2559	โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

รายงานความยั่งยืนประจำาป ี 2559
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานความยั่งยืนประจำาป ี 2559
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

5

สำาคัญ ด้วยการติดตั้ง VSD (Variable Speed Drive) ให้กับอุปกรณ์ 
ที่สำาคัญต่าง ๆ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 12% คิดเป็นเงิน	 
75,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังขยายความร่วมมือไปถึงลูกค้า 
ให้ร่วมกันรักษ์โลก ด้วยแคมเปญรณรงค์ให้ลูกค้าสมัครรับใบแจ้งหนี้ 

อิเล็กทรอนิกส์ (einvoice) โดยทุกการสมัครจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ที่ดีแทค 
อาสานำาไปปลูกกับโครงการปลูกเลย จนถึงรักษ์โลก ดีแทคห่วงใยถึง 
พิษภัยที่จะเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปของโทรศัพท์มือถือ 
แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ รวมถึงหูฟัง และอะแดปเตอร์ จึงดำาเนิน 
โครงการ	 Think Smart ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี รณรงค์ให้ประชาชนคัด 
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์นำามาทิ้งที่กล่องรับ ตามจุดที่สำานักงานบริการ 
ลูกค้าของดีแทค และองค์กรพันธมิตรต่างๆ จำานวน 120 แห่ง เพื่อนำา 
ไปกำาจัด หรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย จนปัจจุบันปริมาณ 
ขยะท่ีดีแทครวบรวมและนำาส่งไปจัดการมีจำานวนมากกว่า 1.5 ล้านช้ิน
ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 18.87 ล้าน 
กิโลกรัม
	 จากผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในรอบป ี 2559 
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำาเนินงานด้าน “การพัฒนาที่ 
ยั่งยืน” ซึ่งดีแทคให้ความสำาคัญตลอดมา จนเป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ในปี 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้ประชาชนชาวไทยเศร้า 
เสียใจอย่างที่สุด นั่นคือ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของ 
ประชาชนชาวไทย คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน 
ดีแทค ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ 
ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย และเพื่อแสดงถึงความ 
จงรักภักดีถึงมหาราชัน ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ	 
พวกเราชาวดีแทคได้ร่วมกันทำางานอาสา เพื่ออำานวยความสะดวกให้ 
เพื่อนพี่น้องร่วมชาติที่หลั่งไหลกันมาแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่น 
ณ ท้องสนามหลวง และพระบรมมหาราชวัง ตลอดช่วงเวลา 3 
เดือนเต็ม
	 เราจึงอยากขอบคุณพนักงานดีแทค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนของดีแทคอย่างดีเสมอมา 
อันนำาไปสู่การสร้างคุณค่าที่เกื้อกูลต่อกันทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม	ในระดับนานาชาติในอนาคต	
	 สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า	 คณะผู้บริหารและพนักงาน	 
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นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร ์ นอร์ลิ่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการบริษัท

	 มิติทางเศรษฐกิจ 
	 ดีแทคให้การสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital  
Economy) ของรัฐบาลไทย ด้วยการจัดทำาเอกสาร White	Paper	แสดง 
วิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ ในการนำาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ 
ประเทศไทยสู่ความเป็นสากล ในทางปฏิบัติดีแทคได้ขานรับนโยบายรัฐใน 
หลายๆ โครงการ เช่น โครงการดีแทค แอคเซอเลอเรท (dtac Accelerate) 
ที่เปิดเวทีสร้างเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับคนรุ่นใหม่หรือ 
ที่เรียกว่าสตาร์ตอัพ (Startup) ด้วยการประกวดออกแบบแอปพลิเคชั่น 
การให้บริการ ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือเป็นเทรนด์ที่มาแรงในการทำาธุรกิจ 
บนโลกดิจิทัล ตลอด 4 ปีนี้มีสตาร์ตอัพให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วม 
ประกวดมากมาย มีทีมที่ผ่านการคัดเลือก	21 ทีม	มีมูลค่าธุรกิจรวมกัน 
กว่า 1,700 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 500% ทุกปี และทุกรายมีอัตรา 
รอดผ่านการลงทุนโดยธุรกิจร่วมลงทุน หรือ Venture Capital คิดเป็น 
70% ของทีมที่เข้าประกวดทั้งหมด
	 ขณะเดียวกันอาชีพดั้งเดิมของคนไทยที่ดีแทคไม่เคยลืมและ 
ลืมไม่ได้คือ การเกษตร ดีแทคร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรัก 
บ้านเกิด ซึ่งเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน นำาความเป็นผู้นำาด้าน 
เทคโนโลยีทางการสื่อสารมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทย 
สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างครบวงจร ด้วยการเปิดพื้นที่บนโลก 
ออนไลน์ให้เกษตรกรได้เช็คข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร ติดต่อ 
เชื่อมโยงตรงถึงผู้บริโภค โดยผ่านทางแอปพลิเคชั่น FARMER INFO 
ในเวลาต่อมาได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ ทำาโครงการ Young	 Smart	 Farmer	 ซึ่งดีแทคได้ส่งทีมดีแทค 
เน็ตอาสาเข้าไปอบรมอินเทอร์เน็ตให้กับเกษตรกรถึงพื้นที่ วันนี้มี 
เกษตรกรนำาอินเทอร์เน็ตไปเพิ่มรายได้ให้ตัวเองแล้วประมาณ 3,000  
คน รวมถึงงานที่ถือเป็นความสำาเร็จ คือ การประกวด “เกษตรกร 
สำานึกรักบ้านเกิด” ซึ่งในแต่ละปีจะมีเกษตรกรผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  
มาใช้กับการเกษตรและส่งมอบแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป
	 มิติทางสังคม 
	 ดีแทคยึดมั่นการดำาเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม เรามีนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นและจริงจัง 
ทั้งในแง่การบังคับใช้กฎหมายและยึดถือจรรยาบรรณในการทำางาน ทำาให้ 
ดีแทคได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติต่อ 
บุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รักษามาตรฐานความปลอดภัย 
ของข้อมูลต่างๆ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดกับ 
สังคม เริ่มจากขยายโครงข่ายอย่างมีความรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน 
ดีแทคได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาจากอินเทอร์เน็ต จึง 
ได้ทำาโครงการ Safe Internet สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก 
เยาวชน รวมทั้งผู้ปกครอง และครู -อาจารย์ ให้เตรียมพร้อมรับมือ 
กับภัยออนไลน์ที่จะมาถึงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะที่สร้างผลกระทบ 
ร้ายแรงถึงชีวิตคือการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) 
ดีแทคได้จับมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดทำา “คู่มือพ่อแม่ 
ยุคดิจิทัล เข้าใจลูก	 เข้าใจโลกไซเบอร์ (dtac Parent Guide)” 
แจกฟรีให้กับพ่อแม่ทั่วประเทศ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เผย 
แพร่ไปสู่โรงเรียนทั้งในกรุงเทพ ฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด
	 มิติทางสิ่งแวดล้อม

	 ดีแทคให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา ซึ่งเป็น 
ประเด็นสำาคัญในธุรกิจโทรคมนาคม โดยเริ่มจากในองค์กร ดีแทค 
ได้กำาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวางมาตรการลดการใช้ไฟที่ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจดีแทค

EMPOWER

We are here

SOCIETIES

to Help OUR

วิสัยทัศน์

หน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ 

อย่างเต็มที่จากการติดต่อสื่อสาร ความสำาเร็จของเราจึง 

วัดได้จากความรู้สึกของลูกค้าที่รักเราและอยากแนะนำา 

บริการที่ดีของเรานั้นให้กับครอบครัวและคนที่เขารัก

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างสรรค์

ส่ิงท่ีดีกว่า	โดยยึดส่ิงสำาคัญ	คือ	“ ซ่ือสัตย์ ”	และ	“ จริยธรรม ”

เป็นพื้นฐาน	ประกอบด้วย

1.	 To	be	daring	(กล้าจะลอง) 

2.	 To	think	different	(มองให้ต่าง)

3.	 To	act	fast	(ทำาอย่างไว)

4.	 Passion	to	win	(ปรารถนาอย่างแรงกล้า

	 ที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะ)

วัฒนธรรมองค์กร

	 ดีแทค	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ. 2532	และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	พ.ศ. 2550	เป็นหนึ่งใน

ผู้นำาธุรกิจ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ในคลื่นความถี่ย่าน 800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz ) และ 1800 

เมกะเฮิรตซ์ ( MHz ) ภายใต้สัญญาสัมปทาน	ซึ่งอยู่ในรูปแบบสร้าง-โอน-ดำาเนินงาน ( BTO ) จาก บริษัท	กสท	โทรคมนาคม 

จำากัด ( มหาชน )

	 บริษัท	 ดีแทค	 ไตรเน็ต	 จำากัด	 บริษัทในเครือของดีแทค	 ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน	 2100	 เมกะเฮิรตซ์	

(MHz)	จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)

เราสร้างสังคมให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานโทรคมนาคมและการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมสำาหรับอนาคตที่ดีกว่า

CUSTOMERS

Be
A Disruptor
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ข้อมูลทั่วไปองค์กร

 ชื่อบริษัท บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จำากัด	( มหาชน )

 เลขทะเบียนบริษัท 0107538000037

 ประกอบธุรกิจ ดำาเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่	800	เมกะเฮิรตซ์	( MHz )

  ย่านความถี่	1800	เมกะเฮิรตซ์	(MHz)	และย่านความถี่	2.1	กิกะเฮิรตซ์	( GHz )

 ทุนจดทะเบียน 4,744,161,260	บาท	( ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	2,372,080,630	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท )

 ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่� 4,735,622,000	บาท	( ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	2,367,811,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท )

 ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่ 319	อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	41	ถนนพญาไท	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร	10330	โทรศัพท์	( 66 2 )	202	8000	โทรสาร	(66	2)	657	6083

 เว็บไซต ์ www.dtac.co.th

 ประเภทผลิตภัณฑ ์ ร�ยละเอียด จำ�นวนลูกค้�

	 ลูกค้าระบบรายเดือน	 •	บริการโทรคมนาคมไร้สาย: อินเทอร์เน็ต, การโทร, WiFi, 5,025,091

	 	 	 บริการข้ามแดนอัตโนมัติ, โทรทางไกลระหว่างประเทศ

	 	 •	บริการดิจิทัลออนไลน์: cloud storage, เพลง,

	 	 	 บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์, คอนเทนต์

	 	 •	สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์

	 ลูกค้าระบบเติมเงิน	 •	บริการโทรคมนาคมไร้สาย: อินเทอร์เน็ต, การโทร, WiFi, 19,454,896

	 	 	 บริการข้ามแดนอัตโนมัติ, โทรทางไกลระหว่างประเทศ

	 	 •	บริการดิจิทัลออนไลน์: cloud storage, เพลง,

	 	 	 บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์, คอนเทนต์

	 	 •	สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์

 ปัจจุบันดีแทคให้บริการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่	 3	 ย่าน	 ได้แก่	 คลื่นความถี่ย่าน 

2.1	GHz,	1800	MHz	และ	850	MHz	โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน	2.1	GHz	จะให้บริการผ่านบริษัท 

ดีแทค	ไตรเน็ต	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดีแทคที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว 

จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.) 

โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะหมดอายุในป	ี พ.ศ.	 2570	 ในขณะที่การให้บริการบนคลื่นความถี่

ย่าน	1800	MHz	และ	850	MHz	นั้นอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างดีแทคกับบริษัท	กสท 

โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวจะหมดอายุในปี	พ.ศ.	2561	โดย	ดีแทค 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย	คือ	เทเลนอร์	เอเชีย	พีทีอี	แอลทีดี	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน 

ประเทศสิงคโปร์	 และบริษัท	 ไทย	 เทลโค	 โฮลดิ้งส์	 จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน 

ประเทศไทย

	 ณ	 สิ้นปี	 2559	 ดีแทคมีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้ประมาณ 26% และมีผู้ใช้ 

บริการจำานวน 24.5 ล้านเลขหมาย ซึ่งในจำานวนผู้ใช้บริการดังกล่าว	 เป็นผู้ใช้บริการประเภท 

ระบบเติมเงินประมาณ	79 %	และที่เหลือเป็นผู้ใช้บริการประเภทระบบรายเดือนประมาณ	21%

หมายเหตุ:	ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่จะใช้	4G	

	 บนคลื่น	1800	MHz	ปริมาณคลื่นความถี่	20	MHz

  ระบบใบอนุญาต ระบบสัมปทาน

  2100 MHz 1800 MHz

 4G ปริมาณคลื่นความถี่	 ปริมาณคลื่นความถี่	

  2x5 MHz 2x15 MHz

  2100 MHz 850 MHz

 3G ปริมาณคลื่นความถี่	 ปริมาณคลื่นความถี่		

  2x10 MHz 2x10 MHz

  
-
 1800 MHz

 2G	 	 ปริมาณคลื่นความถี่		

   2x10 MHz

คลื่นความถี่ที่ใช้
ในการให้บริการของบริษัท
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กลยุทธ์การดำาเนินงาน
ในปี 2559

	 ดีแทคมุ่งมั่นที่จะเป็นเบอร์	1	ในการเป็นแบรนด์ดิจิทัลของประเทศไทย 

โดยกำาหนดดีเอ็นเอของคนทำางาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ 

ฉีกกฎเดิม ๆ และทลายข้อจำากัดที่มีอยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า ( Be a 

Disruptor )	 ภายใต้พื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริยธรรม	 ผ่านกลยุทธ์

การดำาเนินธุรกิจดังนี้คือ

	 บริษัทจะสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าเพื่อให้ลูกค้าอยาก 

แนะนำาบริการของเรา โดยเราจะนำาเสนอโครงข่ายที่ดีที่สุด มอบบริการ 

ที่ตรงกับความต้องการและสร้างประสบการณ์เพื่อนำาลูกค้าเข้าสู่ 

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

	 การจะเปลี่ยนผ่านจากบริษัทสื่อสารแบบดั้งเดิมไปสู่บริษัท 

สื่อสารในยุคดิจิทัลนั้น บริษัทจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี 

นัยสำาคัญทั้งในด้านวัฒนธรรมองค์กรและความเชี่ยวชาญของ 

พนักงานในองค์กร บริษัทจะต้องทำาให้พนักงานรู้สึกรักและมีส่วน 

ร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถของ 

บุคลากรไปพร้อมกัน บริษัทจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ 

ความรู้และเป็นองค์กรที่ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ 

ในสายงานด้านดิจิทัล

	 บริษัทจะนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่น่าสนใจ	 ตรง

ความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการผ่านช่องทางในรูปแบบดิจิทัล

และจะมุ่งพัฒนาบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดให้กับธุรกิจของเรา

ในปัจจุบัน 

Loved
by Customers

Winning
Team

Engaging
Digital Products and Channels

Most
Efficient Operator

	 เพื่อที่จะเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับกับยุคดิจิทัลที่กำาลังมาถึง 

บริษัทจะต้องดำาเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำางานและสรรหาโมเดล 

ทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนในการดำาเนินงาน



รายงานความยั่งยืนประจำาป ี 2559
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

9

ผลการดำาเนินงานทางเศรษฐกิจ

 รายละเอียดทางเศรษฐกิจ จำานวน (บาท)

 มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง ( Direct economic value generated )
	 •	รายได้	( Revenues ) 82,658,002,958
 

 การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง ( Direct economic value distributed )
	 •	ต้นทุนการดำาเนินงาน	( Operating costs ) 60,845,806,636

	 •	ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน	( Employee	wages	and	beneffifiit fi)	 4,683,682,894

	 •	เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน	( Payments to providers of capital ) 3,534,303,193

		 •	เงินที่ชำาระแก่รัฐ	( Payments to government ) 2,938,246,903

	 •	การลงทุนในชุมชน	( Community Investment ) 70,000,000

 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม ( Economic value retained ) 10,585,963,332

9
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DO
THE

RIGHT
THING
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ดีแทคกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 เป้าหมายของดีแทค คือการข้ึนเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับหน่ึงของประเทศไทย 

เตรียมความพร้อมสำาหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้วยการกำาหนด 

โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือรักษาตำาแหน่ง 

ผู้นำาการให้บริการด้านดิจิทัล

	 “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” เป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีดีแทคตระหนักและให้ความ 

สำาคัญมาโดยตลอด สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม 

บนพ้ืนฐานแนวคิด “Do the Right Thing” ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ 

ผนวกกับการหยิบยกเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development	Goals:

SDGs)	17	ข้อ	ซึ่งถือเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนสากลจนถึงปี	พ.ศ.2573 

	 ดีแทคมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าร่วมแก่สังคมและธุรกิจ (Creating Shared  

Value) ในระยะยาว	ผ่านการดำาเนินงานหลัก 2 ส่วน คือ การดำาเนินธุรกิจด้วย

ความรับผิดชอบ (Ensure responsible business practices) และการนำาเทคโนโลยี

การส่ือสารมาขยายประโยชน์ให้แก่สังคม ( Extend the benefits of mobile ) โดยมี 

รายละเอียดคำาอธิบาย การตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 

รายละเอียดเนื้อหาตามเลขหน้า ดังนี้

	 นอกจากนี้	ดีแทค	ส่งเสริมความตระหนักด้านสิทธิเด็กในสังคมและภาคธุรกิจ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ	ให้ดีขึ้น	โดยการนำาหลักการ

สิทธิเด็ก	และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ	 (Children’s	Rights	 and	Business	Principles	หรือ	CRBP)	พัฒนานโยบายที่จะนำาแนวคิดเกี่ยวกับการทำาธุรกิจที่	

เป็นมิตรต่อเด็กมาใช้ภายในองค์กรดีแทคและขยายไปยังคู่ค้า		รวมถึงการเข้าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำาผ่านโครงการ	Child-Friendly	Business	ที่จัดขึ้น

โดยองค์การยูนิเซฟ	ประเทศไทย	และสถาบันไทยพัฒน์	

	 ตลอดจนการเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	 เพื่อร่วมพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุ	 (Business	 Guidance	

on	Older	 Persons	 -	 BGOP)	 	 อันเป็นผลจากการศึกษาหลักการและแนวทางด้านผู้สูงอายุและแรงงานผู้สูงอายุทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย	

โดยสถาบันไทยพัฒน์	ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ	กรมกิจการผู้สูงอายุ	กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 อนึ่ง	รายงานความยั่งยืนฉบับนี้	ดีแทคจึงผนวกผลดำาเนินงานภายใต้หลักการทำาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก	และแนวปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุ	

เพิ่มเติม	ร่วมกับแนวทางการเปิดเผยตามกรอบการรายงานสากล	GRI	ฉบับ	G4	เพื่อสะท้อนภาพผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนมากขึ้น

ดีแทคได้รับร�งวัล Thailand Sustainability 
Investment 2016 (THSI) หรือร�ยชื่อหุ้นยั่งยืน
จ�กตล�ดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 การดำาเนินงาน ประเด็นหลัก เป้าหมายการพัฒนา รายงานความยั่งยืน
   ที่ยั่งยืนที่สอดคล้อง หน้า

	 การดำาเนินธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ 
16	 23-27

 ด้วยความรับผิดชอบ	 และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 	

 (Ensure responsible การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม	 16	 27-30

 business practices) การบริหารทรัพยากรบุคคล		 3,5,8	 31-42

	 	 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน			 5,8,16	 43

	 	 การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า			 12,16	 44-47

 การนำาเทคโนโลยีการสื่อสาร นำาเทคโนโลยีเสริมสร้างคุณภาพชีวิต		 1,2,3,5,7,8,9,10,11,17	 49-61

 มาขยายประโยชน์ให้แก่สังคม	 ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้บริการ		 3,5,16,17	 62-66

 (Extend the benefits of mobile)	 ใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม	 3,6,7,8,12,13	 67-71



รายงานความยั่งยืนประจำาป ี 2559
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

16

	 ดีแทคดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานแนวคิด	“ Do the Right Thing ”	เพื่อ 

สร้างการยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาคัญผ่านช่องทางการมี 

ส่วนร่วมที่หลากหลาย และดำาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อ 

ศึกษาข้อกังวลที่สำาคัญ และนำามาปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานของ 

ดีแทคอย่างต่อเนื่อง

การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (G4-24) (G4-25)

	 ที่ผ่านมาดีแทคระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดลำาดับความสำาคัญ 

ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ชุมชนและ 

สังคม	 ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำากับ 

ดูแล	โดยมีการกำาหนดกระบวนการสื่อสาร /หน่วยงานรับผิดชอบที่ร่วม

สื่อสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียดข้อความคาดหวัง / 

ข้อกังวล และแนวปฏิบัติตอบสนอง ดังนี้

นุทงลกันะลแ ลแูดบักำก

นางกันพ

มคงัส นชมุช

มคงัสาชะรปคาภ
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

	 พนักงาน

 รูปแบบการสานสัมพันธ์

•	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

•	การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลง	

	 ผลประกอบการประจำาไตรมาส

•	การประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุน

	 ประจำาไตรมาส

•	ประชุม	Roadshow	หรือ	Conference

	 เพื่อพบผู้ถือหุ้น/นักลงทุนทั้งในและ	

	 ต่างประเทศ

•	การประชุมกับนักลงทุนหรือ

	 ประชุมทางโทรศัพท์ที่บริษัท

•	เว็บไซต์ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

•	อีเมลนักลงทุน

•	สำารวจความผูกพันของพนักงาน 

	 ที่มีต่อองค์กร	( Employee Engagement 

 Survey )

•	สำารวจความคิดเห็นพนักงานเกี่ยวกับ

	 วัฒนธรรมองค์กร	( Culture Survey )

 ความคาดหวัง / ข้อกังวล
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

	 อย่างเท่าเทียม	

•	การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง

	 ทันต่อเวลา	เข้าถึงง่าย	

•	มีผลการดำาเนินงานที่เติบโต 

	 สร้างผลกำาไรให้แก่ผู้ถือหุ้น 

•	การจ่ายเงินปันผล	

•	การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 ( Change Management ) 

•	การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

	 ที่มีความจำาเป็นต่อการทำางาน

 ( Skill	Development ) 

•	ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ( Performance Management approach

 and system ) 

•	ผลตอบแทนและสวัสดิการ	( Reward

  & Benefits )

 การปฏิบัติต่อ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบ

	 ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

	 และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

•	ดำาเนินงานตามแนวธรรมาภิบาล

	 และรับผิดชอบต่อสังคม	

•	มีการลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต 

•	ดำาเนนิการตามนโยบายการจา่ยเงนิ	 

	 ปันผล	

•	มีช่องทางสำาหรับสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

	 และนักลงทุนที่หลากหลาย	

•	เขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ	เชน่	Roadshow  

	 หรือ	Conference	เพื่อพบนักลงทุน	

	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง

	 สม่ำาเสมอ 

•	สื่อสารกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของ	

	 องค์กรไปสู่พนักงานในทุกระดับ	

•	กำาหนดหัวข้อการบริหาร

	 การเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา		

	 หัวหน้างาน	

•	พัฒนาความรู้	ทักษะ

	 และศักยภาพของพนักงานที่อยู่ใน

	 ส่วนของการขายและที่ต้องติดต่อ

	 กับลูกค้าโดยตรง	

•	พัฒนาระบบการประเมินผลการ	

	 ปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน	

	 และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

•	กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับ 

	 การบริหารผลตอบแทนและ	

	 สวัสดิการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้	

	 ในตลาด	โดยผลประโยชน์และ	

	 สวัสดิการใหม่ที่โดดเด่น	

	 คือ	นโยบายการลาคลอด	โดย	

	 พนักงานจะได้รับเงินเดือนเป็นเวลา	

	 ถึง	180	วัน	เป็นต้น

•	สร้างความตระหนัก/การรับรู้	

	 เกี่ยวกับ	Digital	Disruptor	และ	

	 วัฒนธรรมองค์กร	“Be	a	disruptor”		

	 ให้กับพนักงานทุกระดับด้วย	

	 กิจกรรม	Digital	Disruptive	Day

•	สร้างความรู้ความเข้าใจในวิถี	

	 การทำางานใหม่ให้กับ	“Extended 

	 Management	Committee”	

	 โดยหลักสูตร	“Strategy	Executive		

	 Online”

 ความถี่

•	1	ครั้งต่อปี	

•	1	ครั้งต่อไตรมาส	

•	1	ครั้งต่อไตรมาส	

•	13	ครั้งในปี	2559	

•	120	ครั้ง

•	มีการปรับปรุงข้อมูล	

	 บนเว็บไซต์อย่าง	

	 สม่ำาเสมอ 

•	ทุกวัน	

•	ทุกปีช่วงเดือนกันยายน	

•	ทุก	2	ปี	

(G4-26) (G4-26)
(G4-27) (G4-27)
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ชุมชน	สังคม

	 และหน่วยงาน	

	 ภาคประชาสังคม

	 คู่ค้า

 รูปแบบการสานสัมพันธ์

•	การลงพื้นที่เพื่อพูดคุย

	 ทำาความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ

	 ที่ชุมชนให้ความสนใจ

•	ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	

	 ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นจัดกิจกรรม	

	 พัฒนาชุมชน

•	ความร่วมมือกับหน่วยงานภาค	

	 ประชาชนในการให้ความรู้และสร้าง	

	 ภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อออนไลน์อย่าง	

	 ปลอดภัยให้กับเยาวชน

•	สำารวจความเห็นผ่านแบบประเมิน 

	 ตนเองของบริษัทคู่ค้าประจำาปี 

 ( Annual SAQ )	ในช่วงเดือนมกราคม	

	 ของทุกปี	

•	การเข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่สถานที่	

	 ปฏิบัติงาน ( บริษัทและ/หรือโรงงาน )  

 และที่เสาส่งสัญญาณ	( BTS )	ตาม	

	 ไซต์ต่างๆ	เป็นประจำา 

•	จัดประชุม / อบรมให้ความรู้ในเรื่อง	

	 หลักปฏิบัติของบริษัทคู่ค้า	( SCP ) 

	 ให้แก่บริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมา

 ความคาดหวัง / ข้อกังวล
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	ความปลอดภัยต่าง ๆ	อันเกิดจาก	

	 การปฏิบัติดำาเนินงานขององค์กร

	 อาทิ	สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก

	 เสาส่งสัญญาณ	เป็นต้น	

•	การพัฒนาอาชีพและชีวิตประจำาวัน 

•	การเข้าถึงประโยชน์	และการหลีกเลี่ยง

	 โทษจากสื่อออนไลน์

•	ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติคู่ค้า		

	 เช่น	เรื่องความปลอดภัย

	 อาชีวอนามัย	มาตรฐานด้าน	

	 แรงงาน	รวมถึงเรื่องนโยบาย	

	 ต่อต้านการทุจริต

 การปฏิบัติต่อ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่	

	 ชุมชนในพื้นที่เรื่องสนามแม่เหล็ก	

	 ไฟฟ้าก่อนการก่อสร้างเสาสัญญาณ	

•	พัฒนากิจกรรมโดยการนำาเทคโนโลยี

	 การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ	

	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ 

•	จัดทำาโครงการ	Safe	Internet	โดย 

	 จัดกิจกรรมสอนการใช้อินเทอร์เน็ต	

	 อยา่งปลอดภยั	และสรา้งสรรค	์และ  

	 จัดเวิร์คชอป	เรื่อง	การกลั่นแกล้งกัน 

	 บนโลกออนไลน์	( Cyberbullying )   

•	จดัทำาคูม่อืพอ่แมย่คุดจิทิลั	เขา้ใจลกู  

	 เข้าใจโลกไซเบอร์	( dtac Parent Guide)

	 แจกฟรีให้กับพ่อแม่และผู้ที่	

	 สนใจทั่วประเทศ

•	วางนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า	

	 อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	โดย 

	 กำาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น 

	 ลายลักษณ์อักษร	ง่ายต่อการเข้าใจ	

	 และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	เพื่อให้	

	 คู่ค้าของบริษัทสามารถเชื่อมั่นใน	

	 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า	

	 ของบริษัทได้ในทุกกรณี	จัดให้มีการ	

	 แข่งขันประกวดราคาทุกครั้งหาก	

	 เป็นไปได้	โดยการเจรจาตกลงเข้า	

	 ทำาสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัท ฯ		

	 เป็นไปภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป	

•	วางนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทฯ		

	 ปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสำาหรับ 

	 คู่ค้า	( Supplier Conduct Principles :		

 SCP )	ในเรื่องต่างๆ	อาทิ	แรงงาน		

	 สุขภาพอนามัย	ความปลอดภัย	 

	 การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

	 และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำาหนด

	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับ	

	 บริษัทซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการ	

	 ยอมรับในนานาประเทศ

•	จดัให้มกีารเยี่ยมชมสถานประกอบการ	

	 ของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยงั

	 คู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อยกระดบั	

	 มาตรฐานการประกอบธรุกจิและ	

	 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยนืให้กบั

	 คู่ค้าของบรษิทัฯ

 ความถี่

•	มากกว่า	100	ครั้งต่อปี

•	ทุกปี

•	ทุกเดือน

(G4-26) (G4-26)
(G4-27) (G4-27)
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ลูกค้า

 

 

 

 

	 เจ้าหนี้

	 หน่วยงานภาครัฐ

	 หน่วยงานกำากับดูแล		

 รูปแบบการสานสัมพันธ์

•	สำารวจความพึงพอใจการใช้บริการ

	 ผ่านแบบประเมิน	NPS	( Net Promoter

  Score ) สำาหรับลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน 

	 ช่องทาง Call Center และ	

	 สำานักบริการ 

•	สำารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

	 ของพนกังานผา่นแบบประเมนิ	CSAT  

 ( Customer Satisfaction )

•	การทำา CFL ( Closed Feedback Loop ) 

	 โดยสอบถามความคดิเหน็ของลกูคา้  

	 และนำาคำาแนะนำาที่ได้มาแก้ไข	 

	 ปรบัปรงุมาตรฐานของการใหบ้รกิาร		

	 สินค้าและสัญญาณโทรศัพท์

	 เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

	 ในทุกๆ	ด้าน

•	มกีารจดัประชมุ	Customer	Centricity  

	 Forum	เพื่อการนำาเสนอ 

	 ความคิดเห็นของลูกค้า	

	 ให้ผู้บริหารอย่างสม่ำาเสมอ 

	 เพื่อนำาไปพัฒนาการให้บริการต่างๆ

•	เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์/	

	 นักลงทุนประจำาไตรมาส

•	การประชุม,	ประชุมทางโทรศัพท์,		

	 อีเมล

•	ร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัด	

	 กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ	

•	พบปะ	หารือ	ประสานความสัมพันธ์ 

•	เปิดบ้านให้เยี่ยมชมกิจการ	

•	จัดการประชุม	อบรม	สัมมนา	หารือ 

•	เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี	

•	เป็นตัวแทนในการทำางานร่วมในรูป 

	 ของคณะทำางานในฐานะเป็น 

	 ผู้เช่ียวชาญ	รอบรู้	และเก่ียวข้องกับการ

	 มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจโทรคมนาคม 

•	ประชุมประจำาเดือนสำาหรับ

	 ผู้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่

	 ย่าน	2.1	GHz	เพื่อรายงานการ	

	 ดำาเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาต 

•	ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

 (Public Hearing)	ในการออกประกาศ 

	 หลักเกณฑ์กำากับดูแลของ	กสทช. 

•	ประชุมคณะทำางานต่าง ๆ

 ความคาดหวัง / ข้อกังวล
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	คุณภาพของบริการและการให้	

	 บริการของพนักงาน	ตลอดจน	

	 คุณภาพในภาพรวม

•	ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้อง		

	 ครบถ้วน

•	เสริมสร้างความสัมพันธ์	ขยาย	

	 ความสัมพันธ์	และรักษาความสัมพันธ์ 

	 ในทกุระดบั	ผา่นกจิกรรมการพบปะ		

	 การเยี่ยมชม	การเข้าร่วมประชุม	

	 ในรูปแบบต่างๆ	

•	การปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์	

	 กำากับดูแลของ	กสทช. 

•	การมีส่วนร่วมในการกำาหนด 

	 นโยบายและการออกประกาศ	

	 หลักเกณฑ์กำากับดูแลกิจการ 

	 โทรคมนาคม	

•	การให้ความร่วมมือและสนับสนุน	

	 การทำางานของ	กสทช.	และ 

	 หน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ

 การปฏิบัติต่อ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	ทางบริษัทฯ	จะทำาการติดต่อลูกค้า 

	 ที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้	

	 บริการ	และหาแนวทางแก้ไขปัญหา	

	 ให้กับลูกค้า	และนำาไปปรับปรุง 

	 ประสิทธิภาพในการให้บริการ	

	 ในภาพรวมต่อไป

•	บริษัทฯ	มีนโยบายในการปฏิบัติต่อ	

	 เจา้หนีอ้ยา่งเสมอภาคและเปน็ธรรม		

	 โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	โปร่งใส	และ	

	 ตรวจสอบได้แก่	เจ้าหนี้	และยึดมั่น	

	 ในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและ 

	 เงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้	

	 โดยเคร่งครัด

•	การดำารงไว้ซึ่งความร่วมมือและ

	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร		

	 โดยการเข้าไปมีบทบาท	หรือมี	

	 ส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย 

	 สาธารณะที่สอดคล้องกับหลัก	

	 ธรรมาภิบาลขององค์กร	เป็นไป	

	 อย่างถูกต้องชอบธรรมตามหลัก	

	 กฎหมายและการรักษาภาพลักษณ์	

	 ที่ดีขององค์กร	

•	ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์	

	 กำากับดูแลของ	กสทช.	และปัญหา 

	 ในทางปฏิบัติ	

•	นำาเสนอจุดยืนของบริษัทในประเด็น 

	 ต่าง ๆ	พร้อมเหตุผลสนับสนุน

	 ตามหลักปฏิบัติสากลที่ดีที่สุด	

 ( International Best Practice ) 

•	สนับสนุนด้านข้อมูลเชิงเทคนิคแก่		

	 กสทช.	ในการศึกษารายละเอียด	

	 เพื่อกำาหนดนโยบายการกำากับดูแล	 

	 และประสานงานให้ความร่วมมือ

	 แก่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ

	 ตามกรอบของกฎหมาย

 ความถี่

•	ทุกครั้งที่มีการติดต่อ	

	 ช่องทางคอลเซ็นเตอร์

•	ทุกครั้งที่มีการติดต่อ

	 ศนูยบ์รกิาร	( แตไ่มเ่กนิ		

	 1	ครั้ง	ต่อ	30	วัน )

•	1	ครั้งต่อไตรมาส

•	ทุกครั้งที่มีการติดต่อ		

	 หรอืมขีา่วสารของบรษิทั

•	ทุกเดือน

•	ทุกเดือน

 

•	ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม

	 รับฟังความคิดเห็น	

•	ทุกเดือน

(G4-26) (G4-26)
(G4-27) (G4-27)
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน

	 จากความมุ่งมั่นของดีแทคที่จะร่วมสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม 

และธุรกิจ (Creating Shared Value) ให้เกิดขึ้นใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ผ่านการดำาเนินธุรกิจ ดีแทคได้ดำาเนินงานภายใต้
2 ส่วนงานหลัก	ดังนี้

	 1.	ดีแทคดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Ensure responsible 

business practices) ประกอบด้วย การกำากับดูแลกิจการที่ดี	การต่อต้าน 

คอร์รัปชั่น การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน	และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

	 2.	ดีแทคนำาเทคโนโลยีการสื่อสารมาขยายประโยชน์ให้แก่ 

สังคม (Extend the beneffifiits of mobile) ประกอบด้วยการนำาเทคโนโลยีมา 

ยกระดับคุณภาพชีวิต (Enable) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้วยความรับผิดชอบ 

และปลอดภัย (Safe) และดำาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

( Climate and environment )

	 โดยมีรายละเอียดการดำาเนินงาน	ดังนี้

	 ดีแทคยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจ	 ตามหลักการของการกำากับ 

ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555	 ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในระดับภูมิภาค ( ASEAN 

Corporate Governance Scorecard) ผ่านการให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตาม 

“จริยธรรมองค์กร	-	ดีแทค	ธรรมาภิบาล ”	 โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี	 2546 

และมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นแนวทางการ 

ดำาเนินงานแก่บุคคลในทุกระดับ	 จนล่าสุดน้ีเป็นฉบับปรับปรุงปี 2559	และ 

ดีแทคยังมีการกำาหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยคณะ 

กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร 

รวมทั้งยังมีคณะกรรมการอื่นๆ ในระดับบริหารอีกหลายชุด ทำาหน้าที่ 

ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ 

ดำาเนินงาน	 อันนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

ดีแทคได้รับก�รประเมินจ�กโครงก�รสำ�รวจ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทย โดย 
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
ให้เป็น 1 ใน 80 บริษัทที่ได้รับคะแนน “ ดีเลิศ ” 
(ช่วงคะแนนระหว่�ง 90-100%) จ�กบริษัท 
จดทะเบียนไทยทั้งหมด 601 บริษัท ซึ่งเป็น 
เคร่ืองยืนยันว่� ดีแทคยึดมั่นในหลักก�รของ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเพื่อก�รพัฒน�อย่�ง 
ยั่งยืน

ดีแทคดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
(Ensure Responsible Business Practices)

 1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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	 ดีแทคตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รปัชั่นทกุรูปแบบ	ในบคุลากรทกุระดบัและทกุคนทั่วประเทศ	เพราะ 

เชื่อว่า การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	 ไม่ใช่แค่จะทำาให้ 

องค์กรยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังทำาให้เกิดภาพลักษณ์และเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้กับสังคมอีกด้วย ดีแทคจึงเน้นยำ้าให้พนักงาน ตลอดจน คู่ค้า และ

ผู้จดัหาสนิค้าและ/หรอืบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัดแีทคในทกุระดบั จะต้อง 

ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัดแีทคธรรมาภบิาล	หรอื	dtac	Code	of	Conduct 

อย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการไม่รบัของขวญั	( No Gift 

Manual )	ซึ่งประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการในปี	พ.ศ. 2556	ซึ่ง 

เป็นหลักการที่สอดคล้องกับผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

ของมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยี เบริ์คเลย์ พบว่า การรบัของขวญัสร้าง 

ความรู้สึกในลักษณะหนี้บุญคุณและผลประโยชน์ต่างตอบแทน โดยม ี

ลกัษณะคล้ายคลงึกบัการตดิสนิบน ซึ่งอาจเป็นสาเหตหุนึ่งของการนำา 

ไปสู่การคอร์รปัชั่น	ดังนั้นดแีทคจงึเลอืกตดัไฟตั้งแต่ต้นลม เพื่อเปลี่ยน 

ค่านิยมใหม่ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม ตลอดจนสร้างทัศนคติ 

ความเป็นผู้นำา เพื่อนำาพาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จนนำาไปสู่การยอมรับในระดับ 

นานาชาติ

	 ดงัที่ นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร	บรษิทั 

โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมูนเิคชั่น จำากดั	(มหาชน) หรอืดแีทค ได้กล่าวไว้ 

ในวนัต่อต้านคอร์รปัชั่นสากล ( International Anti - Corruption Day ) ซึ่ง 

เหน็ชอบโดยสหประชาชาตวิ่า

 “ เราต้องการสร้างบรรทัดฐานและบรรษัทภิบาลใหม่ต่อ 

สังคมไทย  ด้วยความเป็นมืออาชีพในการให้บริการและด�าเนินธุรกิจ 

ตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และให้บริการด้วย 

ความเตม็ใจ  ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของบรษิทัที่เชื่อมั่นในความถูกต้อง”

	 ดีแทคมีหน่วยงานกำากับดูแลจริยธรรมองค์กร (Ethics and 

Compliance Department) ทำาหน้าที่ให้ความรู้ ตรวจสอบและวินิจฉัย 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	 ตั้งแต่ปี	

2557	เป็นต้นมา	ดแีทคได้จดัทำาคู่มอืปฏบิตัิ	เพื่อต่อต้านการคอร์รปัชั่น 

(dtac Anti - corruption Handbook) เผยแพร่ให้แก่พนักงานดีแทค

ทั่วประเทศรบัทราบ	 โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมอืในทางปฏบิตั	ิ เพื่อช่วย 

ให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการ 

ทจุรติคอร์รปัชั่น	โดยกำาหนดสาระสำาคญั	เริ่มตั้งแต่สิ่งที่ต้องรู้	สิ่งที่ต้อง

ทำา	และสิ่งที่ต้องระมดัระวงั	ซึ่งครอบคลมุเรื่องที่สำาคญั อาท ิ การจ่าย 

ค่าอำานวยความสะดวก ของขวัญ การจัดงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ความสมัพนัธ์กบับคุคลที่สาม เป็นต้น ตลอดจนระบถุึงวธิกีารปฏบิตัติน 

และข้อห้ามในกรณีต่างๆ เช่น ข้อห้ามเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน 

สังสรรค์หรืองานกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ 

ดีแทคหรือของคนกลุ่มใดๆ ข้อห้ามเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญ 

รวมถึงการกำาหนดข้อปฏิบัติในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าต่างๆ

โดยดีแทคมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ 

ผู้เกี่ยวข้องทกุหน่วยงาน และทกุหน่วยธรุกจิ (100%) อยู่เป็นประจำา

ทัษิรบรากมรรกะณค

การขาย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
รากจิกลแูดดนหำก

โครงสร้างองค์กร
ดีแทค
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25ก�รกำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero 
Tolerance) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงคว�มโปร่งใส และ 
ภ�ระรับผิดชอบของบริษัท ดีแทคส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
บุคล�กรของบริษัทยึดมั่นในหลักก�รด้วยม�ตรฐ�นสูงสุด 
และมีจิตสำ�นึกต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นในก�รปฏิบัติง�น โดย 
ใหค้ว�มสำ�คัญกับก�รอบรมอย�่งเขม้ขน้และมปีระสทิธภิ�พ
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หลักสูตรสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

	 ผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักสูตรพิเศษสำาหรับผู้บริหาร เช่น 

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) จัดโดยความร่วมมือ 

ระหว่างดีแทคกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD 

(Thai Institute of Directors) ซึ่งหลกัสูตรดงักล่าวพฒันาโดย Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)  

และ Institute of Business Ethics (IBE) ของประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ 

มีวัตถุประสงค์ให้ผู ้บริหารระดับสูงได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และใช ้

อำานาจในการบริหารงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้องค์กร

โดยรวมมแีนวทางการบรหิารเป็นไปตามหลกัการและจรยิธรรมที่ดี

หลักสูตรสำาหรับกรรมการบริษัท

	 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นหลักสูตรสำาหรับกรรมการบริษัทจัดการอบรมโดยบริษัท Tilleke and Gibbins 

Interantional Ltd. เมือ่วนัที ่ 24 มนีาคม และวนัที	่ 22 เมษายน 2559 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้รรมการบรษิทัเขา้ใจในการปฏบิตัใิหเ้หน็เปน็แบบอยา่ง 

โดยผูน้ำาองคก์ร (Tone       at the top) ตลอดจนการนำานโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติมาดำาเนนิการอยา่งจรงิจงั จะเปน็แรงสง่ใหบ้คุลากรในองคก์รดำาเนนิรอยตาม 

[1]	ข้อมูล	ณ	30	กันยายน	2559
[2]	ข้อมูล	ณ	31	ตุลาคม	2559
[3]	ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2559

การฝึกอบรมออนไลน์
 หัวข้อก�รฝึกอบรม

Living the Code Campaign[1]

Say No to Corruption[2]

 พนักง�นกลุ่มเป�้หม�ย

พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน

ผู้บริหารระดับสูง

พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน

ผู้บริหารระดับสูง

 ร้อยละ

 98.4

 100

 89

 100

 จำ�นวนผู้เข้�รับก�รอบรม

 4,867 [2]

 45 [2]

 4,403 [3]

 39 [3]

จำานวนผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมในนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตขององค์กร
การฝึกอบรม (Class Room Training)
 หัวข้อก�รฝึกอบรม

C.H.I.M.	=	S	โค้ดลับปฏิบัติการดิจิทัล

On Boarding Program

Ethical Leadership Program

Anti-Corruption	Training

 พนักง�นกลุ่มเป�้หม�ย

พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน

พนักงานใหม่

ผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริษัท

 ร้อยละ

 25.7

 100

 100

 100

 จำ�นวนผู้เข้�รับก�รอบรม

 1,282 [3]

 401 [3]

 45 [1]

 12 [3]

จำานวนผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจที่ได้รับการสื่อสารนโยบายและวิธีการดำาเนินการเกี่ยวกับ
การต้านทุจริตขององค์กร

 ระดับพนักง�น

ระดับปฏิบัติการ

ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารบริษัท

 ประเภทคู่ค้�ท�งธุรกิจ

งานก่อสร้าง	ติดตั้ง	หรือบำารุงรักษา	ชุุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่

รวมถึงเสาส่งสัญญาน	สายไฟเบอร์

อุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

การพิมพ์และ/หรือการติดตั้งสื่อสิ่งพิมพ์
บริการอื่นๆ	ทั่วไป

 ร้อยละ

 100

 100

 100

 ร้อยละ

 79.5

 17.6

  47.6

 27.0

 จำ�นวนพนักง�นที่ได้รับก�รฝึกอบรม

 4,952 [3]

 39 [3]

 12 [3]

 จำ�นวนคู่ค้�ท�งธุรกิจ

 93 [3]

 18 [3]

 68 [3]

 55 [3]
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2. การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practice)

2.1 ขยายโครงข่ายบนความรับผิดชอบ 

	 ดีแทคยึดมั่นปฏิบัติงานบนความถูกต้อง หรือ Do the Right Thing  

หรืออีกนัยหนึ่งคือแสดงความรับผิดชอบในทุกๆ ขั้นตอนที่มีความสุ่มเสี่ยง 

ในอันที่จะเกิดผลกระทบกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำาคัญ และให้ความ 

เป็นธรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยครอบคลุมการดำาเนินงาน	ดังนี้	

	 จากความมุ่งมั่นของดีแทคที่จะก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งในการเป็น 

ผู้ให้บริการด้านโมบายอินเทอร์เน็ต จึงเร่งขยายโครงข่าย โดยการสร้าง 

สถานีฐาน (เสาส่งสัญญาณมือถือ) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ทัน 

กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงสัญญาณ 

ในจุดเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสำานักงานคณะกรรมการ 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง 

ประเทศไทย (กสทช.) อย่างเคร่งครัด

ในปี 2559 ดีแทคได้จัดอบรมเรื่องกฎระเบียบและ 
ข้อปฏิบัติในก�รทำ�ง�นต่�งๆ ให้กับคู่ค้�ทั้งหมด 
72 ร�ย ต�มที่กฎหม�ยและสำ�นักง�นคณะกรรม 
ก�ร กิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และ 
กิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) กำ�หนด 
และทำ�ก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของคู่ค้�อย่�ง 
สม่ำ�เสมอ เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นในคว�มปลอดภัย 
ของก�รให้บริก�ร และตอกย้ำ�ถึงม�ตรฐ�นในก�ร 
ดำ�เนินง�นของดีแทค

	 ไม่เพียงเฉพาะในองค์กรเท่านั้น	 เพราะดีแทคเชื่อว่า	 การทุจริต 

คอร์รัปชั่นเป็นรากฐานของความล้มเหลวในการพัฒนาสังคมไทย	เป็นการ 

ปลูกฝังค่านิยมท่ีเลวร้ายให้กับเยาวชน	 ในปี 2559	 ดีแทคได้ให้การสนับสนุน

การจัดงานสัมมนา	“ การต่อสู้กับคอร์รัปชั่น : มองโลก	มองไทย ”	ร่วมกับ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

(Asian	 Studies	 Center)	 และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.) 

รวมทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนการแปลหนังสือ “Corruption : A Very Short 

Introduction” เขียนโดย เลสลี โฮล์มส์ (Leslie Holmes) ได้รับรางวัล 

หนังสือขายดีอันดับ 1 ใน 8 ในงานเทศกาลหนังสือแห่งชาติปี 2559 และ 

ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย โดย ศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศ ุ ในชื่อ 

“คอร์รัปชั่น ความรู้ฉบับพกพา” ให้ความรู้เรื่องปัญหาคอร์รัปชั่นในมิติ 

ต่างๆ ผลกระทบ สาเหตุหลักของการคอร์รัปชั่น และแนวทางจัดการกับ 

ปัญหาคอร์รัปชั่น

	 ทั้งนี้ในฐานะที่ดีแทคได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค 

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ( Thailand’s Private Sector Collective  

Action Coalition against Corruption หรือ CAC )	ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ 

ตั้งขึ้นโดยองค์กรธุรกิจชั้นนำาของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศใน 

ประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคมธนาคารไทย 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้ความคิดริเริ่มของภาค 

เอกชนไทยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น	 

ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่ 

จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

ดีแทคได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “700 Companies : From 

Collective	Action	to	Collective	Power” เพื่อแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อน 

การต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ท่ามกลางบริษัทจดทะเบียน 

ไทยจำานวน	700	บริษัท

จ�กจุดยืนที่มั่นคงในก�รต่อต้�นก�รทุจริตของดีแทคที่มีก�ร 
ทำ�แบบประเมินตนเองต�มม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่นม� 
อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ดีแทคผ่�นมติรับรองจ�กคณะกรรมก�ร 
แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption หรือ CAC) ได้รับประก�ศนียบัตรเมื่อวันที่ 
16 สิงห�คม 2559
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2.2 ปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล 
	 ปัจจุบันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ได้ยกระดับความรุนแรงและเพ่ิมดีกรีความซับซ้อนในการเข้าโจมตีเป้าหมายย่ิงข้ึน จนสร้างความเสียหาย

ให้กับระบบธุรกิจเป็นจำานวนมหาศาล เพราะฉะนั้นทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงต้องตระหนักและกำาหนดมาตรการในการป้องกันภัย 

คุกคามในโลกไซเบอร์ไว้อย่างรัดกุม

	 เช่นเดียวกันกับดีแทคที่มิได้นิ่งนอนใจ ให้ความสำาคัญกับการป้องกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร ์ โดยวางแนวทางและปรับเปลี่ยนมาตรการ

ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงปรับปรุงพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ว่าด้วยมาตรฐานระบบบริหาร 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตลอดจนกำาหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยมี 

รายละเอียด	ดังนี้

ในปี 2559 ดีแทคได้มีก�รประเมินและตรวจสอบประสิทธิภ�พของระบบง�นส�รสนเทศและระบบเครือข่�ย 
(Penetration Testing) ตลอดจนกำ�หนดม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยและก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พของ 
กระบวนก�รควบคุมให้ทันสมัย เป็นเครื่องก�รันตีม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยของดีแทคว่�ส�ม�รถตั้งรับ 
กับภัยคุกค�มในโลกไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ ได้
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2.3 บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
	 การให้บริการทางการสื่อสารและสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความรับผิดชอบที่ดีแทคยึดถือมาตลอดการทำางาน ดีแทคคำานึง

และตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย ซึ่งต่อเนื่องถึงระบบสำาคัญอื่นๆ เช่น	 ระบบจัดเก็บ

ข้อมูล ระบบจัดเก็บค่าบริการ และการให้บริการลูกค้าที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้า ทั้งประเภทองค์กรและประชาชน
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 1.	 สร้างจิตวิญญาณความเป็นสตาร์ตอัพให้กับพนักงาน	

ด้วย	Ignite	Incubator

	 ดีแทคได้จัดทำาโครงการ Ignite Incubator เพื่อยกระดับ 

ศักยภาพของบุคลากร โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์กรให้เป็นขุมพลัง 

ขับเคลื่อนของคนยุคดิจิทัล (Digital Talent Powerhouse) ดึงดูดคนเก่ง 

มารวมกัน จนไปสู่การเป็น Employer of Choice องค์กรในฝันที่คน 

ยุคดิจิทัลอยากทำางานด้วย	จึงเชิญชวนพนักงานให้สร้างนวัตกรรมทาง 

แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน รูปแบบเดียวกับดีแทค แอคเซอเลอเรท 

(dtac	 Accelerate)	ทีมใดมีแนวคิดดีที่สุด	 จะได้รับเวลา	 3	 เดือนในการ 

สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ และพัฒนาแนวคิดดังกล่าวให้สามารถนำา 

ไปใช้งานได้จริง	

	 ในปี 2559 ทีมที่ได้รับรางวัลคือ ดีลส์ทูโก (Deals – Togo) 

ประกอบด้วยนายยศ	พัชรมงคลพันธุ์	นางสาวทิพมาศ	 เกษี	และนาย 

ณัฏฐา	ชื่นประเสริฐสุข	ชนะใจกรรมการด้วยผลงานการออกแบบเว็บไซต์ 

และแอปพลิเคชั่น	 ที่ให้ผู้ใช้งานเลือกดูหนังในราคาที่คุ้มค่าในช่วงวัน 

และเวลาที่คนน้อย	 (Off	 Peak)	 สร้างรูปแบบธุรกิจ	Win - Win	 ระหว่าง 

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ที่นำาข้อเสนอดีๆ ของบัตรชมภาพยนตร์มาให้ 

แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ชมภาพยนตร์ ขณะที่ลูกค้าก็สามารถเลือกวันและ 

เวลาให้เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น	

	 โอกาสไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ดีแทคยังส่งทีมดีลส์ทูโก 

(Deals – Togo) เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมงาน	 Demo	 Day	 Ignite 

Incubator ร่วมกับทีมที่เข้ารอบพิชชิ่ง 8 ทีมสุดท้าย จากประเทศ 

นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน มาเลเซีย บังกลาเทศ และประเทศไทย

	 เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ได้รับโอกาสดีๆ ซึ่งดีแทคพร้อม 

มอบให้กับพนักงานทุกคนที่มีความสามารถ

	 ดีแทคเชื่อมั่นว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการขับเคลื่อน 

องค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในปี 2559 ดีแทคมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในเชิง 

ศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล 3 แนวทาง คือ

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล

 2.	 เชื่อมพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับคนทำางานดิจิทัล

	 ดีแทคร่วมมือกับเทเลนอร์กรุ๊ป (Tenenor Group) ในการ 

เชื่อมต่อพนักงานทั่วโลก ผ่านทาง Facebook@work ที่เป็นสื่อกลาง 

ในการแบ่งปันความรู้และข้อมูลจากทั่วโลก ที่สามารถเชื่อมถึงกันได้ 

ตลอดเวลา แม้ว่าจะอยู่คนละซีกโลกก็ไม่มีอุปสรรคในการทำางาน	 สร้าง 

บรรยากาศในการทำางานให้มีความสร้างสรรค์อยู่เสมอ เพื่อสร้างแรง 

บันดาลใจให้เกิดขึ้นในหมู่คนทำางานในโลกดิจิทัล	

 3.	 เสริมทักษะความสามารถด้านดิจิทัล 

	 ดีแทคสร้างเสริมทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานให้มีความรู้ 

ความสามารถอย่างรอบด้าน เพื่อจะนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านการ 

ทำาการตลาดในอนาคต

	 ดีแทคพยายามสร้างมูลค่าให้กับบุคลากร	(Localized	Employer 

Value Proposition: EVP) ที่ทำางานในองค์กรดิจิทัล (Digital Company) 

โดยกำาหนดอัตลักษณ์ที่สำาคัญของความเป็นองค์กรดิจิทัลไว้ ดังนี้
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	 นับเป็นจุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรมองค์กรหน้าสำาคัญของดีแทคที่ให้ความสำาคัญกับการ 

บริหารคน เพราะดีแทคเชื่อมั่นว่าในการก้าวขึ้นเป็น Employer of Choice ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลนั้น ทรัพยากรบุคคลมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดีแทคจึงมีนโยบายรักษาและ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือมี Talent 

ทางด้านดิจิทัล เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และ 

ประสบการณ์ และนำามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน

	 และในปี 2559 ดีแทคมีจำานวนพนักงานประจำาทั้งสิ้น 4,301 คน และพนักงาน 

สัญญาจ้างจำานวน	690	คน

 ดังสถิติบุคลากรที่สำาคัญ	ดังนี้

บุคลากรที่ทรงพลัง บันไดสู ่ Employer of Choice

หมายเหต ุ : ร้อยละเทียบเคียงกับจำานวนพนักงานทั้งหมด (ณ สิ้นปี 2557 = 4,550 คน,	2558 = 4,706 คน, 2559 = 4,301 คน) ตามประเภทต่างๆ
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3.1 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 (Training and Education)

 “dtac Academy” สถาบันพัฒนาบุคลากร

 ดีแทคมีนโยบายที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในรูปแบบของการเป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและ 

เรียนรู้ ” เพราะฉะนั้นจึงได้พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 

และคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของ 

บุคลากรที่จะเข้าสู่การพัฒนาในยุคดิจิทัล และสามารถนำาสิ่งที่ได้ 

เรียนรู้ไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น 

ขณะเดียวกันปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ โดยมีรูปแบบ

การเรียนรู้และการพัฒนาที่ทรงประสิทธิภาพ	ดังนี้

 dtac Academy ตั้งขึ้นโดยมีภารกิจคือ จัดหลักสูตรพัฒนา 

บุคลากรที่หลากหลายให้เหมาะกับสายงาน ตลอดจนบุคลากรทุก

ระดับช้ันและท่ัวประเทศ ประกอบด้วยการพัฒนาทักษะข้ันพ้ืนฐานควบคู่

กับการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กร รวมถึงพัฒนาทักษะ 

เฉพาะทาง ทั้งในส่วนงานหลักและส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้บุคลากร 

สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการ 

ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลและความต้อง 

การทางธุรกิจขององค์กร

	 บุคลากรของดีแทคไม่ว่าจะประจำาอยู่ที่จังหวัดใด ทุกคนมี 

สิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเท่าเทียมกันทุกคน สามารถเลือกหลักสูตรที่ 

ตรงกับสายงานหรือความสนใจส่วนตัวได้ ในปี 2559 dtac Academy 

ได้จัดหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะต่างๆ ในการทำางาน 

เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของดีแทค โดยรวบรวมหลักสูตรที่หัวหน้างาน 

และพนักงานให้ความสนใจและต้องการเข้ารับการอบรม เช่น หลักสูตร

Project Management และ Data Analysis รวมถึงหลักสูตรที่ 

สร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะแต่ละหน่วยงาน ( Functional Program ) เป็นต้น

	 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังทางบวกให้กับ 

พนักงานที่จะก้าวไปสู่ความสำาเร็จ อันได้แก่ กิจกรรม Smart Cafe 

ซึ่งได้เชิญอาจารย์บัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกรชื่อดังของโลก มาเผย 

เคล็ดลับทำาอย่างไรให้ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน ในชื่อ 

“ The Hero in You ” 5 characteristics of success hero “ คุณสมบัติ 

ความสำาเร็จของฮีโร่ ” ใครก็เป็นฮีโร่ได้ มันอยู่ที่คุณนั่นแหละ กล้าที่จะ 

เป็นรึเปล่า และนำาคลิปวิดีโอในชื่อ Smart Cafe 2016 เผยแพร่ใน	 

PLEARN ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภายในของพนักงานดีแทค

	 เช่นกันกับเคล็ดลับที่มีประโยชน์จากอาจารย์คงเกียรติ	 

ฉัตรหิรัญทรัพย์ นักพูดช่ือดังผู้พิชิตใจคนฟังได้ภายใน 3	 นาที	 เม่ือคร้ัง 

ที่มาอบรมให้กับพนักงานดีแทคในหัวข้อ Changing for growth  

“ เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ปลูกนิสัยเป็นคนสำาเร็จ ” ได้เปิดเผยเคล็ดลับ 

ที่ทำาให้ตัวเองประสบความสำาเร็จส่วนหนึ่งว่า

 “ ต้องรักษาสภาวะอารมณ์เชิงบวกของตนเอง คือ คิดว่าท�าได้ 

ไม่รู้อะไรให้ถาม ถ้าท�าไม่เป็นให้ฝึก ใกล้ชิดคนเก่งเข้าไว้ ส�าหรับเคล็ดลับใน

การท�าเป้าหมายให้ส�าเร็จ 4 ขั้นตอน สิ่งแรกคือหาแรงบันดาลใจของ 

ตัวเองให้พบ (Inspiration) ด้วยการหาเหตุผลว่าอยากจะเป็นอะไร

มีเป้าหมายอะไร จากนั้นขั้นตอนที่สองให้รีบลงมือท�าทันที (Take action) 

เพราะหากไม่ลงมือท�าก็จะไม่เกิดผลลัพธ์ เรียกได้ว่าเก่ง แต่ไม่กล้ามีค่า=0 

เริ่มจากการท�าเล็กๆ ไปหาใหญ่ (Start small & build) ต้องท�าทั้งๆ ที่ 

กลัว ต่อจากน้ันข้ันตอนท่ีสาม ท�าซ้�าอย่างสม่�าเสมอ (Repeat) จนเกิด 

เป็นนิสัยใหม่ (Habits) ที่ส�าคัญ  ต้องมีวินัยและเอาชนะใจตัวเองให้ได้  

ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่ดี  

(New result) ”

	 นอกจากนี้ dtac Academy ยังมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

ในรูปแบบอื่น เช่น เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) โดยมอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการที่ 

สำาคัญ	 แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ 

เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วดีแทคได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุดดว้ยการจัดทำาแอปพลิเคชัน่ PLEARN หรือ เพลิน ซึง่เป็น

แอปพลิเคชั่นภายในที่พนักงานสามารถดาวน์โหลดเพื่ออัพเดตข้อมูล 

ข่าวสารและรายละเอียดที่มีประโยชน์ของกิจกรรมและการฝึกอบรมทั้ง 

ที่เกิดแล้วและกำาลังจะเกิด รวมทั้งมี PLEARN Library ดาวน์โหลด 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ	เก็บไว้อ่านอัพเดตข้อมูลได้ตลอดเวลา
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 หลักสูตรพิเศษสำาหรับพัฒนาภาวะผู้นำา
 และศักยภาพ

	 ดีแทคให้ความสำาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำาและบุคลากร 

ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาอย่างเข้มข้น  

จนสามารถมั่นใจว่า ผู้บริหารทุกระดับมีทักษะ มีความพร้อมที่จะนำา 

พาทีมงานและองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ เน้ือหาของหลักสูตรจะครอบคลุม

การบริหารงานเชิงธุรกิจและการบริหารบุคคล รวมทั้งมีการจัดฝึก 

อบรม ทั ้งในรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและให้คำาแนะนำา

เป็นรายบุคคล

	 รวมถึงหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ ดีแทคได้ 

ออกแบบหลักสูตรและพัฒนารว่มกับสถาบันที่ไดร้ับการยอมรับทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถ

โดดเด่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ท้ังในด้าน 

การบริหารธุรกิจ และความรู้เฉพาะทางที่สอดคล้องกับทิศทางการ

ดำาเนินธุรกิจของดีแทค

	 ในปี	 2559	 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแบบออนไลน์

อย่างเข้มข้น	 โดยเนื้อหาหลักของหลักสูตรจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรม

และการพัฒนาความเป็นผู้นำาสำาหรับยุคอนาคตที่มีความเป็นดิจิทัล	

ซึ่งต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วอย่างสูง	 ในช่วงแรกของหลักสูตร

ฝึกอบรมแบบออนไลน์นี้	ผู้บริหารในสามระดับแรกถัดจากซีอีโอได้

เข้าร่วมการฝึกอบรม	 และช่วงที่สองจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เน้น

การสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางและวิถีในการทำางานแบบใหม่ตาม

เนื้อหาของหลักสูตรไปสู่พนักงานทั่วทั้งองค์กร	 หลักสูตรฝึกอบรมดัง

กล่าวนี้ถูกออกแบบและนำาเสนอร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับโลก

ในปี  2559 ดีแทคจัดสรรงบประม�ณด้�น 
ก�รพัฒน�บุคล�กรเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 50 
ล้�นบ�ท ซึ่ง เปิดโอก�สในก�รเรียนรู้  และ 
พัฒน�สำ�หรับบุคล�กร ครอบคลุมจำ�นวน 
บุ ค ล � ก ร ถึ ง  6 0 %  ข อ ง พ นั ก ง � น ทั้ ง ห ม ด 
ซึ่งคิดเป็นค่�เฉลี่ยเวล�ในก�รฝึกอบรมเท่�กับ 
16 ชั่วโมง / คน / ปี

CLASS SIZE DURATION PREREQUISITE

30 Participants 2 Days (09:00AM-17:00PM) None

ๆนดโาหญปกแ
ๆงจเยีดเอไ
ๆงปดไดูพ

รคัมสจในส
 margorP lanoisseforP>margorp eroC>SML นาผ

มสะามหเีทาลวเะลแนัวมาตีนดับตแงัตดไ

Foundation Level 
srecfifO roineS dna srecfifO นางกันพบัรหำส

6102,5-4 tsuguA : 2 ีทนุร                 6102,72-62 yluJ : 1 ีทนุร
6102,12-02 rebotcO : 4 ีทนุร     6102,32-22 rebmetpeS : 3 ีทนุร

Intermediate Level         
 นางกันพบัรหำส Supervisors and Assistance Managers

6102,81-71 tsuguA : 2 ีทนุร                 6102,22-12 yluJ : 1 ีทนุร
6102,82-72 rebotcO : 4 ีทนุร      6102,61-51 rebmetpeS : 3 ีทนุร

Advance Level 
 นางกันพบัรหำส Managers and Senior Managers

6102,32-22 tsuguA : 1 ีทนุร
6102,02-91 rebmetpeS : 2 ีทนุร

Expert Level 
 นางกันพบัรหำส Assistance Vice President and Vice President

6102,41-31 rebmetpeS : 1 ีทนุร

 งิรจทแงายอดไุตหเนตีทนัวำจะรปติวีชนใาหญปขไกแ  
นวถบรคงายอดไลูมอขราสอืสรากีธิว  

มคบยีฉเงายอดไนอซบัซีทาหญปกแีธิวชใตกุยะรปรากคินคทเ  
ำยนมแงายอดไนันาหญปงอขทบิรบะลแ ณรากนาถสยัฉจินิว  
พาภิธทิสะรปีมงายอดไมีทนใยาภาหญปราสอืสะลแ จในิสดัต  

ดิคมาวคะลแ มรรกตัวนชใยดโงูสนอซบัซมาวคีมีทาหญปขไกแ  
 ครรสงารส  

ดิคมาวคกัลหชใยดโ งอเนตงอขนางยาสบัรหำสมรรกตัวนงารส  
   งิรจดไชใตกุยะรปะลแ ยางีท  
กฟฟารกฟโนิอนาผยีดเอไราสอืส  

  OEC  บัดะรธทุยลกชใยดโรกคงอบัดะราหญปขไกแ  
ีมีทยัจจปหะารคเงัสรากีธิวยวดธทุยลกงิชเณรากนาถสหะารคเิว  

   งูสนอซบัซมาวค  
นือูผบักหใจใลาดนับงรแงารสรากนใงอเนตงอขธทุยลกราสอืส  

งิชเนัชีมงายองอืรเาลเรากะษกัทนาผ  

 รตูสกัลหนใ งิรจณรากนาถสบัก )pohskroW( งิรจิตับิฏปงอลดทะลแ บอตำคาห
ะลตแงอขกอองาทบพณุคหใยวชะจีทมหใวนแรตูสกัลห  margorP lanoisseforP

ยจใาขเีทงอืรเำท พีชาออืมงายออนสเำนกันนปเหใณุคนยีลปเาหญป ยางงอืรเนปเหใกา

Professional Program 2016

 กออมไนางำทรากาหญปขไกแีธิวาหดิค
นปเมไาหญปงอม

 นดโหใราสอืสกายอ งอืรเูรมไรคใบักราสอืส
ธทุยลกีมบบแ

งายอธทุยลกงิชเบบแณรากนาถสหะารคเิว
พีชาออืม

งิชเนัชีมงายองอืรเาลเ
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3.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานดีแทค
เพร�ะพนักง�นเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะช่วยให้ดีแทคประสบคว�มสำ�เร็จ

ดีแทคให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�นในก�รดูแลในเรื่องสวัสดิก�รและ
สิทธิประโยชน์ต่�งๆ ดังนี้

- กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภ�พ
- ทันตกรรมและแว่นส�ยต�
- ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี
- โครงก�รหุ้นสำ�หรับพนักง�น
- คลินิกแพทย์และพย�บ�ล ประจำ�สำ�นักง�น

สวัสดิการ

- ล�หยุดพักผ่อนประจำ�ปี
- ล�กิจ, ล�เพื่อฌ�ปนกิจครอบครัว
- ล�อุปสมบทหรือ
 ล�เพื่อประกอบพิธีท�งศ�สน�
- ล�คลอดบุตร 180 วัน
- ล�เพื่อภรรย�คลอดบุตร
- ล�เพื่อก�รสมรส
- ล�เพื่อร่วมกิจกรรมท�งสังคม

สิทธ์ิการลา
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เงินช่วยเหลือ

อื่นๆ
- แพ็คเกจประกันสุขภ�พร�ค�พิเศษ สำ�หรับครอบครัว
- สิทธิ์ก�รซื้อโทรศัพท์มือถือ ร�ค�พนักง�น
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�น
- ชมรมกิจกรรมพนักง�น

- เงินช่วยเหลือก�รคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือง�นมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือก�รอุปสมบท
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักง�นเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือก�รซื้อของเยี่ยมพนักง�นที่เจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือกรณีได้รับคว�มเสียห�ยจ�กภัยพิบัติ
- แพ็คเกจค�่โทรศัพท์มือถือ
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 การเพิ่มระยะเวลาลาหยุด กรณีลาคลอด CRBP 

	 ดีแทคนับเป็นองค์กรที่ให้ความสำาคัญกับสถาบันครอบครัว 

อย่างที่สุด โดยให้สวัสดิการพิเศษกับพนักงานที่ตั้งครรภ์ จากที่ลา 

คลอดได้ 90 วัน เพิ่มเป็น 180 วัน โดยบริษัทยังคงจ่ายค่าจ้างตาม 

ปกติให้แก่พนักงานตลอดระยะเวลาที่ลาคลอด จากความใส่ใจใน 

ความสัมพันธ์ที่ให้แม่ได้อยู่กับลูกนานขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในแรงจูงใจ 

ให้กับบุคลากรที่มีความสามารถอยากเข้ามาร่วมงานกับดีแทค ขณะ 

เดียวกันก็ซื้อใจบุคลากรที่เป็นคนเก่ง หรือมีพรสวรรค์ให้ทำางานกับ 

องค์กรต่อไป

 “ใช่ค่ะ เม่ือองค์กรเห็นความสำาคัญของเรา เราจึงอยาก 

ตอบแทน”

	 คำายืนยันจากคุณอรพรรณ แสงสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

สายงานบริการดิจิทัล คุณแม่มือใหม่ที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้

 “ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่คลอดลูก รวมอายุงานเท่ากับ 1 ปี 

กับ 6 เดือน แม้เราจะท�างานหนัก แต่ด้วยวัฒนธรรมของดีแทค ทั้ง 

สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการท�างานที่สร้างให้ผ่อนคลาย จากที่คิดว่า 

คงไม่มีลูก ก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะมีลูก เหมือนถูกที่ถูกเวลา เพราะ 

ถือเป็นโชคดีของดิฉันกับพนักงานดีแทคทุกคน เมื่อบริษัทประกาศ 

นโยบายให้สิทธิพิเศษลาคลอด 180 วัน โดยพนักงานที่คลอดลูกตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2559 จะได้รับสิทธิพิเศษจากเดิมที่ลาคลอดได้ 90 

วัน เพิ่มเป็น 180 วัน โดยที่ยังได้รับเงินเต็มเดือนตลอดทั้ง 6 เดือน 

พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานปกติ ดิฉันมี 

ก�าหนดคลอดเดือนเมษายน 2559 จึงอยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ์นี้ ระหว่าง 

ตั้งครรภ์ยังได้สวัสดิการพิเศษที่ดีแทคเตรียมให้คือ ได้พื้นที่จอดรถ 

จากปกติชั้น 8-9-10 ลงมาที่ชั้น 3 หากมีอาการแพ้ท้องจะมีห้อง 

พยาบาลให้นอนพักระหว่างการท�างาน ภายใต้การดูแลของพยาบาลที่ 

เข้าใจคุณแม่ตั้งครรภ์ มีห้องส�าหรับปั๊มนมเป็นสัดส่วน เพราะฉะนั้นหาก 

หายจากโต๊ะท�างาน ทั้งหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานก็เข้าใจ ท�าให้ 

ดิฉันลดอาการเครียด ซึ่งส่งผลให้สุขภาพครรภ์ดีด้วย”

 “ หลังคลอดก็มีบริการ SMS *1515 คุณแม่นับหน่ึง ท่ีดีแทค 

ร่วมกับยูนิเซฟและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งข้อมูลการ

ดูแลเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนอายุครบ 2 ขวบ ผ่านบริการ SMS ฟรี พอครบ 

3 เดือน  แม่ลูกเพ่ิงท�าความเข้าใจกัน หากเป็นองค์กรอ่ืน แม่ครบก�าหนด

ต้องกลับไปท�างาน แต่ลูกยังต้องด่ืมนมแม่ ก็ต้องป๊ัมนมใส่ขวดเก็บไว้ให้

ลูกดื่มแทน ยิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่จะเกิดความลังเลใจขึ้นโดยอัตโนมัติ

ว่าอยากลาออกเพื่อไปเลี้ยงลูก แต่พอคิดถึงโอกาสที่ได้รับจากดีแทคที่

ถือว่ามากกว่าองค์กรอื่น จึงควรกลับไปท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อ 

ตอบแทนองค์กร ”

 ในปี 2559 นี้ การใช้สิทธิ์ลาคลอดของพนักงานสามารถ 

แสดงได้ ดังนี้

 
กรณีของการใช้สิทธิ์ลาคลอด

 •	 จำานวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

	 •	 จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

	 •	 จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาทำางาน

	 •	 จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด

	 	 เพื่อเลี้ยงดูบุตร	และยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป	1	ปี

	 •	 อัตรากลับมาทำางานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา

	 	 หลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว

 ปี 2557
 เพศชาย เพศหญิง 
 (คน) (คน)

 1,758 2,695

 41 96

 41 96

 41 95

 100% 100%

 ปี 2558
 เพศชาย เพศหญิง 
 (คน) (คน)

 1,911 2,782

 23 113

 23 113

 23 113

 100% 100%

 ปี 2559
 เพศชาย เพศหญิง 
 (คน) (คน)

 1,727 2,574

 28 142

 28 142

 28 142

 100% 100%
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 สิทธิประโยชน์หลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

	 ดีแทคจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามโครงการสมทบเงิน 

หลังพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย 

สะสมในแต่ละเดือน รวมกับเงินที่ดีแทคสมทบให้เป็นรายเดือน ซึ่ง 

สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท 

และบริษัทย่อยอย่างชัดเจน โดยเงินที่จ่ายเข้าสมทบกองทุนสำารอง 

เลี้ยงชีพถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

	 ดีแทคถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 

หลังพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ดีแทคและบริษัทย่อยได้คำานวณ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 

ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ดีแทคสำารอง

งบประมาณตามโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์หลังออก 

จากงานของพนักงาน รวมทั้งผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ในปี 2559  

ไว้จำานวน 120.76 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อจำานวนพนักงานทั้งหมด

ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าว

	 นอกจากนี้ดีแทคยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “สภาผู้แทน 

พนักงาน” ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความสะดวกหรือสวัสดิการ 

จากการทำางาน สามารถร้องเรียนได้กับ “คณะสภาผู้แทนพนักงาน” 

(dtac People Council) ชื่อเดิมคือคณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้รับ 

การรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตรา 96 ของ พ.ร.บ.คุ้มครอง 

แรงงาน พ.ศ.  2541 ประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจำานวน 

5-7 คน จากหลากหลายส่วนทั่วประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของ 

พนักงานดีแทคทั่วประเทศ แต่ละชุดมีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี 
	 สามารถสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในการจัดสวัสดิการที่

เป็นประโยชน์สำาหรับพนักงานต่อสภาผู้แทนพนักงานได้โดย อีเมล : 

peoplecouncil@dtac.co.th

 

(คณะฯปัจจุบันจะครบวาระ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) นับ 

จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกับตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

บริษัท ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของพนักงานดีแทคทั่วประเทศในการ 

ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ 

พนักงานในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากที่บริษัท 

กำาหนดไว้ ตลอดจนดูแล ตรวจสอบ และควบคุม เพื่อให้สวัสดิการ 

ที่มีอยู่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับเท่าเทียมกัน 

เช่น นำาเสนอเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงสำาหรับพนักงานกรณี 

เดินทางไปทำางานต่างจังหวัด หรือเห็นชอบเรื่องการทำางานล่วงเวลา 

ที่ไม่เกินตามกฎหมายกำาหนด 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์· จนถึงเรื่องของ 

อาคารและสถานที่ เช่น ร่วมดูแลและจัดการการให้บริการที่จอดรถ 

สำาหรับพนักงานที่อาคารจัตุรัสจามจุรี · สร้างทางเดินเชื่อมตึกโรง 

อาหารสำาหรับพนักงานผู้พิการที่คอลเซ็นเตอร์ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

บริเวณถนนหน้าคอลเซ็นเตอร์  รังสิตคลอง 5 · และศรีนครินทร์ 

รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคืน·	

	 สำาหรับผลงานของคณะสภาผู้แทนพนักงานชุดนี้เมื่อปี 2559 

ที่ถือว่าได้ใจพนักงานคือ นำาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้สอดรับกับการที่ 

ดีแทคจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำาของธุรกิจสื่อสารและสารสนเทศ	 พนักงานทั้ง 

องค์กรจึงจำาเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิทัล จึงขอปรับเพิ่มการใช้ 

โทรศัพท์ของพนักงานดีแทคทุกคน จาก 300 นาที เพิ่มเป็น 1,500 นาที 

กับดาต้าจาก 5 กิกะไบต์ เป็น 20 กิกะไบต์ฟรี ซึ่งได้รับการอนุมัติ 

จากผู้บริหารตั้งแต่ปลายปีเป็นที่เรียบร้อย

“ดูแลช่วยเหลืออย่างจริงใจ ให้ทั่วถึง และเท่าเทียม”
สม�ชิกสภ�ผู้แทนพนักง�น
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3.3 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน   
 ของพนักงานดีแทค

	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน ดีแทคจึงจัดตั้งหน่วย 

งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

(Health Safety Security and Environment : HSSE) ดูแลรับผิดชอบ 

พนักงานดีแทคทั่วประเทศในเรื่องดังกล่าว โดยยึดตามหลักกฎหมาย 

และมาตรฐานต่างๆ เช่น OHSAS 18001 & ISO14001 เพื่อช่วยกำาหนด 

วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการทำางาน รวมถึงจัดทำาแผนและ 

เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

 
ประเภทพนักงาน (ตามพื้นที่)

 พนักงานประจำาสำานักงาน

 พนักงานคอลเซ็นเตอร์

 ความเสี่ยงต่อโรค /ภัย
 จากการทำางาน

 •	 โรคออฟฟิศซินโดรม

	 •	 สภาพแวดล้อมในการทำางาน

	 •	 ความเสี่ยงด้านสุขภาพ

	 •	 ความเสี่ยงต่อสมรรถภาพ	

	 	 ทางการได้ยิน

 
การดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

	 •	 จัดนิทรรศการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม

	 •	 เตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการบำาบัดเบื้องต้น 

	 	 พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติตัวสำาหรับผู้ที่ประสบปัญหา

	 •	 ส่งข่าวสารและเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรม  

	 	 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ	ของดีแทคเป็นประจำาทุกเดือน

	 •	 ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตาม	

	 	 จุดเสี่ยงต่างๆ	โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคณะกรรมการ 

	 	 ความปลอดภัยเป็นประจำาทุกเดือน	เพื่อเฝ้าระวังเหตุ

	 	 อันอาจก่อให้เกิดอันตราย	

	 •	 ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือ	เครื่องจักร	อุปกรณ์		

	 	 ที่นำาเข้ามาใช้ในการทำางาน	ทั้งของดีแทคและผู้รับเหมา 

	 	 อย่างต่อเนื่อง

	 •	 จัดทำาโครงการ	3C	กำาลัง	2	(Clean,	Clear,	Convenience, 

	 	 Continue,	Concentrate)	รณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วม	

  ในการจัดทำาสภาพแวดล้อมรอบตัวให้สะอาด	โดยมีคณะ	

	 	 ทำางานลงตรวจและให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

	 	 อย่างต่อเนื่อง

	 •	 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำางาน	เช่น	ตรวจวัดระดับ 

	 	 ของแสงสว่าง	เสียง	คุณภาพอากาศ	และนำ้าดื่ม	เพื่อรักษา	

	 	 ระดับให้ตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนดเป็นประจำาทุกปี

	 •	 จัดโครงการลดพุง	ลดโรค	โดยมีรางวัลจูงใจเพื่อให้พนักงาน	

	 	 ดูแลสุขภาพตนเองในด้านต่างๆ	มากขึ้น	เช่น	ส่งเสริม	

	 	 การออกกำาลังกายและรณรงค์ให้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 

	 	 ต่อสุขภาพ

	 •	 จัดโปรแกรมตรวจพิเศษเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการได้ยิน		

	 	 เพื่อนำาผลมาประกอบการพิจารณาจัดรอบการทำางานของ 

	 	 พนักงานได้อย่างเหมาะสม

และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำางาน เช่น ลงตรวจพื้นที่ 

ปฏิบัติงาน ตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย การประเมินความเส่ียง รวมถึง

ควบคุมความเสี่ยง และการตรวจวัด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน 

การทำางาน	รวมถึงจัดอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน	

	 นอกจากนี้ หน่วยงาน HSSE ยังมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพ 

ของพนักงานทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคภัยหรืออุบัติเหตุที่จะ 

เกิดจากการทำางาน ดังนี้
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ประเภทพนักงาน (ตามพื้นที่)

	 เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำาชุมสาย 

	 และซ่อมบำารุงเสาส่งสัญญาณ

	 พนักงานที่ใช้รถในการทำางาน	เช่น 

	 พนักงานขาย	หรือช่างซ่อมบำารุง

 ความเสี่ยงต่อโรค /ภัย
 จากการทำางาน

	 •	 มีความเสี่ยงต่อการทำางานบนที่สูง  

	 	 และทำางานตรงกับระบบไฟฟ้า

	 •	 ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

	 	 บนท้องถนน

 
การดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

	 •	 จัดอบรมความรู้ความปลอดภัยในการทำางานบนที่สูง

	 	 และระบบไฟฟ้า	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้วิธีการป้องกันตัวและ	

	 	 สามารถเอาตัวรอดได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะปฏิบัติงาน

	 •	 จัดนิทรรศการโครงการถนนปลอดภัย	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้		

	 	 และสร้างความตระหนักแก่พนักงาน

	 •	 จัดทำาสื่อวิดีโอเรื่องการขับขี่ปลอดภัยเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ	 

	 	 ภายในบริษัท

	 •	 จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับ	

	 	 พนักงานกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	พนักงานขับรถ	พนักงานขาย

	 •	 จัดทำาโปสเตอร์หรือสติ๊กเกอร์ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย	 

	 	 รวมทั้งเตือนภัยด้วยการติดสติ๊กเกอร์เตือนให้

	 	 คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถในรถยนต์ของบริษัท	

	 	 อย่างน้อยก็ช่วยเตือนใจพนักงานทุกครั้งก่อนสตาร์ตรถ

	 ท่ีผ่านมาดีแทคจัดเวิร์คช็อป HSSE อบรมด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (HSSE Workshop) 

ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดกิจกรรม ด้วยความใส่ใจใน 

สุขภาพอนามัยและสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงานในการดูแลและรักษา 

ตัวเอง จึงได้ทำาแผนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดทั้งปี ในปี 2559 ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และการ 

ปฏิบัติตัวให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรม และจากผลการตรวจสุขภาพ 

ประจำาปี พบสถิติพนักงานป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างมากก่อนเข้าสู่ 

ฤดูฝน หน่วยงาน HSSE จึงจัดให้พนักงานได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังโรคอันอาจส่งผลกระทบกับ

การทำางานในวงกว้าง เช่น โรคระบาดไวรัสซิก้า ตลอดจนภัยธรรมชาติ

ท่ีเป็นภัยต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

เช่นสถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือ โดยเตรียมการป้องกันได้

อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม	

	 นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) รวม 3 คณะ 

แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำาหนด	

มาจากตัวแทนระดับบังคับบัญชาและตัวแทนระดับปฏิบัติการ	 คิดเป็น  

สดัสว่น 50 	:	 50 มหีน้าทีว่างแผนและตดิตามการดำาเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นๆ โดยมีการประชุมกันเป็นประจำาทุกเดือน 

ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมรณรงค์คัด 

แยกขยะ กิจกรรมลดพุง ลดโรค กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย หรืออื่นๆ 

ซึ่งจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามสำานักงานสาขา

จ�กผลก�รใส่ใจด�้นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย  
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของพนักง�น 
อย่�งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องของหน่วยง�น 
HSSE ในปี 2559 ดีแทคมีค่�อัตร�คว�มถี่ใน
ก�รเกิดอุบัติเหตุของพนักง�นถึงขั้นหยุดง�น 
(Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่�กับ 
0.00 ต่อก�รทำ�ง�นของพนักง�น 1 ล้�นชั่วโมง
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3.4 การจ้างงานผู้พิการ
	 ดีแทคเชื่อมั่นในโอกาสและความเท่าเทียมของมนุษย์ว่า ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติ

ต่อกันด้วยความเสมอภาค ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะแตกต่างทางร่างกาย เช่น พิการ หรือมีความ

แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เช่น เป็นคนต่างด้าว ซึ่งดีแทคพร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุน

ให้โอกาสกับบุคคลกลุ่มนี้ เพื่อให้พวกเขาเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง

ที่จะสามารถช่วยเหลือองค์กร ต่อเนื่องจนไปถึงช่วยเหลือสังคมได้ จึงถือเป็นหนึ่งในนโยบายใน

การจ้างงานของดีแทคที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน	

	 เช่นในปี 2559 ดีแทคได้มีการจ้างงานผู้พิการจำานวน 23 คน โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 

ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์จำานวน 22 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจำานวน 1 คน ซึ่งพวกเขาสามารถ 

ปฏิบัติงานได้ดีเช่นเดียวกับพนักงานปกติ เกิดความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือครอบครัว เหนือสิ่งอื่นใด 

คือ	ภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานดีแทค

 “เป็นความฝันของดิฉันตั้งแต่เรียนจบแล้วค่ะ ว่าอยาก 

มาทำางานที่ดีแทค”

 คุณจิราภรณ์	 คงสวัสดิ์	 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่เข้ามา 

เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานดีแทคตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2555 เปิดใจ 

“ดิฉันเรียนจบจากคณะมนุษยศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย์ ตอนหางานยอมรับว่ากังวลมาก เพราะค�าที่แม่บอกว่า 

จะส่งเรียนถึงมหาวิทยาลัยท�าไม  เพราะลูกก็เดินไม่ได้  ยังย้�าเตือนอยู่ 

ในใจมาตลอด ฉะนั้นดิฉันจึงต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการหางานให้ได้ 

พยายามหาบริษัทที่มีโครงการรับผู้พิการเข้าท�างานหนึ่งในนั้นคือ ดีแทค 

ดูจากต�าแหน่งงานที่เปิดรับก็เป็นสิ่งที่เราพอจะท�าได้ ยิ่งได้ทราบจาก 

รุ่นพี่พิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งท�างานที่ดีแทคว่า ที่นี่มีสวัสดิการและ 

สิทธิประโยชน์ทุกอย่างเหมือนกับพนักงานทั่วไป ดิฉันจึงมาสมัคร

ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่สายงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งมีหน้าที่

โทรหาลูกค้าในกรณีที่พนักงานประจ�าคอลเซ็นเตอร์รับสายไม่ทัน” 

  “ตลอดเวลาเกือบ 6 ปี ดีแทคให้การดูแลอย่างดี มีที่พัก 

ในราคาพิเศษอยู่ใกล้กับที่ท�างาน และสถานที่ท�างานออกแบบเอื้อ 

กับคนพิการ มีทางลาดและห้องน้�าส�าหรับผู้พิการ ดิฉันท�างานด้วย 

ความภาคภูมิใจ ได้รับค�าชมจากลูกค้าบ้าง ที่ภูมิใจสุดๆ คือ ดิฉัน 

สามารถพิสูจน์ให้แม่เห็นได้ว่า นอกจากจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้ว 

ยังสามารถซื้อรถให้ที่บ้านได้ และส่งน้องเรียนต่อได้ด้วยเงินเดือนจาก 

ดีแทค”

 “ที่ส�าคัญ เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งหัวหน้างาน ยินดีและ

เปิดรับดิฉันเข้าเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน”

	 ไม่เพียงเท่านั้น ดีแทคได้นำาความเชี่ยวชาญในการเป็น 

ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนา 

คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา โดยร่วมกับมูลนิธิคนตาบอด 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดให้บริการคอลเซ็นเตอร์ 

“ น้องดี๊ดี	*678	สั่งด้วยเสียง ” ขึ้นที่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ให้บริการโดยผู้พิการทางสายตา ลูกค้ารายเดือนและดีแทคเติมเงิน 

กดหมายเลข *678 สอบถามยอดค่าบริการ ยอดใช้งานอินเทอร์เน็ต 

เปิดสายใช้งานชั่วคราว ชำาระค่าบริการ สมัครแพ็คเกจ สมัครหรือระงับ 

บริการ SMS สอบถามการเปลี่ยนเครือข่ายมาใช้งานเครือข่ายเบอร์เดิม 

ตั้งค่าเล่นเน็ตบนมือถือ โดยคิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท ลูกค้าสามารถ 

แจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามด้วยเสียงได้ทันที โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ 

พนักงานผู้พิการทางสายตาจะรับฟังและให้บริการโต้ตอบผ่านทาง 

เสียงระบบอัตโนมัติ หรือบริการ SMS
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4. การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Supply Chain Sustainability) CRBP

	 ดีแทคให้ความสำาคัญต่อผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการตลอดจนกลุ่มบุคคลที่ทำางานร่วมกัน ผ่านนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้จัดหาสินค้า 

และ  /  หรือบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำาหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าและ  / หรือบริการของบริษัทสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าและ  /  

หรือบริการของบริษัทได้ในทุกกรณี ตลอดจนการจัดให้มีการลงนามตามข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ  

(Agreement on Responsible Business Conduct) เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าและ  /  หรือบริการรับทราบถึงหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและบริการ 

(Supplier Conduct Principle) ซึ่งข้อตกลงฯ ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

	 อนึ่ง เพื่อติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้จัดหาสินค้าและ  /  หรือบริการตามหลักการปฏิบัติสำาหรับคู่ค้า หน่วยงาน HSSE 

ทีร่บัผดิชอบดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานของดแีทคจะออกเยีย่มสถานทีป่ระกอบการของคูค่า้ทัว่ประเทศ รวมทัง้ 

ส่งแบบสอบถามไปยังผู้จัดหาสินค้าและ / หรือบริการอย่างสมำ่าเสมอ	ขณะเดียวกันก็มีการสุ่มตรวจสอบการทำางานของผู้จัดหาสินค้าและ / หรือบริการ	 

ทั้งที่สำานักงานและสถานีฐาน (BTS)

	 นอกจากนี้ดีแทคยังมีการจัดอบรมเรื่องหลักปฏิบัติทางธุรกิจและความปลอดภัยในการทำางานให้กับผู้จัดหาสินค้าและ  /  หรือบริการ 

ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Capacity Building Program) และชี้แจงรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ 

ผู้จัดหาสินค้าและ / หรือบริการ ณ อาคารสำานักงานใหญ่อย่างต่อเนื่อง

 ในป ี 2559 มีผู้จัดห�สินค�้และ / หรือบริก�รร�ยใหม่ที่ร่วมลงน�มเพื่อปฏิบัติต�มสัญญ�ทั้งสิ้น 250 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 65.9 โดยดีแทค 
ไดด้ำ�เนนิก�รตรวจสอบไปแลว้จำ�นวน 430 คร้ัง โดยแบง่เปน็แจง้ลว่งหน�้ใหท้ร�บ 131 ครัง้  และไมแ่จง้ใหท้ร�บลว่งหน�้ 299 ครัง้ ห�กมปีระเดน็ทีไ่ม ่
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของผู้จัดห�สินค้�และ/หรือบริก�ร หน่วยง�น HSSE จะแจ้งให้ผู้จัดห�สินค้�และ/หรือบริก�ร พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รปรับปรุง/แก้ไข
 ขณะเดียวกันมีผู้จัดห�สินค้�และ/หรือบริก�รส่งพนักง�นเข้�ร่วมก�รอบรมกับดีแทคเป็นจำ�นวน 1,299 คน จำ�นวน 2,532.5 ชั่วโมง ซึ่ง 
ดีแทคมีก�รปรับปรุงและพัฒน�ระบบควบคุมอยู่ตลอด เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทกับผู้รับเหม�ช่วงสื่อส�รเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน และเพิ่มคว�ม
ส�ม�รถในก�รดูแลจัดห�สินค�้และ/หรือบริก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของดีแทคอย่�งต่อเนื่อง
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5. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction)

5.1 ช่องทางการบริการลูกค้า

	 ดีแทคมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำาเสนอสินค้าและบริการ 

หลากหลาย เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำาเนินการต่างๆ เพื่อให้ 

ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของดีแทคภายใต้กลยุทธ ์ “Loved by Customers” เป็น 

หลักการที่พนักงานทุกคนยึดเป็นแนวทางในการทำางาน ลูกค้าทุกรายจะได้รับการบริการด้วยความ

นอบน้อม เป็นมิตร และกิริยามารยาทที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตอกย้ำาถึงความ

ตั้งใจของดีแทคที่จะส่งมอบบริการอันเป็นเลิศและประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยพัฒนาผ่าน

ช่องทางหลัก คือ คอลเซ็นเตอร์ และสำานักงานบริการ	รวมทั้งการบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

 •	 คอลเซ็นเตอร์	บริการอย่างมิตรแท้

 พนักงานคอลเซ็นเตอร ์ คือ บุคลากรด่านหน้าที่จะทำาหน้าที่สื่อสารกับลูกค้าโดยตรงในการ 

ให้คำาแนะนำาการใช้บริการใหม่ๆ หรือตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ 

เช่น เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการ 

โครงข่ายและปัญหาอื่นๆ ผ่านหมายเลข 1678 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด รวมทั้งเว็บไซต์ของ 

บริษัท หรือแชทแบบออนไลน์ หรืออีเมล และนอกจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย 

และการใช้งานโทรศัพท์ พนักงานคอลเซ็นเตอร์ ยังเป็นเหมือนเพื่อนที่พึ่งพาได้ในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	

	 ดังเช่นประสบการณ์จริงจาก คุณจิราพร วิไลทอง เจ้าหน้าที่สายงานบริการลูกค้า 

ทางโทรศัพท์ พนักงานคอลเซ็นเตอร์ของดีแทคประจำาจังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า	

 “จากประสบการณ์ตลอด 5 ปีที่ดิฉันท�างาน ท�าให้เห็นความส�าคัญของงานที่ท�าว่า 

เป็นมากกว่ารับแก้ไขปัญหาทั่วไปให้กับลูกค้า เพราะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ลูกค้าจะคิดถึงคอลเซ็นเตอร์ 

ก่อนเป็นอันดับแรก”

 “ประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ดิฉันเข้างานรอบดึก  ประมาณสี่ทุ่มมีเสียงผู้ชายโทรมา 

ที่ 1678 แต่เป็นเบอร์ต่างเครือข่าย  ค�าแรกที่เขาพูดคือ  “คุณพ่อผมอยู่ที่ไหน”แล้วบอกเบอร์ซึ่งเป็น 

เบอร์ของดีแทค ดิฉันขอโทษเขา เพราะตามกฎของบริษัทเราไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ 

การใช้งานได้ เขาไม่ยอมวางสายบอกว่า “จะท�าอย่างไรดี ผมไม่รู้จะไปตามคุณพ่อที่ไหน ท่านขับรถ 

ออกจากบ้านไปตั้งแต่เย็น ดึกแล้วยังไม่กลับมาเลย โทรไปก็ไม่รับสาย ท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์ 

ด้วย” แล้วสายก็เงียบไป ท�าให้ดิฉันคิดว่า ตัวเองก็อยู่กับแม่เหมือนกัน หากแม่เราหายไปจะเป็น 

ห่วงขนาดไหน จึงอยากช่วย ถามเขาว่า “มีอะไรให้ช่วยไหมคะ” เขาจึงเล่าต่อว่า “เมื่อเย็น 

ทะเลาะกับคุณพ่อ จากนั้นท่านก็ขับรถออกจากบ้าน” ดิฉันบอกเขาว่า “อย่างนั้นดิฉันจะช่วยโทร 

หาคุณพ่อให้อีกทางไหมคะ หากติดต่อได้หรือไม่อย่างไรจะโทรแจ้งข่าว” เขาจึงยอมวางสาย จาก 

นั้นก็โทรไปตามเบอร์ที่เขาให้ไว ้ ปลายสายเป็นเสียงผู้ชายมีอาย ุ ค�าถามแรกที่ดิฉันได้รับคือ “คุณ 

รู้ไหมว่าผมอยู่ที่ไหน” จึงมั่นใจว่าต้องใช่คุณพ่อของผู้ชายคนนั้นแน่ๆ บอกท่านว่า “ให้ลองสังเกต 

รอบตัวว่ามีป้ายโฆษณาอะไรบ้าง” แต่ท่านตอบกลับมาว่า “แล้วคุณจะให้ผมขับรถไปทางไหน” 

ณ ตอนนั้นดิฉันบอกให้ขับตรงไป แล้วหากเจอร้านสะดวกซื้อให้จอดรถถามพนักงานขาย แล้วดิฉัน 

ก็วางสาย แต่ด้วยความเป็นห่วงจึงโทรกลับไปอีก ได้ยินเสียงเปิดไฟกระพริบเหมือนก�าลังจอดรถมี 

เสียงผู้ชายดังเข้ามาในโทรศัพท์ว่า “คุณลุงมาท�าไมที่นี่คนเดียว ดึกแล้ว” จากประโยคที่คุยกันท�าให้ 

รู้ว่าน่าจะอยู่แถวเอกมัย ดิฉันจึงบอกให้นั่งรอตรงนั้น แล้วโทรกลับไปแจ้งให้ลูกชายทราบว่า คุณพ่อ 

อยู่ที่เอกมัย น้�าเสียงที่เขาตอบกลับมาแสดงถึงความดีใจมากๆ ดิฉันอดดีใจไปกับเขาด้วยไม่ได้”

 “หรืออย่างกรณีล่าสุดเวลาประมาณ 6 โมงเย็น มีผู้ชายโทรมาถามว่า “ภรรยาผม 

เบอร์โทรศัพท์อะไร ผมจ�าไม่ได้เพราะไม่เคยบันทึกเบอร์กันไว้ ตอนนี้มาเที่ยวชะอ�าแล้วหากัน 

ไม่เจอ ทุกอย่างอยู่ในรถ กุญแจรถก็อยู่ที่เขา” ดิฉันจึงบอกว่า “เราเช็กเบอร์ให้ไม่ได้ค่ะ” พร้อม 

กับแนะน�าว่า “ลองถามเบอร์จากเพื่อนไหมคะ” สักพักดิฉันโทรกลับไปถามลูกค้า เป็นข่าวดีว่า 

เขาได้เบอร์ภรรยาจากเพื่อน และก�าลังขับรถกลับบ้านอย่างมีความสุข”

“ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

พวกเราจะสรุปงานกัน

โดยน�ากรณีที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

มาแบ่งปัน หากกรณีใด

ที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้ว

ประสบความส�าเร็จ ก็น�ามาใช้เป็น

แนวทางเดียวกัน ซึ่งหัวหน้าทีม

จะบอกว่า หากพบลูกค้า

เดือดร้อน ให้พยายามช่วยเหลือ

อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของการปฏิบัติงาน”
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  •	 สำานักงานบริการ	ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

	 บริษัทได้นำากลยุทธ์ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)” สร้างแนวคิด 

ศูนย์บริการรูปแบบใหม่ โดยปรับมาตรฐานให้ทุกร้านสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน 

ศูนย์บริการดีแทคได้ปรับเปลี่ยนและลงทุนครั้งใหญ่ โดยนำาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

มาเป็นโจทย์ในการออกแบบบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันตามแนวคิด Customer 

Centricity คือให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จนออกมาใน 3 รูปโฉม	 คือ ดีแทคฮอลล์ ดีแทคเซ็นเตอร์ 

และดีแทคเอ๊กซ์เพรส ชูจุดเด่นการให้บริการที่เต็มไปด้วยความผูกพันระหว่างบริษัทกับลูกค้า 

และสร้างความแตกต่างทางธุรกิจในระยะยาวด้วยบริการต่างๆ ที่สำานักบริการจัดเตรียมไว้สำาหรับ 

ลูกค้า	อาทิ

	 •	 บริการครบครัน ณ จุดเดียว หรือ One-Stop Service 

	 •	 พื้นที่แสดงเครื่องโทรศัพท์และแพ็คเกจต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า (Segment Wall)

	 •	 มุมให้บริการข้อมูลนำาเสนอบริการเสริมใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบและทดลองใช้ 

ด้วยตนเอง รวมทั้งบริการตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ต

5.2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าดีแทคในปี พ.ศ. 2559
	 จากการเก็บกลุ่มตัวอย่างจำานวน 2,000 ตัวอย่างต่อไตรมาสด้วยการสัมภาษณ์ โดยครอบคลุมทั้งลูกค้าดีแทคและผู้ให้บริการรายอื่น 

ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบททั่วประเทศ ผลออกมา พบว่า ค่า NPS ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจและความซื่อสัตย์ของลูกค้าออกมา	ดังนี้

	 จากค่าความพอพึงใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถ 

พิสูจน์ให้เห็นว่าดีแทคพัฒนาดีขึ้นในทุกๆ ไตรมาส และมุ่งมั่นในการ 

ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด

	 ดีแทคตระหนักถึงความสำาคัญอย่างยิ่งต่อเป้าหมายการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า จึงได้นำากลยุทธ์การให้บริการลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย 

มาปรบัใช ้ โดยจดัแบง่พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้เปน็กลุม่ เชน่ ลกูคา้ระบบรายเดอืน ลกูคา้ระบบเตมิเงนิ ลกูคา้วยัรุน่ทีส่นใจบรกิารเสรมิตา่งๆ	 ลกูคา้ 

SMEs และลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ เพื่อจะได้รองรับความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด และสร้างความสัมพันธ์อย่างตรงกลุ่ม นอกจากนี้ดีแทคยัง 

มีบริการแจ้งข้อมูลที่น่าสนใจผ่านระบบอัตโนมัติระหว่างลูกค้ารอสายพนักงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ และทุกครั้งที่

ลูกค้าดำาเนินรายการเสร็จจะมีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพราะทุกๆ ความคิดเห็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงการให้บริการครั้งต่อไป

2558 2559 ปี2557

	 ขณะเดียวกันดีแทคยังใส่ใจว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าและตอบสนองความต้องการ 

ของลกูคา้	ไดต้ามแนวคดิ “Loved by Customers” และ “Customer Centricity”อยา่งเหมาะสม 

หรือไม่	 จึงได้จัดทำาโครงการ Closed Feedback Loop (CFL) ซึ่งเป็นกระบวนการและเครื่องมือ 

รูปแบบใหม่ที่ใช้ Net Promoter Score (NPS) และ Customers Satisfaction Score (CSAT) 

วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่อยากจะแนะนำาบริการของดีแทคให้กับเพื่อนหรือคนรอบข้าง 

ครอบคลุมเรื่องโครงข่าย (Network) การบริการโปรโมชั่น/แพ็คเกจ (Offer) รวมทั้งภาพลักษณ์ 

ของดีแทค (Brand image) ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการและวิธีการทำางานของพนักงานบริการ 

ลูกค้าและคอลเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ

	 นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา 

และติดตามผล โดยมีการส่งต่อข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ของลูกค้าไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และนำาสิ่งเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็น

ระบบ จะนำาไปสู่การสร้างความเข้าใจและดูแลลูกค้าของดีแทคได้อย่างครบวงจรที่สุด
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5.3 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Customer Privacy)

	 ดีแทคเป็นองค์กรที่คำานึงถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดหรือ Privacy by Design พนักงาน 

ทุกคนจะต้องให้ความสำาคัญเรื่องการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 

ในการทำางานทุกเรื่องเป็นอันดับแรก ดีแทคได้จัดทำานโยบายความเป็น 

ส่วนตัว และนโยบายอื่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า	 

และกำาหนดขอบเขตของนโยบายเหล่านั้นเพื่อมิให้ขัดแย้งกับและตั้งอยู่ 

บนหลักของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จำาเป็น 

ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือได้รับอนุญาตตามที่กฎหมาย 

กำาหนด ซึ่งดีแทคได้กำาหนดแนวทางสำาคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วน 

บุคคลไว้	ดังนี้

 1. ดีแทคได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 2559 เพื่อ 

ให้ลูกค้ารับทราบทางเว็บไซต์ของดีแทค http://www.dtac.co.th/ 

document-upload/Privacy_notice_th_29-06-16.pdf

 2. ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน (CDR) การโทรและการใช้ 

ข้อมูล (Data) จะมีการเก็บด้วยรหัสลับ โดยดีแทคมีการกำาหนดการป้องกัน	

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดังนี้

	 	 •	 กำาหนดสถานที่ในห้องเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ (Restrict  

Area) ที่มีเพียงพนักงานผู้รับผิดชอบเท่านั้นที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้ เพื่อ 

ให้มั่นใจได้ว่าเอกสารทุกอย่างจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

	 	 •	 กำาหนดตัวบุคคลเพียง 2 คนเท่านั้นที่มีรหัส เพื่อ 

ปฏิบัติหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำาคัญ

	 	 •	 ดีแทคมีพนักงานผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำาหน้าที่ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลของลูกค้าจะเป็นไปตามนโยบาย 

ความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายที่ใช้บังคับ	

	 	 •	 ดีแทคจัดเตรียมวิธีการทางเทคนิค และวิธีรักษา 

ความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้าจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การทำาซ้ำา 

การเปลี่ยนแปลง และการทำาลายโดยไม่มีอำานาจ โดยทีมผู้รักษา 

ความปลอดภัยที่ชำานาญการพิเศษจะทำาการตรวจทานระบบการ 

รักษาความปลอดภัยอย่างเป็นประจำา อาทิ มาตรการรักษาความ 

ปลอดภัยข้อมูลที่คอลเซ็นเตอร์ โดยกำาหนดให้พนักงานทุกคนห้ามนำา 

แฟลชไดรฟ์ และโทรศัพท์มือถือ เข้ามาในระหว่างเวลาทำางาน เป็นต้น

	 	 •	 มีการอบรมพนักงาน ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำางานใน 

วันแรก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรม

เรื่อง “ดีแทคธรรมาภิบาล 2559 (Code	of	Conduct	2016)” การต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น ให้กับพนักงานทุกระดับอย่างเข้มข้นทุกๆ ปี ซึ่งในเดือน 

มิถุนายน ปี 2559 ดีแทคยังได้เข้าร่วมอบรม “Cyberlaw and Privacy 

Law	Package” หลักสูตรสำาหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม และหน่วยงาน  

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นโดยหน่วยงาน กสทช. และคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย

	 3.	 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

ดีแทคใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อพัฒนาการให้บริการให้เหมาะสม 

กับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการแตกต่างกัน เพื่อมอบ 

ประสบการณ์ที่ดีขึ้น หรือสร้างบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมา

 4. การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

ดีแทคอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทย่อยเพื่อให้ประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำาเป็น เพื่อให้ผู้บริการอื่นสนับสนุนหรือ 

ขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้เราบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดย 

ลูกค้าต้องตกลงยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

	 กฎหมายกำาหนดให้ดีแทคอนุญาตเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ 

ในกรณีที่ต้องปกป้องลูกค้าดีแทคหรือบุคคลอื่นจากความเสียหาย	

หรืออันตราย หรือดีแทคถูกกำาหนดโดยหมายศาล คำาสั่งศาล หรือข้อ 

กำาหนด หรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้าให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมายศาล	หรือผู้มีอำานาจอื่น

	 นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักทั่วถึงกัน จึงได้บรรจุ 

เรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และรับทราบกฎระเบียบ 

และข้อบังคับทั้งจากนโยบายภายในและคู่มือการใช้ รวมทั้งกฎหมาย 

ที่ใช้บังคับไว้ในโครงการ C.H.I.M. = S ซึ่งเป็นโครงการที่พนักงาน 

ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาที่สำาคัญในการรักษาข้อมูล 

ลูกค้า ตลอดจนการขับเคลื่อน Project Consent ในการรักษาข้อมูล 

กลุ่มลูกค้าเก่าประเภทเติมเงินปี 2554 ที่มีการลงทะเบียนซิมการ์ด  

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของ กสทช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 ไม่พบกรณีที่มีผลกระทบต่อคว�มเป็นส่วนตัวของ 
ลูกค้� ลูกค้�ดีแทคมั่นใจได้ว่� ดีแทคได้ให้คว�มสำ�คัญใน
หลักก�รคว�มเป็นส่วนตัวท่ีสำ�คัญ คือ ดีแทคเปิดเผยเก่ียวกับ
วิธีก�รจัดเก็บและก�รใช้ข้อมูลของลูกค้� เร�ให้คำ�มั่นสัญญ�
ว่�ก�รใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้� เป็นไปเพ่ือให้ลูกค้�ได้รับ
บริก�รที่ดีขึ้นและเพิ่มเติมม�กยิ่งขึ้น เร�จะดำ�เนินก�รเพื่อให้
ลูกค้�เกิดคว�มมั่นใจว่�ดีแทคจะเก็บรักษ�ข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้�เป็นอย่�งดีและปลอดภัยที่สุด
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5.4 การสื่อสารต่อผู้บริโภคตามข้อเท็จจริง

	 ตลอดการดำาเนินธุรกิจ ดีแทคได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของ 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่ยิ่งหย่อน นั่นคือ มุ่งที่จะสื่อสาร 
ข้อความประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริโภคเป็นไปตามข้อเท็จจริง ปฏิบัติตาม 

หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง 
ของ “การคุ้มครองผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ.  2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้มีการกำาหนดสารสนเทศขั้นตำ่าในบริการ 
ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกบริการตรงกับความต้องการ 
ได้มากที่สุด ซึ่งแบ่งเป็นประเภทบริการเติมเงิน บริการรายเดือน และ 
อุปกรณ์สื่อสาร ดังนี้

 รายการข้อมูล
 

	 ราคา

	 รายละเอียดของแพ็คเกจ

	 เงื่อนไขการใช้บริการและ	

	 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 รายละเอียด

	 มีความชัดเจน

	 ชี้แจงรายละเอียดของแพ็คเกจ	

	 อย่างชัดเจน	เข้าใจง่าย

	 ระบุเงื่อนไข	ขั้นตอนการซื้อหรือ	

	 ใช้บริการ	ระยะเวลา	หรือค่าใช้จ่าย	

	 ส่วนเพิ่มที่อาจมีให้เห็นชัดเจน	

	 เป็นธรรมกับผู้บริโภค

 ระบบรายเดือน

 

 

 

 

 ระบบเติมเงิน

 

 

 

 โทรศัพท์มือถือ

 

 

 

 

ในปี 2559 ดีแทคไม่พบก�รร้องเรียน
กรณกี�รสื่อส�รที่ไม่เป็นไปต�มข้อเท็จจริง
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	 ในปี 2559 ดีแทคมีมาตรการที่จะขยายพื้นที่การให้การ 
บริการ 3G และ 4G ครอบคลุมทุกจังหวัด อำาเภอ และพื้นที่ห่างไกล 
เพื่อเพิ่มการรองรับ (capacity) ในตัวเมือง และเพิ่มความเร็วของข้อมูล 
ณ วันนี้ ดีแทคพร้อมที่จะประกาศผลการดำาเนินงานการขยายโครงข่าย 
ภายในปี 2559 ให้ทราบ	ดังนี้
	 •	 มาตรการการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ 3G เดิม ด้วยการ 
ขยายสถานีฐานบนคลื่นความถี่ 850 MHz และ 2.1 GHz นับตั้งแต่ 
ปลายปี 2558 จนถึงปี  2559 ผลปรากฏเด่นชัดว่า การให้บริการ 
ข้อมูล (data) ครอบคลุมประชากรเพิ่มขึ้นจาก 90% เป็น 95%
	 •	 ดีแทคดำาเนินการขยายสถานีฐานที่ให้บริการ 4G เพื่อ 

รองรับการใช้บริการข้อมูล (data) ที่เพิ่มขึ้นจนครบทุกอำาเภอใน 77 

จังหวัด ซึ่งครอบคลุมจำานวนประชากร 78%
	 •	 ดีแทคดำาเนินการติดตั้งสถานีฐานที่ให้บริการ 4G 
ความเร็วสูง เพื่อรองรับการใช้งานความเร็วสูง (data high speed) 
ในตัวเมืองครบทั้ง 77 จังหวัด และได้ขยายแบนด์วิดธ์เป็น 20 MHz 
ไปแล้วกว่า 50 จังหวัด

	 ขณะเดียวกันมิติทางสังคม  ดีแทคให้ความสำาคัญกับ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย 
ให้ดีขึ้น	

	 ในปี 2559 หลากหลายผลงานที่ดีแทคคิดและทำาจนเกิด
เป็นกระแสและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับสังคมไทยที่เป็นรูปธรรม
ที่สำาคัญ	มีดังนี้

	 ตั้งแต่วันที่ดีแทคกำาหนดสถานภาพเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตระหนักถึงการทำางานที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของสังคมและชุมชนมาตลอด	

	 ในปี 2559 ดีแทคริเริ่มโครงการ รวมทั้งจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย 
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีรายละเอียด ดังนี้

ดีแทคนำาเทคโนโลยีการสื่อสารมาขยายประโยชน์ให้แก่สังคม
(Extend the benefits of mobile)

1. นำาเทคโนโลยีเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Enable)
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สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://dtac.co.th/document-upload/Realizing_Digital_Thailand_Report_TH.pdf

1.1 ดีแทคจัดทำาเอกสาร (White Paper) “เส้นทางสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
 ผลักดันร่วมวาระของรัฐบาล
	 ในวาระที่ประเทศไทยจะยกระดับศักยภาพสู่ผู้นำาด้านดิจิทัล 

ของกลุ่มประเทศในแถบอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 นั้น ดีแทคใน 

ฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารได้ขานรับนโยบายนี้ ด้วยการทำาเอกสาร (White Paper) 

แสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะประเทศไทย เป็นแรงผลักดันสู่ 

นวัตกรรมเชิงมหภาคและการเติบโตที่สำาคัญของชาติ ช่วยผลักดัน 

ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง 

อุตสาหกรรม และการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

กับผลิตผลของตลาดแรงงาน การจ้างงาน มีความสามารถในการ 

แข่งขันกับสังคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศอื่นๆ จนถึงยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ชัดเจนขึ้น

	 ดังนั้น	 เพื่อให้การปฏิบัติตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559 เป็นไปตามวาระของชาติ ดีแทคจึงได้จัดทำา
ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมและกำาหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์สำาคัญ 

พร้อมบทพิสูจน์ นำาเสนอรัฐบาลเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระการ 

สร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในประเทศไทย จนนำาไปสู่การเป็นผู้นำา 
ด้านดิจิทัลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2563 ดังนี้
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1.2 ดีแทค แอคเซอเลอเรท
 ปลุกกระแสสตาร์ตอัพเมืองไทย
 ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา	 หากจะบอกว่าคนไทย ประเทศไทย 

ได้เข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างเต็มตัวก็คงไม่ผิดนัก เพราะเริ่ม 

ปรากฏคำาว่า “ไทยแลนด์ 4.0” มาคู่กับคำาว่า “ธุรกิจสตาร์ตอัพ” ไม่ 

เว้นแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรี พลเอก	 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เห็นถึง 

แนวโน้มในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจสตาร์ตอัพ	จึงผลักดันให้กลายเป็น 

วาระของชาติ ซึ่งดีแทคนับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสารสนเทศและ 

การสื่อสารรายแรก ที่ขานรับนโยบายสตาร์ตอัพของภาครัฐอย่าง

จริงจัง เปิดโครงการดีแทค แอคเซอเลอเรท เป็นเวทีแจ้งเกิด สร้างเสริม 

ศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบโรงเรียน 

สตาร์ตอัพ  จัดโปรแกรมเรียนรู้ แบบตัวต่อตัวกับผู้ เชี่ ยวชาญ 

สตาร์ตอัพ ระดับแนวหน้าของเมืองไทยและระดับโลกภายในเวลา 4  

เดือน โดยดีแทคให้การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะเงินร่วมลงทุนในช่วง 

เริ่มต้น (Seed fund) และสนับสนุนในด้านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์  

(Strategic Alliance) เพื่อให้สตาร์ตอัพเข้าถึงฐานลูกค้าของดีแทคและ 

เทเลนอร์กรุ๊ป ที่มีกว่า 200 ล้านคนใน 13 ประเทศทั่วโลก เพื่อการ 

พัฒนาอย่างยั่งยืน  ดีแทคได้สร้างชุมชนสตาร์ตอัพขึ้นบนชั้น  2 

ของอาคารจัตุรัสจามจุรี ให้เป็นสังคมของผู้ประกอบการดิจิทัลใน 

ชื่อ HANGAR Co-Working Space เรียกว่าเป็นชุมชนของการสร้าง 

นวัตกรรมอันดับ 1 สำาหรับเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของสตาร์ตอัพ 

ไทย ทั้งยังเป็นสถานที่จัดงาน ประชุม และจัดกิจกรรมต่างๆ ของนัก 

พัฒนาโปรแกรม (Developer) อย่างน้อยก็ช่วยจุดพลังความคิดสร้างสรรค์ 

และกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มสตาร์ตอัพไม่ให้หยุดอยู่แค่ระดับ 

ประเทศ แต่คิดไกลไปถึงระดับเอเชียจนถึงระดับโลก

	 จากความตั้งใจของดีแทคที่จะผลักดันกลุ่มสตาร์ตอัพให้เป็น 

ไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า ไทยต้องผลิตนักรบเศรษฐกิจให้มากที่ 

สุดเท่าที่จะทำาได ้ จึงได้จัดทำาโครงการดีแทค แอคเซอเลอเรท ต่อเนื่อง 

มาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 4 หรือ “dtac Accelerate 

Batch 4” ที่เพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้น หลังจากสตาร์ตอัพทั้ง 10 

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก พวกเขาจะได้เข้าอบรมในบูธแคมป์ตลอด 4 เดือน 

อย่างเข้มข้น ผ่านเวิร์คช็อป 24 หลักสูตร โดยวิทยากรชั้นเลิศทั้งจาก 

ซิลิคอนวัลเลย์และจากทั่วโลกมากถึง 27 คนที่บินตรงมาสอน เช่น 

“เนียร์ เอยาล (Nir Eyal)” ผู้มีประสบการณ์มากมายในวงการวิจัย 

และให้คำาปรึกษา รวมถึงประสบการณ์ในการเขียนหนังสือการสร้าง 

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมทั่วโลก “Hooked: How to Build Habit-Forming 

Products” ที่เน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บร ิโภคในการเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือฟาดิ บิชารา (Fadi Bishara) ผู้ก่อต้ังแบล็กบ็อกซ์ 

(Blackbox) บูธแคมป์ที่ดีที่สุดสำาหรับผู้ที่ต้องการเป็นสตาร์ตอัพใน 

ซิลิคอนวัลเลย์ รวมทั้งสกอตต์ เบลส์ (Scott Bales) วิทยากรพิเศษจาก 

เท็ดเอ็กซ์ (TEDx) และมีผลงานการเขียนในชื่อ Mobile Ready; 

Connecting With The Untethered Consumer พร้อมกับสุดยอด 

ปรมาจารย์ไทยที่เป็นที่ยอมรับในวงการสตาร์ตอัพไทย รับบทผู้ให้ 

คำาปรึกษา (Mentor) คอยดูแลและให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ขอ้เสนอพเิศษจาก
dtac accelerate

เงินทุนสนับสนุนธุรกิจ สูงสุดถึง
1.5 ล้านบาท

ใช้บริการ HANGAR Coworking Space
ฟรี (5 ที่นั่ง/ทีม)

อบรมเข้มข้น 4 เดือน ด้วยหลักสูตร
ที่ใช้ใน Silicon Valley

คว้าโอกาสไป Pitch งานกับ VC
ชั้นนำาทั่วภูมิภาค

เป็นสมาชิกของ Thailand Tech
Startup Association

เรียนรู้แบบตัวต่อตัว
กับผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ

ได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจ
และทางกฎหมายจากดีแทค

การสนับสนุนระบบคลาวด์จาก
Microsoft Azure
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 สตาร์ตอัพ หมวดของสตาร์ตอัพ

 หมวดสนับสนุนธุรกิจ

 

	 หมวดสนับสนุนสินค้าเกษตรกร

	 และร้านอาหาร

	 หมวดผู้สูงอายุ	BGOP

	 หมวดสุขภาพ

	 หมวดผู้พิการ

 รายละเอียด

	 คลาวด์คอมเมิร์ซ เป็นระบบแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ขายของ	

	 ออนไลน์สามารถบริหารจัดการตลาดออนไลน์มาร์เก็ตเพลซได้	

	 ทัว่โลก โดยผูข้ายสามารถใชค้ลาวดค์อมเมริซ์ในการโพสตส์นิคา้		

	 อัพเดตสต๊อก บริหารจัดการคำาสั่งซื้อและเชื่อมต่อระบบขนส่ง	 

	 โดยอัตโนมัติ

	 http://cloudcommerce.com/

	 ฟาสต์เวิร์ค	เป็นตลาดรวมฟรีแลนซ์คุณภาพที่เติบโตเร็วที่สุด

	 ในไทย เราจับคู่เอสเอ็มอี สตาร์ตอัพ และผู้ประกอบธุรกิจ

	 ให้กับฟรีแลนซ์มืออาชีพในการทำางาน อย่างเช่น

 พัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบ กราฟิกดีไซน์ วาดภาพประกอบ 

 เขียน แปล รวมทั้งการทำาตลาดออนไลน์	

	 https://fastwork.co/

	 ตลาดสดออนไลน์สำาหรับร้านอาหารที่มีแพลตฟอร์มสำาหรับ	 

	 ซัพพลายเออร์อาหารของสด เชื่อมต่อกับร้านอาหารได้อย่าง	

	 อิสระตลอด 7 วันอ24 ชั่วโมง

	 http://freshket.co/

	 แพลตฟอร์มที่ช่วยปลดล็อกการลงทุนให้กับคนไทย

	 ให้ข้อมูลการลงทุนที่เป็นกลาง และแอปพลิเคชั่น	

	 ช่วยวางแผนด้านการเงิน และเครื่องมือการลงทุน	

	 ที่สามารถนำาไปใช้ได้จริง

	 www.fifififififfiifinnomena.com

 การดูแลสุขภาพของครอบครัวและคนที่รักที่บ้าน เราใช้	

	 เทคโนโลยีและสร้างระบบนิเวศ อบรมผู้ดูแลที่มีคุณภาพ	

	 เพื่อให้ผู้ดูแลมีความสามารถตรงกับความต้องการดูแล

	 ผู้สูงอายุในครอบครัว

 www.joinhah.com

	 แพลนฟอร์ฟิต โปรแกรมที่จัดการโดยโค้ชตัวจริงที่ช่วยให้คุณฟิตได้

	 เราช่วยคุณลดน้ำาหนักด้วยเส้นทางที่ง่ายที่สุด โดยปรับให้	

	 เหมาะกับแผนการลดน้ำาหนักจากโค้ชมืออาชีพ

	 http://planforffiififit.com/

	 วิชั่นเนียร์ เป็นแว่นตาอัจฉริยะหนึ่งเดียวในโลกสำาหรับผู้พิการ

	 ทางสายตา วิชั่นเนียร์สามารถถ่ายภาพสิ่งของด้านหน้ามา	

	 อธิบายผ่านเสียงพูดภาษาไทย อังกฤษ และจีน

	 https://www.facebook.com/Visionear/

Health at Home
Take care your loved one at home
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	 ที่ผ่านมาดีแทคและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิดจัดทำาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแอปพลิเคชั่นสำาคัญ FARMER INFO 

ซึ่งเป็นการนำาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาผนวกกับองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น และ 

เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาทิ ราคาขายหรือราคารับซื้อสินค้า สภาพภูมิอากาศ การป้องกัน 

โรคระบาด เทคนิคการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ การตลาด รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการเพิ่มโอกาสการขายสินค้าเกษตรให้แก่ผู้บริโภค 

โดยตรงผ่านระบบ e - Commerce ซึ่งมียอดดาวน์โหลด 100,000 รายแล้ว

1.3 dtac Smart Farmer ติดเทคโนโลยีให้เกษตรกรไทย

	 ดีแทคไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เหล่าสมาชิกสตาร์ตอัพใน 

โครงการดีแทค แอคเซอเลอเรท ยังได้เดินทางนำาองค์ความรู้ในบูธ 

แคมป์ที่ได้รับจากกูรูระดับโลกไปแชร์ให้เพื่อนๆ ผู้ประกอบการ 

เทคสตาร์ตอัพที่จังหวัดภูเก็ต ให้ได้รับความรู้ทัดเทียมกับสตาร์ตอัพ 

ในกรุงเทพฯ สมกับที่ดีแทคตั้งธงไว้ว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่าง 

น้อยจุดประกายให้สตาร์ตอัพในภูเก็ตตระหนักถึงการเติบโตด้านการ 

ท่องเที่ยว และการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูเก็ต ขณะเดียวกัน 

ดีแทคก็ถือโอกาสค้นหาสตาร์ตอัพช้างเผือกที่มีบุคลิกหรือคุณลักษณะ

ในการเป็นสตาร์ตอัพ ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับสังคม และประเทศชาติ

	 จากความสำาเร็จของดีแทค แอคเซอเลอเรทในปี 2559  

พอจะมองเห็นถึงทิศทางที่ดีของวงการสตาร์ตอัพไทยในการที่จะ 

โกอินเตอร์ต่อไปในอนาคต ดังท่ีนายสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำานวย 

การฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจ และดีแทค แอคเซอเลอเรท เปิดเผยว่า	

 “สตาร์ตอัพของไทยในปี 2559 ถือว่าประสบความส�าเร็จ 

และมีอัตราการเติบโตอย่างมาก โดยมีมูลค่าการลงทุนจากกลุ่มธุรกิจ 

เงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) จ�านวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือประมาณ 1,800 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2558 ที่มีมูลค่า 

การลงทุนประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,075 

ล้านบาท ”

  “ปัจจัยที่ท�าให้สตาร์ตอัพไทยเติบโตสูงขึ้นคือ เด็กไทยเก่ง 

ขึ้นทุกปี ประจวบเหมาะกับเทค สตาร์ตอัพ ในสหรัฐอเมริกา อินเดีย  

และจีน เริ่มอิ่มตัว หรือเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ มีการลงทุนสูงเกินความ 

เป็นจริ งท� า ให้  VC  เริ่ ม เปลี่ ยนมาโฟกัสลงทุนในภูมิภาคอื่ น 

เช่น ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทยที่ยังไม่มีสัญญาณของ 

ฟองสบู่ เกิดขึ้น  ท�าให้มีเม็ดเงินไหลมาในภูมิภาคนี้ประมาณ  2 

หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า  ที่ส�าคัญสอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐที่เข้ามาสนับสนุน รวมทั้งบริษัทเอกชนรายใหญ่

ก็เริ่มกระโดดเข้ามาในธุรกิจสตาร์ตอัพ”
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 Smart Farmer ติดอาวุธให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

	 นับจากปี 2557 เป็นต้นมา ดีแทคและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำานึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มีการทำางานกันแบบบูรณาการด้วยการทำาแผนเชิงรุกคือ ดีแทคส่งทีมวิทยากรลงพื้นที่ไปพบเกษตรกร แนะนำาให้ใช้เทคโนโลยี เพื่อเข้า 

ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่เริ่มวางแผน ดำาเนินการ จนถึงบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

เป้าหมาย คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) 

เพือ่กา้วไปสูก่ารเปน็ Smart Farmer ขณะทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรฯ ใหก้ารสนบัสนนุขอ้มลูรายชือ่ ทีต่ัง้ ผูป้ระสานงานของเกษตรกรและกลุม่/องคก์ร 

เกษตรกร ในแต่ละเขตพื้นที่

	 และในปี 2559 ดีแทคยังได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Smart Farmer เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก	ดังนี้
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 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริม 

การเกษตรฯ ที่ได้เห็นการพัฒนาของเกษตรกรไทยทั้งก่อนและ 

หลังที่ได้เข้าอบรมกับดีแทค เล่าถึงความประทับใจว่า

 “ผมยังจ�าบรรยากาศนั้นได้เลย ผมลงพื้นที่กับดีแทค 

ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เราเลือกกลุ่มแม่บ้านเป็นกลุ่มแรก  

เพราะผมเชื่อว่า ครอบครัวส�าคัญ หากเริ่มต้นดี รายได้และ 

อาชีพที่ดีก็จะตามมา คนกลุ่มนี้เลยวัยกลางคนแล้วทั้งนั้น 

อย่าว่าแต่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แค่เปิดเครื่องโทรศัพท์ยังยาก 

พวกเขามาด้วยความตื่นเต้น ใจจดใจจ่อ พยายามเรียนรู้

สนุกที่ได้มาเรียนร่วมกัน หยอกล้อกัน บางคนบอกว่า ดีใจที่ 

สามารถเชื่อมลูก เชื่อมครอบครัว เชื่อมอาชีพ แล้วสามารถ 

ประกาศตัวได้ว่ามีศักยภาพได้ด้วย ผมบอกว่า ต่อไปก็ขาย 

ของผ่านออนไลน์เลย”

  “ดีใจครับ ที่เห็นภาคเอกชนร่วมงานกับภาครัฐอย่างที่ 

ดีแทคเข้ามาช่วยอบรมความรู้ทางสารสนเทศและการสื่อสาร 

ซึ่งตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ขณะเดียวกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ อยากเพ่ิมช่องทางด้านสารสนเทศให้กับ 

เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) สิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกัน 

คือ ท�าอย่างไรให้ผลประโยชน์อยู่กับพี่น้องเกษตรกรมากที่สุด 

ทุกคนเป็นพระเอกด้วยกันหมด ช่วยกันประคับประคองให้สังคม 

น่าอยู่ขึ้น  พี่น้องเกษตรกร  อุปกรณ์ต่างๆ  ก็พัฒนาดีขึ้น 

กระจายข้อมูลข่าวสารดีขึ้น การรับรู้กว้างขวาง จึงเป็นที่มา 

ของบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับดีแทค เมื่อเดือนธันวาคม 

2558 ในการให้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร การเชื่อมองค์ความรู้  

เชื่อมโยงตลาด เชื่อมโยงเทคโนโลยี ซึ่งดีแทคมีความเชี่ยวชาญ 

ด้านนี้ ขณะที่กรมฯ  มีความรู้ มีเจ้าหน้าที่ มีประสบการณ์ 

เมื่อน�ามาผนวกกันจึงเป็นความร่วมมือที่สุดยอดแล้วล่ะ”

  “ผมมั่นใจว่า ดีแทคท�าสิ่งนี้ด้วยความสุข ขอบคุณ 

มากที่มาร่วมกันสร้าง Smart Farmer ท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่า 

สังคมจะดีหรือไม่ อยู่ที่การมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน”
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 ดีแทคได้จัดการเรียนการสอนให้กับ Smart Farmer แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

 1.	 หลักสูตร “การเกษตรเชิงพาณิชย์”

	 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ดีแทคลงพื้นที่จัดอบรมในหลักสูตร “การเกษตรเชิงพาณิชย์” ติดอาวุธให้ 

เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตและ 

สื่อออนไลน์ การสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ และทำาการซื้อขายผลผลิตออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน โดยมีหัวข้อ

ในการอบรม	ดังนี้
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 2.	 หลักสูตร “อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต”

	 ตั้งแต่ปี 2558 ดีแทคจัดอบรมหลักสูตร “อินเทอร์เน็ตเปลี่ยน 

ชีวิต” พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการ 

ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในกลุ่มผู้ประกอบ- 

การเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางการเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำาไปต่อยอด 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอาชีพเกษตรกรรม

	 เป็นข่าวดีว่า ในปี 2559 เกษตรกรไทยจำานวน 3,000 ราย 

ทั่วประเทศ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเกษตรเชิงพาณิชย์และ 

หลักสูตรอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิตในโครงการ Smart Farmer ของ 

ดีแทค	 อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถนำาความรู้ทางเทคโนโลยีที่ได้จาก 

การอบรม เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน 

และประเทศชาติได้สมตามวัตถุประสงค์

	 เช่นตัวอย่างเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมกับ 

ดีแทค ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่จังหวัดใด มือใหม่หรือมือเก่า ปลูกผลผลิต 

อะไร ประโยคที่อยู่ในใจพวกเขาเสมอเหมือนกันคือ	

 “ขอบคุณดีแทค ที่ทำาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 

 เช่นกันกับเกษตรกรนครนายก	คุณดุสิตา	ธรรมสถิตพร	หรือ 

คุณไหม อดีตพยาบาลที่พลิกชีวิตมาเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเมล่อน 

ชื่อ พ.ฟาร์ม ยอมรับว่า เธอทำาทุกวิถีทางเพื่อโปรโมตเมล่อนให้เป็น

ที่่รู้จัก ทั้งเสียเงิน กระทั่งใช้เมล่อนแลกกับค่าโฆษณา สุดท้ายก็ไม่ 

ยั่งยืน จนได้เข้าอบรมหลักสูตรเกษตรเชิงพาณิชย์กับดีแทค แล้วเธอก็ 

พบว่า...	

 “แม้ดิฉันเคยสร้างเพจมาก่อน แต่พอได้เรียนรู้วิธีที่เป็นองค์ 

ความรู้จริงๆ จากดีแทค เช่น การโปรโมตโพสต์ หรือทฤษฎี 9 ช่อง 

ส�าหรับถ่ายรูป รวมถึงวิธีการแต่งรูป การดึงค�าพูดมาใช ้ ซึ่งมีประโยชน ์

จริงๆ มีประสิทธิภาพทางการตลาดสูงมาก เรียกว่าลงทุนต่�ากว่าจ้าง 

เน็ตไอดอลหรือลงโฆษณาอีก เพราะเห็นชัดเจนเลยว่า มีคนเข้ามาดูเพจ 

ยอดกดไลค์สูง จนถึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ฟาร์มเพิ่มขึ้น พร้อมกับ 

ดิฉันได้ขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนได้อีกด้วย”

	 มาถึงเกษตรกรภาคอีสาน “นาตาฟาร์ม ฟาร์มไส้เดือน 

เรือนแสน” ของคุณลักคณา ไกรบำารุง อดีตเลขานุการประจำา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สลัดมาดเวิร์คกิ้งวูแมนมาพลิกฟื้น 

ผืนนาที่ชัยภูมิ ล้างเมคอัพมาจับไส้เดือน วันนี้เธอมีเครือข่ายผู้เลี้ยง 

ไส้เดือนอยู่ทั่วประเทศ มีเกษตรกรเข้าอบรมเป็นจำานวนมาก เป็นผลที่ 

ต่อเนื่องจากการได้เข้าอบรมกับดีแทค เธอเล่าว่า

 “ดิฉันพูดจากใจเลยว่า โครงการ Smart Farmer ของดีแทค 

ดีมาก ดิฉันสามารถแชร์ประสบการณ์กับกลุ่มคนที่รักไส้เดือนได้กว้างขึ้น 

จากที่เล่นแต่เฟซบุ๊กก็ท�าให้เราเห็นคุณค่าของเพจว่าเหมือนเป็นหน้าร้าน 

จ�าได้ว่าขณะอบรมถามวิทยากรอย่างละเอียด คิดเผื่อว่าน่าจะเป็น 

ช่องทางช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนรักไส้เดือนได้ อบรมเสร็จก็น�า 

ความรู้กลับมาสร้างเพจ ตั้งชื่อว่า ‘นาตาฟาร์ม’ ตั้งใจให้เป็นเพจส�าหรับ 

คนรักไส้เดือน โดยน�ารูปตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนมาลงทีละขั้นตอน 

จากที่เคยเซลฟี่กับไส้เดือนซื่อๆ ดีแทคสอนหลักการถ่ายภาพท�าให้ 

เราได้รู้มุมที่สวยขึ้น สอนให้ใช้รูปจากสติ๊กเกอร์ไลน์มาแต่งภาพ ท�าให้ 

เพจน่าสนใจ ดิฉันอัพโชว์เพื่อนในกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟซ เพื่อนเห็นก็บอก 

ให้สอนบ้าง ชีวิตดีขึ้นเยอะเลย จากที่เคยโพสต์ลงเฟซแบบซื่อๆ รวม 

หลายเรื่องในชีวิต เวลาที่ลูกค้าถามเรื่องไข่ไส้เดือน ก็ต้องย้อนขึ้นไป 

หามาตอบ แต่พอมีเพจสามารถให้เข้าไปดูได้เลย แล้วเมื่อวางใจลูกค้า 

จะเข้ามาสั่งของในเฟซบุ๊ก เป็นการค้าขายที่ยั่งยืนกว่า”
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 จนมาที่เกษตรกรภาคใต้ คุณสุเทพ ชูศรี เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

“มะพร้าวโนบรา” จากจังหวัดสงขลา อดีตพนักงานออฟฟิศที่กลับมา 

พลิกนาข้าวให้กลายเป็นสวนมะพร้าว เขาเล่าถึงประโยชน์ของ 

เทคโนโลยีที่ทำาให้ได้พบกับมะพร้าวโนบรา สร้างรายได้ถึงเดือนละ 

100,000 บาทว่า

 “ต้องขอบคุณดีแทคที่จัดหลักสูตรอบรม Smart Farmer ที่ 

จังหวัดสงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพของอินเทอร์เน็ต และการ 

ท�าตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เป็นโครงการที่สุดยอดจริงๆ เมื่อก่อน 

เวลาผมขายมะพร้าวต้องขับรถไปเปิดท้ายตามตลาดนัด รอลูกค้ามา 

ซื้อมะพร้าวไปขาย กับขายทางกรุ๊ปไลน์ กลุ่มเพื่อน โรงเรียน สมาคม 

รวมทั ้งไลน์ส่วนตัว แล้วอาศัยการแชร์ต่อ ซึ ่งเราไม่สามารถลง

รายละเอียดได้เยอะ หากใครไม่ใช่เพ่ือนผมก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้ ลูกค้า 

ส่วนมากจึงเป็นผู้ค้าส่งมากกว่ารายย่อย แต่พอดีแทคเข้ามาสอนท�าเพจ 

แค่ 2 เดือน เพจมะพร้าวโนบราของผมมียอดคนเข้าไปดูประมาณ 

3,000 - 4,000 คน จากไลน์ที่มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ก็ว่าเยอะแล้ว 

แต่นี่เพิ่ม 2 -3 เท่าจนผมตกใจเลย”

 Agriculture Hub
 ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่น
 การเกษตร
	 แอปพลิ เคชั่นการเกษตรเป็นหนึ่ ง 

ในเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ 

ซึ่งดีแทคได้จัดทำาเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ 

เกษตรกร เปิดครั้งเดียวได้ความรู้ครบ 5 แกน 

ความรู้ทางการเกษตรที่จะใช้ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม คือ ดิน น้ำา อากาศ การจัดการ 

องค์ความรู้ด้านการเกษตร และการตลาด

 “วันนี้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องหาตลาดอีกแล้ว เสร็จจากแพ็ค 

มะพร้าว ผมเปิดโต๊ะท�างานใต้ต้นไผ่ เปิดเฟซบุ๊ก เปิดไลน์ ดูอินเทอร์เน็ต 

หาไอเดียออกแบบแพ็คเกจจิ้งท�าตลาดไปเรื่อย ซึ่งผมไม่ได้มีเฉพาะ 

มะพร้าว เครือข่ายผมยังมีสตรอว์เบอร์รี่โนบรา ขณะเดียวกันก็อัปเดต 

หน้าเพจ ใส่รูป รวมทั้งหาข้อมูลที่มีประโยชน์ของน้�ามะพร้าวมาโพสต์  

หากมียอดสั่งก็ฝากไปส่งที่สถานีขนส่ง เสาร์ -อาทิตย์ไปเจอะเจอ 

ลูกค้าที่เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ชีวิตสบายขึ้นเยอะเลย” 

	 นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความสำาเร็จในโครงการ Smart 

Farmer ในปี 2559 ที่เป็นเสมือนกำาลังใจอันยิ่งใหญ่ของทีมงานดีแทค 

ได้เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยต่อไป
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 ประกวด “เกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด ประจำาป ี 2559”
 (Smart Farmer Awards 2016)

	 ปี 2559 นับเป็นปีที่ 8 ที่ดีแทคจัดประกวดเกษตรกรสำานึก 

รักบ้านเกิด เป็นที่น่ายินดีว่า ตลอด 8 ปีบนเวทีแห่งนี้ ทุกๆ ปีทาง 

คณะกรรมการได้พบเพชรเม็ดงามในหมู่เกษตรกรไทยที่ได้รับการ 

คัดเลือก สะท้อนภาพเกษตรกรไทยยุคดิจิทัลให้ค่อยๆ ชัดเจนขึ้นว่า 

เกษตรกรไทยรุ่นใหม่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิต 

สำานึกรักบ้านเกิด น้อมนำากระแสพระราชดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างผลผลิต

	 ดังที่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม 

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวไว้ในวันประกาศผล 

รางวัล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ส่วนหนึ่งว่า	

 “ความร่วมมือกับดีแทคและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส�านึก 

รักบ้านเกิดในการจัดประกวดเกษตรกรส�านึกรักบ้านเกิด ก่อให้เกิด 

การพัฒนา และเชิดชูเกษตรกรต้นแบบที่มีความภาคภูมิใจในอาชีพ  

นอกจากนั้นความร่วมมือกับดีแทคในการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ 

เทคโนโลยีการส่ือสาร โดยการจัดอบรม “การเกษตรเชิงพาณิชย์” ให้กับ

เกษตรกรทั่วประเทศยังบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนา 

ภาคเกษตรไทยเกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

	 สำาหรับแนวคิดในการประกวดเกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด 

ประจำาปี 2559 คือ	 เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำา “เกษตรแบบครบวงจร”	 

จากคนต้นน้ำาสู่ปลายน้ำา ตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมีหลักเกณฑ์ 

การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

	 1.	 ทักษะการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม แรงงาน  

ทุน การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง	และผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร	

	 2.	 ทักษะการแปรรูปสอดคล้องกับความต้องการของผู้ 

บริโภค เป็นไปตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยอยู่บน 

พื้นฐานการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นผสมผสานการใช้นวัตกรรม และมุ่งมั่นยกระดับผลิตภัณฑ์ 

การเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น

	 3.	 ทักษะที่แสดงถึงความเป็นเกษตรกรมืออาชีพ สามารถ 

วางแผนในเชิงธุรกิจและการตลาด ตลอดจนความพร้อมในการแบ่งปัน 

ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ความสำาเร็จแก่สาธารณะ เหมาะที่ 

จะเป็นแบบอย่างของเกษตรกรทั่วไปให้สามารถพัฒนาศักยภาพ

ตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
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	 ดังนั้น “คุณอายุ จือปา” จึงคว้ารางวัลชนะเลิศเกษตรกร 

สำานึกรักบ้านเกิดประจำาปี 2559 เจ้าของแบรนด์กาแฟ “อาข่า อ่ามา” 

หนุ่มชาวเขาวัย 31 ผู้ไร้สัญชาติ อาศัยอยู่บนยอดดอยสูงของหมู่บ้าน

แม่จันใต้ อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากที่พูดไทยไม่ได้ ไม่รู้

ภาษาไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่พระราชทานที่อยู่ ที่ทำากิน ความรู้ และอนาคตที่ดี จนเขาค่อยๆ	

สร้างกาแฟ “อาข่า อ่ามา” จากรากหญ้าสู่หน้าร้าน ขยายสู่ชุมชน

สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ จนชนะใจ	

คณะกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศเกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิดมาครอง 

เขาพูดถึงรางวัลนี้ว่า

 “ทุกปีผมได้รับข่าวประกวด Smart Farmer จากมูลนิธิร่วม 

ด้วยช่วยกันส�านึกรักบ้านเกิด รู้สึกชื่นชมการประกวดลักษณะนี้ ไม่ว่า 

ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพราะเป็นกระจกสะท้อน ให้เห็นว่า  

สิ่งที่ท�ายั่งยืนจริงไหม สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมได้จริงหรือเปล่า 

แต่ด้วยธรรมชาติของอาข่า อ่ามา ไม่ชอบการแข่งขัน จึงไม่เคยเข้าร่วม 

ในปีนี้มีเสียงสะท้อนของผู้ใหญ ่ สื่อ และเพื่อนๆ ในเครือข่ายที่บอกว่า 

รายการนี้จะสร้างให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้ 

กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน ผมจึงคุยกับน้องๆ ที่ร้านว่า น่าลอง เพราะเป็น 

สิ่งที่เราท�าอยู่ จากความตั้งใจที่ผมจะไปสร้างพลังให้น้องๆ ได้ท�าตาม 

ฝันของตัวเอง เมื่อได้เจอคนเจ๋งที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 9 คนที่ท�างาน 

เพื่อสังคม ได้เรียนรู้ ได้เห็นเพื่อน ผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่า กลับกลายเป็น 

พลังให้กับเรา”

 “ในฐานะผู้ชนะ ผมดีใจแน่นอน เชื่อว่าจากคนที่ไม่รู้จัก 

อาข่า อ่ามา ว่าคืออะไร มีที่มาอย่างไร หลังจากได้ออกสื่อจะช่วย 

จุดประกายคนที่ก�าลังฝันอยู่ได้กล้าลงมือท�า หรือคนที่ไม่กล้าฝันก็ได้ 

เริ่มต้นฝัน ขณะเดียวกันเริ่มมีความหวังว่า พื้นที่เรียนรู้ทางสังคมที่จะ 

เปิดที่แม่ริม มีโมเดลของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่เก็บกาแฟ คั่วกาแฟ 

แพ็คกาแฟ มีแล็บชิมกาแฟ และวนเกษตรตามแนวพระราชด�าริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จ�านวน 5 ไร่ อาจมีสัก

หน่วยงานที่ยินดีลงทุนให้กับผู้ที่มีความฝันได้ริเริ่มโครงการของตัวเอง 

อาจเป็นสตาร์ตอัพของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ก็ได้”
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1.4 ดีแทค เน็ตอาสา พัฒนา สร้างสรรค์ ก้าวนำาเทคโนโลยีดิจิทัล

	 เมื่อดีแทคนำาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย 

การขยายเสาสัญญาณ สร้างสถานีฐานได้ครอบคลุมผู้ใช้บริการ 

ทั่วประเทศอย่างที่ตั้งใจไว้แล้ว ขณะเดียวกันหากเครื่องมือพร้อม 

สัญญาณแรง แต่ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการไม่พร้อม ก็ถือว่า 

เทคโนโลยีที่ดีแทคสร้างให้ไม่สามารถพัฒนาชีวิตของชุมชนได้สัมฤทธิ์ 

ผลอย่างท่ีต้ังใจ ดีแทคจึงต้ังหน่วยงานเฉพาะกิจช่ือ ดีแทค เน็ตอาสา

ใช้ความรู้ ในเรื่องอินเทอร์ เน็ตที่ตัวเองคุ้นเคยให้บริการความรู้ 

ความเข้าใจ และสอนการใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนให้กับกลุ่ม

ผู้สูงอายุ เกษตรกร วิสาหกิจ หรือชุมชนในต่างจังหวัด

	 ในปี 2559 ดีแทค เน็ตอาสา ได้รวมพลังสู่ความเป็นมืออาชีพ 

มากขึ้น ดีแทคร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ 

เศรษฐกิจและสังคม สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดีแทคได้แบ่งทีมดีแทค	 เน็ตอาสา 

ทั้งหมดออกเป็น 12 ทีม รวม 50 คน ลงพื้นที่สอนการใช้งานโมบาย 

อินเทอร์เน็ตให้ประชาชนทั่วประเทศ จำานวน 380,000 คน พร้อมกับ 

เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้งหมด 50 ศูนย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ 

ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเครือข่าย 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล 

ในเรื่อง 4.0 หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”
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2.1 ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค ์ (Safe Internet) CRBP

	 ในเมื่อดีแทคมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงให้ความสำาคัญกับการใช้อินเทอร์เน็ต 

อย่างปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักถึงโลกของอินเทอร์เน็ต 

ที่มี 2 ด้าน ทั้งสร้างสรรค์และทำาลาย เพราะฉะนั้นดีแทคจึงทำาทุก 

ทางในการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำานึกในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง

ถูกต้อง โดยเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก สอดคล้องกับสถิติของ 

ประเทศไทยที่พบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

สูงถึง 75% และใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

	 ทุกปีดีแทค	 จะเผยผลการสำารวจ “พฤติกรรมของเด็กไทยใน 

การใช้อินเทอร์เน็ต” ในช่วงสัปดาห์วันรณรงค์ใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยโลก 

(Safer Internet Day) ซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ทุกปีเด็กไทยอายุระหว่าง 

12-18 ปี อาศัยอยู่ในหัวเมืองหลัก จำานวน 1,336 คน กำาลังเผชิญ 

ภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องการกลั่นแกล้ง 

บนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เป็นมหันตภัยเงียบที่เด็กกำาลังทั้งเป็น 

ผู้กระทำาหรือถูกกระทำาโดยไม่รู้ตัว และมีอัตราที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

	 ยิ่งดีแทคดำาเนินมาตรการเชิงรุกในการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ก้าวล้ำารุดหน้ามากเพียงไร ดีแทคก็ยิ่ง 
ต้องสร้างมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมมากขึ้นเท่านั้น	
	 ดังเช่นปี 2559 ดีแทคให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความปลอดภัย	ดังนี้

2. ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้บริการ (Safe)

 ในปี 2559 ดีแทคเน้นพัฒนาการบริการและทำากิจกรรมต่างๆ 

อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม 

อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้ผลอย่างแท้จริง จนสร้าง 

ปรากฏการณ์ที่ได้รับการพูดถึง ดังนี้

 1) Stop Cyberbullying ด้วยแคมเปญ “ใช้หัวคลิก” 

หยุดดู หยุดแชร์ หยุดรังแกกันบนโลกออนไลน์ เชิญชวนคนไทยร่วม 

เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ไปพร้อมกับเด็กและผู้ปกครองจำานวน	

60,000 คน จาก 13 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับเปิดตัวหนังสั้น Stop  

Cyberbulling ในวันต่อต้านการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ (Stop 

Cyberbullying Day) ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 

มิถุนายนของทุกปี  โดยดีแทคได้ร่วมกับ  จส.100  จัดทำาโพลล์ 

สำารวจความคิดเห็นเรื่อง Cyberbullying จากจำานวนคนออนไลน์ 

กว่า 34,000 คน พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล้ง

บนโลกออนไลน์ที่สถานการณ์มีแนวโน้มว่า ในชีวิตจริงจะโหดร้ายกว่า

ในหนังอีก
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	 ในเรื่องนี้ คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวในวันเปิดตัว 

แคมเปญ “ใช้หัวคลิก” ว่า “การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เป็นปัญหาระดับโลกที่นานาประเทศให้ความสำาคัญ จนได้ร่วมกันจัดตั้ง 
วันต่อต้านการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ (Stop Cyberbullying Day) ในปี 2559 ตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน เท่ากับเป็นแรงผลักดันให้ดีแทค
เดินหน้าทำาโครงการเพิ่มจากการให้ความรู้เป็นหลัก จนถึงจัดแคมเปญรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ใช้หัวคลิก” หยุดรังแกกันบนโลกออนไลน ์ เพื่อกระตุ้นให้
คนไทยในโลกออนไลน์ลุกขึ้นมาแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านปัญหานี้ด้วยกัน ดีเดย์แสดงพลังในวันต่อต้านการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ 
(Stop Cyberbullying Day) นี้”
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 คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัล เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์ (dtac Parent Guide) ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างมาก โดย 

ติดต่อขอรับฟรีได้ที่ดีแทค ฮอลล์ ทุกสาขา และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ทั่วประเทศ เปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของดีแทค ยูนิเซฟ	 และ 

แอปพลิเคชั่นอุ๊คบี ได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS) ที่ลิงค์ดาวน์โหลด  :  dtac Parent Guide Book และ 

ลิงค์สำาหรับดาวน์โหลด ผ่าน Ookbee : dtac Parent Guide Book

	 2)	 สร้างภูมิคุ้มกันพ่อแม่ด้วย “คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัล เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร ์ (dtac Parent Guide)”

	 ดีแทคร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำาลังร่วมสร้างสังคมพ่อแม่ยุคดิจิทัลให้เข้มแข็ง ด้วยการเปิดตัวหนังสือ “คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัล เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์ 

(dtac Parent Guide)” ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์สำาหรับพ่อแม่ ดังนี้
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	 ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยดีแทคร่วมกับยูนิเซฟ และโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญที่ทำางานเกี่ยวข้องกับปัญหาเด็กและเยาวชน อาทิ มูลนิธิกระจกเงา ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจและหาทางออกในการรับมือและใช้ 

ชีวิตกับลูกยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์คช็อปแก่เด็กประถม เด็กมัธยมต้นและปลาย ใน 22 โรงเรียน 

เครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องการกลั่นแกล้งรังแกกันบนโลกออนไลน ์ (Cyberbullying) เพื่อให้เยาวชนรู้จักวิธีรับมือ 

แก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งข่มเหงในโลกออนไลน์ในระดับที่สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำาแนะนำาเพื่อนได้ มีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 10,000 คน
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2.2 *1515 คุณแม่นับหนึ่ง CRBP

	 จากผลการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2555 

พบตัวเลขที่น่าตกใจว่า จำานวน 1 ใน 5 ของเด็กไทยอายุตำ่ากว่า 5 ปี 

มีภาวะขาดสารอาหาร อันเป็นเหตุมาจากสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่ 

ทำาให้รูปแบบการเลี้ยงดูเปลี่ยนไป ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กที่จะ 

เป็นกำาลังสำาคัญของชาติในอนาคต โดยข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมี 

ประชากรเด็กและเยาวชนจำานวน 22,034,850 คน คิดเป็น 33.83% 

ของประชากรทั้งประเทศ และเด็กและเยาวชนไทยมีวิกฤติทางด้าน 

พัฒนาการที่ล่าช้าตำ่ากว่ามาตรฐานถึง 30% เด็กไทยเพียง 12.3% 

เท่านั้นที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรก รวมถึงประมาณ 

10-15% ของเด็กไทยชั้น ป.3 และ ป.6 “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

คิดไม่เป็น” ส่งผลให้เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กประเทศอื่นใน 

ภูมิภาคอาเซียน

	 ดังนั้นดีแทค และยูนิเซฟ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของเด็ก

ในช่วงขวบปีแรก จึงนำาเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วย

การให้บริการ SMS ที่มีประโยชน์ โดยร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดา้นอนามยัแมแ่ละเดก็ กรมอนามยั	 กระทรวงสาธารณสขุครอบคลมุ

ข้อมูลตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเด็กอายุ 2 ปี จัดทำาชุดข้อมูลทั้งสุขภาพ 

โภชนาการ อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย และการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ที่

หมายเลข *1515 ฟรี	 นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

	 จนถึงปี 2559 *1515 คุณแม่นับหนึ่ง โตอย่างมีคุณภาพ 

และยั่งยืน ดีแทคได้ขยายความร่วมมือไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยอดีตอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(ดย.) คุณนภา เศรษฐกร กล่าว

 “นับเป็นความโชคดีที่เราทั้ง 4 องค์กรได้ประสานความ 

ร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นแม่ตั้งครรภ์และครอบครัวที่ลงทะเบียนใน 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับกระทรวง พม. ไม่ว่า 

จะอยู่ที ่ไหนในประเทศก็จะได้รับข้อมูลนี ้ โดยชุดข้อมูลจะเลือกให้

เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ต้ังแต่ยังอยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 2 ปี ซ่ึงทาง 

ดีแทคจัดท�าร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็ก  

ครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย เช่น สุขภาพ โภชนาการ อาการเจ็บป่วย 

ที่พบบ่อย และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดิฉันเชื่อว่า การเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือสามารถส่งเสริมความรู้ได้ตรงกับกลุ่ม 

เป้าหมาย เพราะแม่ส่วนใหญ่ที่มาลงทะเบียนในโครงการเป็นแม่วัยใส

แม่ที่ไม่พร้อมตั้งครรภ์ ซึ่งไม่ได้มีความตั้งใจแต่แรกที่จะมีลูก เมื่อ 

คลอดแล้วแม่บางคนก็ต้องเลี้ยงลูกตามล�าพังเพราะครอบครัวไม่ 

ยอมรับหรือไม่สามารถช่วยเหลือด้านการเลี้ยงดูได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ครอบครัวที่ยากจน หาเช้ากินค�่า ปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งพ่อเด็ก 

อาจไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะอบรม แนะน�า หรือช่วยเลี้ยงลูกได้ ดังนั้น 

ความรู้ ค�าแนะน�าต่างๆ ที่ส่งมาจากดีแทคจึงช่วยให้แม่ยอมรับลูก 

เกิดความเข้าใจ มั่นใจที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างถูกวิธี”

	 ปัจจุบันมีผู้สมัครใช้บริการนี้ประมาณ 200,000 ราย และ 

โครงการคุณแม่นับหนึ่งได้บรรจุเข้าไปในวาระของชาติเรียบร้อยแล้ว 

ไม่ว่าอยู่เครือข่ายใดสามารถใช้บริการได้ฟรี และในอนาคตดีแทคจะ 

ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมเด็กจนถึงช่วงอายุ 6 ปี
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3.1 โครงการ ดีแทค einvoice เปลี่ยนใบแจ้งค่าบริการของคุณ
 ให้เป็นต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติ

	 จากข้อมูลที่ว่า ในการผลิตกระดาษใบแจ้งหนี้ของดีแทคในแต่ละเดือนนั้น มีจำานวนอย่างต่ำา 

4 ล้านใบ หากคิดเป็นตัวเงินอย่างต่ำา 4 ล้านบาท นั่นยังไม่เท่ากับต้นไม้ในประเทศไทยถูกตัดเป็น 

จำานวน 66.3 ล้านต้นต่อปี และ 126 ต้นต่อนาที

	 หากขยับตัวช้ากว่านี้ ต้นไม้จะยิ่งถูกตัดมากขึ้น ดีแทคจึงได้จัดทำาคลิปความยาว 30 วินาที 

ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของสัตว์ที่ได้รับผลจากการตัดต้นไม้ เพื่อกระตุ้นให้ 

ลูกค้าเกิดจิตสำานึกที่อยากช่วยโลก ช่วยสัตว์ สามารถบอกเลิกรับใบแจ้งหนี้กระดาษมาสมัครเป็นใบแจ้ง 

หนี้อิ เล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล หรือบริการ  SMS ซึ่งแต่ละใบแจ้งหนี้จะกลับมาเป็นต้นไม้ที่ดีแทค 

ได้ร่วมกับโครงการปลูกเลย อาสาเป็นตัวแทนลูกค้าลงพื้นที่ไปปลูกต้นไม้บนแผ่นดินจังหวัดน่าน

	 ที่ผ่านมามีลูกค้าดีแทคสมัครรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์  คิดเป็นจำานวน 17% ของลูกค้า 

รายเดือน หรือประมาณ 750,000 คน สามารถช่วยลดใช้กระดาษได้ทั้งสิ้น 9 ล้านแผ่น ซึ่ง ณ วันนี้ 

ก็ยังสามารถสมัครโดยผ่านช่องทางออนไลน์ https://my.dtac.co.th/einvoice หรือส่งอีเมลมาที่ SMS 4079111 โดย 

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ 1 ต้นบนแผ่นดินน่าน 50 ไร่ จะเป็นในรูปแบบใดแล้วแต่ 

โครงการปลูกเลยต้องการ

 มิติที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม ดีแทคให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา โดยมีการดำาเนินงาน ดังนี้

3. ดีแทคห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate and environment)
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3.2 Think Smart ทิ้งซากมือถืออย่างฉลาด
	 แม้ดีแทคจะไม่ใช่ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เสริม 

เป็นเพียงผู้ให้บริการเครือข่าย แต่ด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของ 

การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการสื่อสาร ดีแทคจึงดำาเนิน 

โครงการ Think Smart รณรงค์ให้ผู้บริโภคทิ้งซากโทรศัพท์มือถือ  

รวมทั้งแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และอุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง อะแดปเตอร์ 

อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี และในปี 2554 ดีแทคร่วมกับ 

บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) หรือเทส-แอม (TES-AMM) 

จำากัด ธุรกิจ ให้บริการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ 

ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว (Waste from Electrical and Electronic Equipment : 

WEEE) ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก จับมือเดินหน้าโครงการ Think Smart 

เพื่อสอดคล้องกับโรดแม็พของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-

แวดล้อม ที่ผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำาเนิน 

งานตามแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ.2559 – 2564) 

พร้อมมุ่งส่งเสริมภาคเอกชนที่ดำาเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่งและ 

กำาจัดของเสียอันตราย ดีแทคจึงเสมือนเป็นผู้นำาร่องรณรงค์ให้ 

ประชาชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำาโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่	 

และอุปกรณ์เสื่อมสภาพมาทิ้งที่กล่องรับ ซึ่งดีแทคจัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ 

บริการลูกค้า เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี กระจายอยู่ 120 แห่งทั่วประเทศ 

เพื่อส่งให้เทส-แอมเข้าสู่กระบวนการกำาจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและ 

ปลอดภัย ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ต้องสกัดโลหะ 

เหล่านั้นจากการขุดเหมืองแร่ และยังเป็นการลดรอยเท้าคาร์บอน 

เนื่องจากการนำาโทรศัพท์มือถือกลับมารีไซเคิล 1 เครื่องนั้น จะช่วย 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ

โลกร้อนได้ 12.585 กิโลกรัม ซึ่งตั ้งแต่ดำาเนินโครงการมาจนปัจจุบัน

พบว่า สามารถรวบรวมทั้งหมด 1.5 ล้านชิ้น และสามารถลดการปล่อย 

คาร์บอนไดออกไซด์ 18.87 ล้านกิโลกรัม โดยจัดเก็บในปี 2559 ทั้งสิ้น 

จำานวน 4 แสนชิ้น สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

ถึง 5 ล้านกิโลกรัม
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3.3 โครงการอนุรักษ์น้ำาและพลังงาน
	 เพราะดีแทคเชื่อว่า ก่อนที่จะรณรงค์เรียกร้องให้ชาวโลกประหยัดพลังงาน เราควรเริ่มต้น 

จากพนักงานภายในองค์กรก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์ปัจจุบันที่โลกกำาลังเข้าขั้นวิกฤติ 

ด้านพลังงาน ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกชาวโลกทุกคน ดังน้ัน	 ดีแทคจึงกำาหนดนโยบาย 

อนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้

	 1.	 ดีแทคจะดำาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำาหนด 

ให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานของดีแทคสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำาหนด 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 ดีแทคจะดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่าง 

ต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

	 3.	 ดีแทคจะกำาหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้ 

กับพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 4. ดีแทคถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกระดับ ที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนด พร้อมทั้ง 

ติดตาม	ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำางานด้านการจัดการพลังงาน

	 5.	 ดีแทคจะให้การสนับสนุนที่จำาเป็น รวมถึงทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาใน 

การทำางาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำาเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้าน 

พลังงาน

	 6.	 ผู้บริหารและคณะทำางานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

เป้าหมาย	และแผนการดำาเนินงานด้านพลังงานทุกปี

สถิติปริมาณพลังงานที่ใช้โดยภาพรวม

 ในปี 2559 ดีแทคกำาหนดมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาคารดีแทค 

คอลเซ็นเตอร์ ศรีนครินทร์ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed  

Drive) ให้กับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำา (Chill Pump) เครื่องสูบน้ำาหล่อเย็น (Condenser Pump) 

หอทำาน้ำาเย็น (Cooling Tower) และเครื่องส่งลมหรือเครื่องควบคุมอากาศ (Air Handling Unit) 

ในระบบปรับอากาศชนิดศูนย์รวม สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 12% ต่อเดือน สามารถประหยัด 

เงินได้ 75,000 บาทต่อเดือน

 ขณะเดยีวกนัการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ   ดแีทคมกีารบำารุงรกัษาดแูล (Preventive Maintenance) 

เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้เครื่องจักรที่ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงนั้นมีอัตราการใช้ 

เชื้อเพลิงน้อยที่สุด

หมายเหตุ:	พลังงานโดยภาพรวมหมายถึง	พลังงานที่ใช้ในอาคาร	ชุมสาย	และการคมนาคม/ขนส่ง
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	 ในส่วนของการใช้น้ำา ดีแทคได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานรับทราบ 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดการใช้น้ำา มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ให้มากที่สุด

สถิติปริมาณน้ำาที่ใช้โดยภาพรวม
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

	 ดีแทคได้ริเริ่มจัดทำารายงานความยั่งยืนตามกรอบการ 

รายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 เป็นปีแรก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ 

ครอบคลุมผลการดำาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึง 

31 ธันวาคม 2559 โดยกำาหนดความสมบูรณ์ของเน้ือหาและสอดคล้อง

ตามเกณฑ์การเปิดเผยรูปแบบ Core(G4-32) 

หลกัการคัดเลือกประเดน็สาระสำาคัญพร้อมขอบเขตผลกระทบ
 1.	 การระบุ (Identification) (G4-18)

 การพิจารณาคัดเลือกประเด็นความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่คำานึงถึงหลักการ 

บริบทความย่ังยืน	 อันได้แก่ ผลกระทบท่ีเก่ียวข้องต่อกิจการผ่านมิติผลกระทบ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในการกำาหนดขอบเขตของแต่ละประเด็น 

ความยั่งยืน ขึ้นอยู่กับผลกระทบจากการดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและ 

ภายนอก

 2.	 การจัดลำาดับความสำาคัญ	(Prioritization)	(G4-18)

	 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่คัดเลือกจะได้รับการจัดลำาดับความสำาคัญ โดยพิจารณาจาก 

การทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ซึ่งได้คัดกรองประเด็นทั้งหมด ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

ตามกรอบการรายงาน GRI คือ ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Influence on Stakeholder Assessments and Decisions) และระดับนัยสำาคัญของผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม และสังคมขององค์กร (Significance of The Organization’s Economic, 

Environmental and Social Impacts) ผ่านการมีส่วนร่วมในการอภิปรายจากผู้บริหารในแต่ละส่วนงาน 

ร่วมกับคณะทำางานฯ

 3.	 การทบทวน (Validation) (G4-18)

	 คณะทำางานติดตามและตรวจสอบการจัดทำารายงาน โดยทบทวนผลการประเมินสาระ 

สำาคัญและเนื้อหา ผ่านความเห็นชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลและให้คำาแนะนำาเพื่อความสมบูรณ์ของ

รายงาน	จากการให้ความเห็นของคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

	 โดยผลลัพธ์จากการกระบวนการกำาหนดเน้ือหารายงานสามารถสรุปประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญ

(Material Aspects) ทั้งขอบเขตของผลกระทบภายใน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มบริษัทในเครือ เช่น (G4-17) 

	 •	 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด

	 •	 บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำากัด

	 	 o	 บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด

	 	 o	 บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด

	 	 o	 บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด

	 	 o	 บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด

	 •	 บริษัท เพย์สบาย จำากัด

	 •	 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

	 	 o	 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด

	 •	 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

	 •	 บริษัท	เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด

 

	 ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการนำาเสนอข้อมูลผลการ 

ดำา เนินงานด้านการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของดีแทคในปี  2559  ซึ่ ง 

ครอบคลุม ทุกกิจกรรมทุกภาคส่วน เพื่อให้มีคุณภาพสูงสุด รายงาน 

ฉบับนี้จะเปิดเผยผลการดำาเนินงานเฉพาะดีแทคโดยไม่ครอบคลุมถึง 

บริษัทอื่นๆ ในเครือ อย่างไรก็ตาม ภายในอนาคตดีแทคได้วางแผน 

เพิ่มเติมที่จะรายงานข้อมูลผลการดำาเนินงานของบริษัทในเครือที่ 

เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้นต่อไป	
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	 รวมทั้งขอบเขตผลกระทบภายนอก ซึ่งครอบคลุมถึง พนักงาน คู่ค้า	 ลูกค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม สำาหรับรายละเอียดประเด็นที่มี

นัยสำาคัญ และขอบเขตของประเด็นสามารถแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

 ประเด็นสำาคัญ (G4-19)

 

	 ผลเชิงเศรษฐกิจ

	 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

	 การจ้างงาน

	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 การฝึกอบรมและให้ความรู้

	 ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

	 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

	 ชุมชนท้องถิ่น

	 การต้านทุจริต

	 พลังงาน

	 มลอากาศ

	 น้ำาทิ้งและของเสีย

	 ความปลอดภัยของข้อมูล

	 การบริหารความเสี่ยงเชิงระบบ		

 (Technology Disruption)

	 การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม/	

	 การปฏิบัติด้านแรงงาน/	

	 สิทธิมนุษยชน

ภายในองค์กร (G4-20)

ดีแทคและกลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท ดีแทค 
บรอดแบนด์ 

จำากัด

บริษัท 
ดีแทคไตรเน็ต 

จำากัด

บริษัท	
เพย์สบาย	
จำากัด

บริษััท	แทค	
พร็อพเพอร์ตี้	

จำากัด

บริษัท	ยูไนเต็ด
คอมมูนิเกชั่น	

อินดัสตรี	 จำากัด	
(มหาชน)

บริษัท
เวิลด์โฟน	ช็อป

จำากัด

ภายนอกองค์กร (G4-21)

ลูกค�้ คู่ค้� ชุมชน สังคม
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 ประเด็นความยั่งยืน
 

	 ผลเชิงเศรษฐกิจ

	 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

	 การจ้างงาน

	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 การฝึกอบรมและให้ความรู้

	 ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

 ตัวชี้วัด

 EC1

 EC3

 EC7

 EC8

 LA1

 LA2

 LA3

 LA5

 LA6

 LA10

 PR3

 PR5

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานของดีแทค 

โดยเฉพาะประเด็นความยั่งยืนตามกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4 

ยังมีความเชื่อมโยงสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

(SDGs: Sustainable Development Goals) ตามที่องค์การสหประชาชาติ 

และชาติสมาชิกกว่า 193 ประเทศร่วมกันกำาหนด เพ่ือเป็นการยกระดับ

สู่รายงานเพิ่มพูนความยั่งยืน (Enhanced Sustainability Report) 

สำาหรับสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในวงกว้าง โดยสามารถ 

แสดงให้เห็น ความเชื่อมโยงของข้อมูลการดำาเนินงานที่ตอบสนองต่อ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

งึถาขเนคกุทหใ
นืยงัยีทนางงัลพ

นตงอขงัลำกมาตดไ

ญิรจเรากมิรสเงส
จิกฐษรศเงาทตโบิตเ

นืยงัยีท

มรรกหาสตุอมิรสเงส
มรรกตัวนะลแนืยงัยีท

ำลมอืลหเมาวคดล
ะลแนใยาภงัท
ศทเะรปงาวหะร

งัตรากะลแงอืมเงารส
ยัภดอลปีทนาฐนิถ

บบแปูรงารส
ะลแติลผราก

นืยงัยีทคภโิรบราก

งายอรากนินเำด
กแอืพเนวดงรเ
นอรกลโาหญป

นชยโะรปชใะลแษกัรุนอ
รกายพัรทกาจ

นืยงัยงายอลเะทงาท

นชยโะรปชใรากมิรสเงส
บบะรงอขนืยงัยีท

กบนบศวเิน

ะลแพาภิตนัสมิรสเงส
มรรธิตุยบบะรงึถาขเราก

มยีทเาทเงายอ

อืมมวรมาวคงารส
รากอตลกาสบัดะร

นืยงัยีทานฒัพ

นจกายมาวคดัจข กายอดอมาวคดัจข
งคนัมมาวคงารส

ทางอาหาร

ูยอนปเมาวคมิรสเงส
นคกุทงอขีดีท

สากอโมิรสเงส
ูรนยีรเรากนใ

มยีทเาทเมาวคงารส
ะลแีรตสศพเงาท
นคกุทงิญหก็ดเ

งายอำนรากดัจ
ชใมอรพะลแนืยงัย

นคกุทบัรหำส
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 ประเด็นความยั่งยืน
 

	 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

	 พลังงาน

	 มลอากาศ

	 น้ำาทิ้งและของเสีย

	 ชุมชนท้องถิ่น

	 การต้านทุจริต

	 การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม/	

	 การปฏิบัติด้านแรงงาน/	

	 สิทธิมนุษยชน

 ตัวชี้วัด

 PR8

 EN3

 EN6

 EN19

 

  EN23

 EN25

 SO1

 SO3

 SO4

 

 EN32

 LA14

 HR10

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ	

อีเมล :	 sustainabilitydept@dtac.co.th

หรือ	 หน่วยงาน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	

	 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 319 ชั้น 41 อาคารจัตุรัสจามจุรี	

	 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

	 กรุงเทพมหานคร 10330
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ดัชนีเนื้อหารายงาน
(GRI Content Index)

G4 General Standard Disclosures Overview (G4-32)

General Standard Disclosures
 Page 

Omissions
 Direct External 

CRBP BGOP
 Number  Answer Assurance

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1 4-5
STRATEGY AND ANALYSIS
G4-3 7
G4-4 7
G4-5 7
G4-6 6-7
G4-7 7
G4-8 7
G4-9 9, 33
G4-10 33
G4-11 39
G4-12 10-11
G4-13 20-21
G4-14 5, 67-68
G4-15 15, 74-75
G4-16 20, 27
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17 72
G4-18 72
G4-19 73
G4-20 73
G4-21 73
G4-22   The 1st Sustianability
   Report
G4-23   The 1st Sustianability
   Report
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G4 General Standard Disclosures Overview (Cont.) (G4-32)

General Standard Disclosures
 Page 

Omissions
 Direct External 

CRBP BGOP
 Number  Answer Assurance

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-24 16
G4-25 16
G4-26 17-19
G4-27 17-19 
REPORT PROFILE
G4-28 72
G4-29 72
G4-30 72
G4-31 75
G4-32 72, 76-79
G4-33    No External Assuance
GOVERNANCE 
G4-34 23-24
ETHICS AND INTEGRITY
G4-56 6

G4 Specific Standard Disclosures Overview

Specific Standard Disclosures
 Page 

Omissions
 Direct External 

CRBP BGOP
 Number  Answer Assurance

ECONOMIC
Economic Performance
G4-DMA 8
G4-EC1 9
G4-EC3 39
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G4 Specific Standard Disclosures Overview (Cont.) (G4-32)

Specific Standard Disclosures
 Page 

Omissions
 Direct External 

CRBP BGOP
 Number  Answer Assurance

ECONOMIC (CONT.)
Indirect Economic Impact
G4-DMA 49-61
G4-EC7 49-61
G4-EC8 49-61 
ENVIRONMENTAL
Energy
G4-DMA 70
G4-EN3 70
G4-EN6 70 
Emissions
G4-DMA 67-69
G4-EN19 67-69
Effluents and Waste 
G4-DMA 68
G4-EN23 68 
Supplier Environmental Assessment 
G4-DMA 43
G4-EN32  43
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
Employment
G4-DMA 31-33
G4-LA1 33
G4-LA3 38    38
Occupational Health and Safety
G4-DMA 40-41
G4-LA5 41
G4-LA6 41
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G4 Specific Standard Disclosures Overview (Cont.) (G4-32)

Specific Standard Disclosures
 Page 

Omissions
 Direct External 

CRBP BGOP
 Number  Answer Assurance

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK (CONT.)
Supplier Assessment for Labor Practices 
G4-DMA 43
G4-LA14 43
Training and Education 
G4-DMA 34-35
G4-LA10 34-35
Diversity and Equal Opportunity
G4-DMA 32
HUMAN RIGHTS
Supplier Human Rights Assessment 
G4-DMA 43
G4-HR10 43    43
SOCIETY
Local Community 
G4-DMA 27-29
G4-SO1 28
Anti-corruption 
G4-DMA 24-25
G4-SO3 24
G4-SO4 26
PRODUCT RESPONSIBILITY
Product and Service Labelling
G4-DMA 44-45
G4-PR3 47    62-66 52
G4-PR5 45
Customer Privacy
G4-DMA 46
G4-PR8 46
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