
รายงานความยั่งยืนประจําป  2560 
บร�ษัท โทเทิ่ล เเอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

dtac Sustainability
Report 2017



สารจากประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สร้างความเข้มแข็งให้ทุกคนในสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของดีแทค

หลักปฏิบัติของดีแทคต่อบริษัทคู่ค้า

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ข้อมูลทั่วไปและ
ผลการดำาเนินงานโดยรวม

กลยุทธ์การดำาเนินงานด้าน
ความยั่งยืนในปี 2560

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
ด้านการพัฒนาบุคคลากร

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การดำาเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ดัชนี้เนื้อหารายงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
อัตลักษณ์ของดีแทค

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

นโยบายด้านอื่นๆ 
และผลการดำาเนินงาน

สารบัญ
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สารจากประธานคณะกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เราได้ประจักษ์ถึงการเกิดขึ้นและแผ่ขยายของการ
เชื่อมโยงกันแบบไร้สาย ซึ่งได้สร้างคลื่นแห่งนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
ต่างๆ แม้แต่อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็ยังได้รับ
ผลกระทบนี้เช่นกัน  ดีแทคจึงตั้งจุดยืนเพื่อเผชิญหน้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ด้วยการโอบรับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพในการดำาเนินธรุกิจ
และการแข่งขันก่อนที่เราจะถูกกลืนหายไป  และเรายังเชื่อ
ว่ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของเราในครั้งนี้จะ
ช่วยสร้างประโยชน์และความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยโดย
รวมอีกด้วย

“คน” คอืแกน่สำาคญัของยทุธศาสตรน์ี ้ไมว่า่จะเปน็การ
เสรมิสรา้งทกัษะดา้นการขายสนิคา้ออนไลนใ์หแ้กเ่กษตรกร
ในจังหวัดเลย หรือการเพิ่มทักษะด้าน Data Analytics 
ให้แก่บุคลากรของดีแทคในเกรุงเทพฯ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้ว
แต่มีเป้าหมายที่เหมือนกัน นั่นคือการสร้างประโยชน์และ
โอกาสในการพัฒนาตนเองที่เกิดขึ้นภายใต้การดำาเนิน
นโยบาย Thailand 4.0 โดยภาครัฐนั่นเอง

แนวทางการดำาเนินงานที่กล่าวมา ท้ายที่สุดแล้ว ต้อง
ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดี  ในปีที่ผ่านมา 
เราได้เพิ่มการทำางานร่วมกับบริษัทคู่ค้าเพื่อสร้างคุณค่า
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วม
กัน และได้ผลักดันนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบของดีแทค  หลักการทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ การสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้กส่งัคม การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั และการ
ดำาเนินธุรกิจตามกรอบธรรมาภิบาลที่ดี คือกุญแจสำาคัญ
อันจะนำาไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวม และสังคม
ที่จะมีความเท่าเทียมและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดีแทคดำาเนินธุรกิจเพื่อสองสิ่งที่สำาคัญ 
ไดแ้ก ่การเชือ่มโยงลกูคา้เขา้กบัสิง่ทีม่คีวาม
หมายต่อชีวิต และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สังคมโดยรวมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งวิสัยทัศน์นี้สะท้อนอย่างชัดเจนในวิธี
การทำางานด้านความยั่งยืนและการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เราเชื่อว่า
สังคมที่มีการเชื่อมโยงกันคือสังคมที่เข้ม
แข็ง  และอินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานที่
ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เพิ่มพูนขีด
ความสามารถในการทำางาน การเรยีนรูท้กัษะ
ใหม่ๆ การแบ่งปันสิ่งดีๆ และการช่วยเหลือ
กันรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ
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ทักษะด้านดิจิทัลที่จำากัดไม่เพียงแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประชากรกลุ่ม
ที่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยเท่านั้น แต่องค์กรหลายแห่งไม่ว่า
ขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนเผชิญความท้าทายในการเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางการ
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทั้งสิ้น ในขณะที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดอย่างรวดเร็ว ดัง
นั้น โครงสร้างการดำาเนินงานและวัฒนธรรมขององค์กรทุกแห่งต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือแม้แต่พนักงานทุกคนในองค์กรก็ต้อง
มชีอ่งทางการเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ  เพือ่พรอ้มรบัความเปลีย่นแปลงนีด้ว้ยเชน่กนั

สําหรับการเผชิญหน้ากับความท้าทายข้อนี้ ดีแทคได้ให้สร้างบทบาทสําคัญให้กับ
พนักงานโดยให้เข้ามาร่วมกันสร้างวิธีการทํางานในรูปแบบใหม่ผ่านแคมเปญ Flip It Chal-
lenge  ซึง่เนน้ใหพ้นกังานจากหลากหลายฝา่ยมาทาํงานรว่มกนัเปน็ทมีเพือ่แกป้ญัหาใหก้บั
องค์กรหรือลูกค้าอย่างรวดเร็ว หรือการทํางานแบบ Agile Method ซึ่งจะช่วยให้เกิดสินค้า 
บริการ หรือกระบวนการทํางานใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ดีแทคยังได้เสริมประสิทธิภาพงานด้านการพัฒนาบุคลากรขนานใหญ่

เช่นกัน โดยเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาการอบรมเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลและด้านอื่นๆ จาก dtac 
Academy และ Telenor Group ใหแ้กพ่นกังานอยา่งเตม็รปูแบบ พรอ้มดว้ยเครือ่งมอืการวดัผล
ทีพ่นกังานแตล่ะคนสามารถออกแบบและกาํหนดเสน้ทางการเรยีนรูข้องตนเองได ้ สว่นรปู
แบบของการเพิม่ทกัษะนัน้ จะไมเ่ปน็ลกัษณะการอบรมแบบดัง้เดมิอกีตอ่ไป แตเ่ราเนน้ให้
เป็นการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบมัลติมีเดียผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
สว่นลกูคา้และผูแ้ทนจาํหนา่ยของดแีทคกไ็ดร้บัประโยชนจ์ากกระบวนการการเปลีย่น

ผ่านสู่ดิจิทัลนี้เช่นกัน เราได้สร้างเครื่องมือทางดิจิทลัสําหรับการให้บริการต่างๆ มากมาย 
อาทิ dtac app, แอปพลิเคชั่น dtac one และ dtac call ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ
ต่างๆ จากดีแทคได้อย่างสะดวกและง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟน ลดขั้นตอนการรับบริการ 
และประหยัดเวลา ซึ่งล้วนเป็นไปตามการมุ่งหน้าเข้าสู่ “เป้าหมาย 2563” ในการเป็นผู้นํา
ในด้านการให้บริการดิจิทัลของดีแทค
นอกเหนอืไปจากการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีต่อบโจทยว์ถิชีวีติดจิทิลัของลกูคา้

แลว้ ดแีทคกย็งัไมล่ะเลยการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันต่อไปในอนาคต เราได้ร่วมมือกับ Telenor Group ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI 
ซึ่งสามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ส่วนโครงการ dtac accelerate ก็ยัง
คงเดินหน้าสร้างสตาร์ตอัพที่แข็งแกร่งรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างมูลค่า
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล

ดแีทคมุง่หนา้สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กส่งัคมโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอยา่ง
ตอ่เนือ่ง โดยเรายดึมัน่ในนโยบายการดำาเนนิธรุกจิอยูบ่นพืน้ฐานของธรรมาภิ
บาลทีด่ ีดแีทคเชือ่วา่ธรรมาภบิาลทีด่คีอืรากฐานของการสรา้งความยัง่ยนืให้
แก่ธุรกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ในปี 2546 ดีแทคได้พัฒนา
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่าง
เครง่ครดั และไดม้กีารปรบัปรงุเนือ้หาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกั
เกณฑก์ารประเมนิของหนว่ยงานตา่งๆ และมาตรฐานสงูสดุทัง้ในระดบัประเทศ
และสากล และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใส

การดำาเนิน
ธุรกิจ

อย่างมีความ
รับผิดชอบ

การเปลี่ยนผ่าน
สู่ดิจิทัล 

Digital 
Transformation
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นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ดีแทคได้ให้คํามั่นสัญญาในการต่อต้านทุจิริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance to 
Corruption) ซึ่งได้กําหนดแนวทางและหลักปฏิบัติสําหรับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมี
การฝกึอบรมเพิม่ความรูแ้กพ่นกังานอยา่งตอ่เนือ่ง ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นทจุรติ
คอร์รัปชัน เช่น นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) กล่าวคือ ห้ามพนักงานรับของขวัญ
จากบุคคลภายนอกโดยไม่มีข้อยกเว้น และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair Business Com-
petition) ซึ่งเป็นการสะท้อนจุดยืนของดีแทคในการทําสิ่งที่ถูกต้อง  ในปี 2560 ดีแทคได้เข้า
ประเมนิบการทาํงานของคูค่า้ถงึ 562 ครัง้ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่บรษิทัคูค่า้มกีารดาํเนนิธรุกจิอยา่ง
มคีวามรบัผดิชอบและยดึถอืหลกัสทิธมินษุยชนเชน่เดยีวกบัดแีทค และไดจ้ดัการอบรมให้
แก่บริษัทคู่ค้าเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในเรื่องดังกล่าวถึง 2,586 ชั่วโมง
การทํางานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดีของดีแทคสะท้อนให้เห็นได้จากการที่ดีแทค

ได้รับการประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยให้เป็น 
1 ใน 110 บริษัทที่ได้รับคะแนน “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90-100%) จากบริษัทจด
ทะเบยีนไทยทัง้หมด 620 บรษิทัในปทีีผ่า่นมา ดแีทคยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาลทีเ่นน้ความ
โปรง่ใส การแสดงขอ้มลูทีต่รงตามความเปน็จรงิ และการสรา้งความมสีว่นรว่มกบักลุม่ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด และเพือ่เปน็การสะทอ้นใหเ้หน็หลกัธรรมาภบิาลดงักลา่ว ดแีทคจงึ
แสดงผลการดาํเนนิงานดา้นความยัง่ยนืผา่นกระบวนการรายงานตามมาตรฐานสากลของ 
Global Reporting Initiative (GRI) G4 ซึง่เราหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ผลการดาํเนนิงานดา้นความยัง่ยนื
ที่ผ่านมาจะสร้างความยั่งความยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และช่วยให้
ผู้คนได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายกับตนเองได้มากที่สุด
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เป็นหนึ่งในผู้นำา
ธรุกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศไทย กอ่ตัง้ในป ี2532 
เพือ่ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นคลืน่ความถีย่า่น 850 เมกะเฮริตซ ์
และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ 
สร้าง-โอน-ดำาเนินงาน (BTO) เป็นเวลา 27 ปีจาก บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)

ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีแทค เนท
เวอร์ค จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สามเป็นเวลา 15 ปี จาก กสทช. เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม 
(ตามนยิามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย)์ จํานวน 2 บรษิทั ไดแ้ก ่(1) บรษิทั ยไูนเตด็ ดสิทรบิวิชัน่ บซิ
ซิเนส จํากัด (หรือ ยูดี) และ (2) บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
จาํกดั* บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละลงทนุในบรษิทั
ยอ่ยโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนนุการดาํเนนิธรุกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละการ
บรหิารจดัการทรพัยส์นิของบรษิทัเปน็หลกั นอกจากนัน้ บรษิทัยงัเนน้การลงทนุ
ในกิจการที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้
หมายเหต ุ* บรษิทั ไมไ่ดม้อีทิธพิลอยา่งมนียัสาํคญัเหนอืกจิการนี ้ดงันัน้ กจิการ
นี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลทั่วไป  (G4-3,G4-4,G4-4,G4-6,G4-7)

GENERAL 
INFORMA-
TION
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ข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ประเภทธุรกิจ  ประเภทหุ้น
 จำานวนหุ้น
ที่ถือ (%)

จำานวนหุ้น
ทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ 
จํากัด

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย 
จํากัด

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท 
จํากัด

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากัด

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากัด

บริษัท เพย์สบาย จํากัด

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ 
จํากัด

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด

บริษัท เทเลแอสเซท จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น
บิซซิเนส จํากัด* (ยูดี)

บริษัท ศูนย์ให้บริการ
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
จํากัด
 

บริการโทรคมนาคม (Wi-Fi) โดยได้รับ
ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบที่หนึ่ง

ให้บริการด้านโทรคมนาคมและดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร

ให้บริการโทรคมนาคม

ลงทุนและให้การสนับสนุนแก่บริษัท 
Start-up ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ

บริหารและจัดการทรัพย์สิน

บริหารและจัดการทรัพย์สิน

ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 
บัตรเงินสด บริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับชําระเงิน

บริหารสินทรัพย์

บริหารสินทรัพย์

ระหว่างชําระบัญชี

ระหว่างชําระบัญชี

ให้เช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์โทรคมนาคม 

จัดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด
บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์ เสริมต่างๆ

บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
กลางประสานงานการโอนย้าย 
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์

175

100

1,160

15

1

1

200

1

80

313.55

450

1

200

2

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

100

100
(ผ่านบริษัท ดีแทค  
ไตรเน็ต จํากัด)

100

100
(ผ่านบริษัท ดีแทค  
ไตรเน็ต จํากัด)

99.97
(ผ่าน บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด)

99.97
(ผ่าน บริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จํากัด)

100

99.99

100
(ผ่านบริษัทแทค  
พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด)

99.81

100

99.97
(ผ่าน บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด)

25

20
( โดยดีแทค และ
ผ่าน บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด)

1,750,000

1,000,000

11,600,000

150,000

10,000

10,000

2,000,000

100,000

800,000

434,668,207

4,500,000

10,000

20,000,000

20,000
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BUSI-
NESS
OVER-
VIEW

ในปี 2560 ดีแทคได้ให้บริการบน
คลื่นความถี่ที่มีโครงข่ายครอบคลุม
ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ดังต่อไปนี้

ผลการดำาเนินงานโดยรวม
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2G
1800 MHz

3G
850 / 2100 MHz

4G / 4G LTE 
2100 MHz / 1800 MHz

22.7ด้วยยอดผู้ใช้งานทั้งหมด ล้าน เลขหมาย

นับเป็นส่วนแบ่งตลาด
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

จากผู้ให้บริการ
ทั้งหมดในตลาด

ด้วยระบบโครงข่ายโทร 
คมนาคมที่ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ ดีแทคจึง 
เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ผู้ นำ า ธุ ร กิ จ 
โทรคมนาคมของประเทศ

จำานวนผู้ใช้บริการ

จำานวน
สถานีฐาน

2558 2559 2560

10

15

20

25

30

สัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟน
(ร้อยละของผู้ใช้บริการ)

(ล
้าน

เล
ขห

มา
ย)

2558

61 68 73

2559 2560

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

24%

ลูกค้าระบบรายเดือน 
(Postpaid)
ลูกค้าระบบเติมเงิน
(Prepaid)
รวมผู้ใช้บริการทั้งหมด

10,802

33,518

26,860

สถานี

สถานี

สถานี
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จำานวนศูนย์
ให้บริการ
ด้วยเข้าใจว่าศูนย์บริการเป็นส่วน
ประกอบสำาคัญในการให้บริการ
โทรคมนาคม ดีแทคจึงพัฒนาศูนย์
บรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2560 
เราแบ่งศูนย์บริการออกเป็น 2 รูป
แบบ นั่นคือ dtac hall และ dtac 
center ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. dtac hall 
จำานวนสาขาทั่วประเทศ  l  52 
จำานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันต่อสาขา  l  350

dtac hall คือ One-Stop Service ขนาดใหญ่ที่ดีแทคดําเนินธุรกิจเองทั้งหมด โดยที่นี่เป็นจุด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีแทค เช่น แพ็กเกจซิมระบบรายเดือน ซิมระบบเติมเงิน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าอย่างสมาร์ตโฟนและแทบเล็ตรุ่นต่างๆ อีกทั้งเป็นจุดให้บริการทุก
ด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า การชําระค่าบริการ การสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบริการเสริม 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้บริการ การออกซิมการ์ดใหม่แทนซิมการ์ดเดิม และอื่นๆ อีก
มากมาย 

โดยภายใน dtac hall มีเจ้าหน้าที่ประจําการอยู่เสมอ เพื่อช่วยเหลือและให้ข้อมูลลูกค้าใน
ทุกๆ หัวข้ออย่างเต็มที่ นอกจากนี้ภายในร้านยังมีการจัดแสดงสื่อต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัล 
จอทัชสกรีน รวมทั้งมีการติดตั้งตู้ให้บริการอัตโนมัติเพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าที่
นิยมบริการแบบ self-service อีกด้วย 

2. dtac center 
dtac center ที่ดีแทคดำาเนินธุรกิจเอง
จำานวนสาขาทั่วประเทศ   l  252 
จำานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันต่อสาขา   l  150
dtac center ที่เป็นแฟรนไชส์และดำาเนินธุรกิจโดยคู่ค้า
จำานวนสาขาทั่วประเทศ   l  175 
จำานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันต่อสาขา   l  250
 
dtac center คือ One-Stop Service ขนาดกลางซึ่งแบ่งเป็นสาขาที่ดีแทคดําเนินธุรกิจเอง 
และสาขาที่ดําเนินธุรกิจโดยคู่ค้า โดย dtac center เป็นจุดจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ของดีแทค
และคู่ค้าเช่นเดียวกันกับ dtac hall แต่ในด้านการบริการนั้น dtac center จะไม่มีบริการที่
ครอบคลุมทุกอย่างเท่า dtac hall 10
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มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจาย

รายได้จากการให้บริการข้อมูล

รายละเอียดทางเศรษฐกิจ

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained) 146,497,773,329.62

รายได้ (Revenues)

ต้นทุนการดำาเนินงาน (Operating costs)

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits)

เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of capital)

เงินที่ชำาระแก่รัฐ (Payments to government)

การลงทุนในชุมชน (Community investments)

รายได้จากการให้บริการข้อมูล (พันล้านบาท)

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการข้อมูลต่อรายได้จากการให้บริการ
ไม่เชื่อมต่อโครงข่าย 

30.7

46.4 %

35.7

55.3 %

43.6

67.2 %

59,528,836,579

4,570,894,396.62

1,508,254,373

2,566,191,186

48,792,322

78,274,804,473

จำานวน (บาท)

2558 2559 2560
รา

ยง
าน

คว
าม

ยั่ง
ยืน
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ี 2
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2017 
dtac

Sustainability
Strategies

กลยุทธ์การดำาเนินงานด้าน
ความยั่งยืน ในปี 2560
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ความยั่งยืนตั้งอยู่
บนรากฐานของการ
กำากับกิจการที่ดี
เชน่เดยีวกบัปทีีผ่า่นๆ มาดแีทคยงัคงปฏบิตัติาม 
‘หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555’ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอยา่งเครง่ครดั เพือ่รกัษามาตรฐาน
การดำาเนินงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้แบบที่เราทำามาตลอด 

ดีแทคได้จัดทํานโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติ
ด้านการกํากับกิจการผ่านโครงสร้างการบริหารงาน
ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  และ 
ฝ่ายบริหาร (G4-17) ดังนี้

*ในปี 2561 กลุ่มดิจิทัลได้ถูกยุบรวมเข้ากับงานของกลุ่มการตลาด ส่วนกลุ่มการขายได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มงานพาณิชย์ มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูลกิจการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่ม
การเงิน

กลุ่ม
การตลาด

กลุ่ม
เทคโนโลยี

กลุ่ม
ดิจิทัล

กลุ่ม
บุคคล

กลุ่มกิจการ
องค์กรและ

พัฒนาธุรกิจ
กลุ่ม

การขาย
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ร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและลดความ
เหลื่อมล้ำาเพื่อความยั่งยืนของทุกคน

สร้างความยั่งยืนให้สอดคล้อง
กับนโยบายภาครัฐ
สำาหรบัดแีทค เราเชือ่วา่เทคโนโลยดีจิทิลั คอืหนทางหนึง่
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางรายได้ และยก
ระดบัความเปน็อยูข่องประชาชนทกุกลุม่ในสงัคม เราจงึ
มุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐที่ได้ส่งเสริมการ
ก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการนำานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ รวม
ทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการบริหารประเทศ 
เพือ่กา้วใหท้นักระแสโลกาภวิตัน ์อยา่งไรกต็าม การกา้ว
สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ไม่ใช่แค่การสร้างโครงสร้างพื้น
ฐานเพื่อให้บริการอินเทอเน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศเท่านั้น แต่คนทุกกลุ่มจำาเป็นต้องเรียนรู้การใช้
อินเทอเน็ตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างสูงสุดด้วย 
เพือ่พฒันาอาชพี รายได ้และความเปน็อยูใ่นชวีติประจำา
วัน ซึ่งดีแทค เราสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในปี 2560 เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ดีแทคได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างดีแทคและ 4 หน่วยงาน
ภาครฐั ไดแ้ก ่กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณชิย์ และกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยการลงนามนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของโครงการระยะเรง่ดว่นเพือ่สง่
เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่สรา้งเสรมิความ

แข็งแรงของเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มโอกาสในสร้างรายได้ให้
กับชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการเปิดตัวผ่านศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก) ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ดีแทคและบริษัท เทเลนอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้
ใหบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืสญัชาตนิอรเ์วย ์ซึง่เปน็หนึง่ในผูถ้อืหุน้
หลักของเรา ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนรัฐบาล
ไทยผ่านการดําเนินธุรกิจและโครงการต่างๆ เพื่อเตรียมสังคม
ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

โดยดีแทคตั้งเป้าหมายว่า จะสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลหรือ 
สตารต์อพัรุน่ใหมผ่า่นโครงการ dtac accelerate และจะสง่เสรมิให้
เกิดการจ้างงานผ่านโครงการดังกล่าวจํานวน 30,000 ตําแหน่ง
ภายในพ.ศ.2563  รวมไปถึงผลักดันให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี
เปน็เครือ่งมอืในการยกระดบัคณุภาพชวีติของตน และสนบัสนนุ
ให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่าง
แทจ้รงิ โดยตัง้เปา้หมายวา่ จะเปลีย่นขัน้ตอนการทาํเกษตรกรรม
จากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล และจะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จํานวน 
100,000 รายภายในพ.ศ. 2563 เช่นกัน

‘Empower Societies’ ยังคงเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีแทค
เชือ่มัน่และยดึถอืเชน่เดยีวกบัปทีีแ่ลว้มา และในป ี2560 
ดีแทคยังได้ผนวกกลยุทธ์ ‘การลดความเหลื่อมล้ำา’ เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งด้วย

ดีแทคได้ประกาศสนับสนุน UN Sustainabil ity Development 
Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ (Reduced Ineqaulities) และเช่นเคย—เรานํา
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้เป็นเครื่องมือ
บรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ํา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการ
จ้างอย่างเป็นธรรม การขจัดความยากจน การเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเพื่อเข้า
ถึงข่าวสารและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งในแง่เศรษฐกิจและความปลอดภัย ของตนเอง 
คนใกล้ตัว และคนในชุมชนเดียวกัน 

ทั้งนี้ กลยุทธ์เรื่อง ‘การลดความเหลื่อมล้ํา’ นั้นยังสอดคล้อง
กับเป้าหมายการเป็น ‘ผู้นําองค์กรดิจิทัลในปี 2563’ หรือ Digital 
Transformation 2020 ซึ่งดีแทคประกาศไว้ในปี 2560



การดำาเนินงานที่สำาคัญ
ในรอบปี 2560

FLIP IT!
กุมภาพันธ์ มีนาคม 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีแทคกับ 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณชิย ์
และกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่รว่มสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกจิฐานรากและสรา้ง
รายได้ให้กับชุมชน

เปิดตัว “ดีแทค ฟาร์มแม่นยํา” ใน 30 ฟาร์มนําร่องของ Young Smart Farmer โดยใช้
เทคโนโลยี IoT ลดความเสียหายของผลผลิตจากสภาพอากาศแปรปรวนได้ 50% และคืน
ทุนภายใน 1 รอบการเพาะปลูก

เปดิตวั dtac Family Care แอปพลเิคชัน่สาํหรบัดแูลควบคมุการใชง้านสมารท์โฟนของลกู
หลาน มียอดดาวน์โหลดกว่า 42,000 ราย มีค่าบริการเดือนละ 59 บาท

สิงหาคม 
 เปิดตัวโครงการพลิกไทย เปิดโอกาสให้คนไทยนํา
เสนอไอเดียแก้ปัญหาในชุมชน ได้รับกว่า 300 ไอเดีย

จัดงานสัมนา “Shift Happens พลิก
ธุรกิจให้ทันวันพรุ่งนี้ เพื่อธุรกิจและ 
สังคมที่ดีกว่า” ตอกย้ําจุดยืน 
“การดําเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบเท่านั้นที่จะช่วยสร้าง
ความยั่งยืนแก่สังคมและยกระดับ
เศรษฐกิจ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดองค์กรในฝันประจําปี 2560 โดยได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับที่ 5 
จากองค์กรที่ผ่านการคัดเลือก 10 บริษัท จากผลสํารวจของบริษัท จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด

ไดร้บัรางวลั Thailand Sustainability Investment 2017 หรอืหุน้ยัง่ยนื ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดงาน Peer Review ในหัวข้อ Partnerships for Reduced Ineqaulities: How Business Can Contribute to 
the SDGs เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อ เกี่ยวกับบทบาท
ของดีแทคในการช่วยลดความเหลื่อมล้ํา

SHIFT
HAPPENS!

เปิดตัวแบรนด์แพลตฟอร์มภายใต้
แนวคิด "FLIP IT – แค่พลิก ชีวิตก็ง่าย" 
พร้อมเสนอแพ็กเกจ "Go No Limit" ที่ให้
ลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ตตามความเร็วที่
เลือกอย่างไม่จํากัด

รับรางวัล Thailand Sustainability Invest-
ment 2016 หรือหุ้นยั่งยืน ในฐานะ
บริษัทจดทะเบียนที่ ดํ า เนินธุ รกิ จ
อย่างยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

กันยายน  

st
ar

t

พฤศจิกายน  



พฤษภาคม 

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดี
เยี่ยมด้านการแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อ
สงัคม นอกจากนี ้คณุลารส์ นอรล์ิง่ และคณุซเวเร่ 
 เพ็ดเดอร์เซ็น  ยังได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งใน 
CEO ยอดเยี่ยม และ CFO ยอดเยี่ยม ตามลําดับ 
จากนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

ร่วมมือกับมูลนิธิแพธทูเฮลธ์เปิด
ตัวห้องแชตให้คําปรึกษาออนไลน์ 
Stop Bullying เลิฟแคร์ไม่รังแกกัน 
มีเด็กๆ เข้าไปดูเว็บไซต์กว่า 
40,000 ราย 
และมีเด็กๆ เข้าใช้ห้องแชต 
212 ราย

ร่วมมือกับกสทช. จัดทํา SIM สําหรับผู้พิการ
ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ

dtac accelerate สรา้งการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ
กว่า 150 ล้านบาท ได้รับเงินลงทุนต่อเนื่อง 70% มีมูลค่า
รวมกว่า 3,000 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานกว่า 10,000 
ตำาแหน่ง

ประกาศผลโครงการ ‘เกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด’ ปีที่ 9 และ
เผยแพร่ 3 เทรนด์เด่นของเกษตรกรไทยยุคใหม่ ได้แก่ การทำา
เกษตรเชิงข้อมูล การใช้พลังงานหมุนเวียน และการควบคุม
ศัตรูพืชด้วยชีววิธี

โครงการ ThinkSmart สามารถจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์
ได้จำานวน 60,863 ชิ้น คิดเป็นน้ำาหนัก 5983.06 กิโลกรัม 
ชว่ยลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดถ้งึ 765,621.06 กโิลกรมั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e)

โครงการดีแทค e-invoice มีลูกค้าสมัครใช้บริการ 1.7 ล้าน
เลขหมาย ราย ชว่ยลดการใชก้ระดาษได ้20.3 ลา้นแผน่ ซึง่ชว่ย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ประมาณ 84,000 
กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า (kgCO2e)

มิถุนายน 

กรกฎาคม  

CEO

CFO

see you 
next year!ธันวาคม  



18

TO BE

TO THINK

TO

PASSION

DARING

DIFFERENT

ACT FAST

TO WIN



เคลด็ลบัข้อแรกเป็นเรื่องพืน้ฐานระดบัทีว่่า เมือ่เราบอกไป 
คณุอาจคดิว่าจะบอกทำาไม แต่เรื่องพืน้ฐานนีแ่หละทีผู่ค้นมกั
จะหลงลืมหรือมองข้ามไป

เคลด็ลบัทีว่่านัน้คอื เข้าใจคณุค่าทีต่วัเองสามารถส่งมอบ
ให้ผู้อื่น

ในฐานะที่ดีแทคเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม คุณค่าของเราจึงหนี
ไม่พ้นการเชือ่มต่อผูค้นเข้ากบัสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ นัน่คอื ผูค้นทีเ่ขารกัและห่วงใย 
โดยนาํเสนอสนิค้าและบรกิารทีท่นัสมยัและดยีิง่ขึน้ เพือ่ตอบสนองทกุแง่มมุ
ในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล 
นอกจากนี้ คุณค่าอีกข้อที่เราให้ความสําคัญ คือการหยิบยื่นเทคโนโลยี

ในมอืให้กบัผูอ้ืน่ เพือ่สร้างเสรมิสงัคมให้แขง็แรงและก้าวทนัการเปลีย่นผ่าน
สู่ดิจิทัลไปพร้อมกัน 
เพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าของเราให้ผู้อื่นได้ตามตั้งใจ ดีแทคเน้นยํ้ากับ

พนักงานทุกคนว่า เราต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลก
ยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันทาง
ธุรกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ดีแทคจึงส่งเสริมให้คนของเราเป็น ‘ผู้
ท้าทาย’ (be a disruptor) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราเรียกว่า 
dtac DNA ดังนี้ 

1. ‘กล้าที่จะลอง’ 
เดินออกจากความเคยชินเดิมๆ และค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการนํา
เสนอสินค้าและบริการ
2. ‘มองในมุมต่าง’
 ไม่ยึดติดกับแนวทางเดิมๆ และพลิกแพลงหาวิธีตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ให้ชีวิตลูกค้าง่ายที่สุด
3. ‘ทำาอย่างไว’
ทาํงานอย่างรวดเรว็ ทัง้เรว็กว่าคูแ่ข่งและเรว็กว่าตวัเองในอดตี เพือ่คงความ
เป็นที่หนึ่งเอาไว้
4. ‘ปรารถนาที่จะชนะ’ 
มุ่งมั่นต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างไม่ลดละ และจะหยุดก็ต่อเมื่อชนะเท่านั้น

อนัทีจ่รงิเคลด็ลบัข้อนีไ้ม่ใช่เรือ่งยาก แต่สิง่ทีย่ากจรงิๆ คอืการลงมอืส่ง
มอบคุณค่าให้ผู้อื่นและการวัดผลหลังจากนั้นต่างหาก โดยดีแทคมุ่งมั่นทํา
งานอย่างหนักเพื่อให้ชีวิตลูกค้าง่ายขึ้น อํานวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ลูกค้าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารได้อย่างเต็มที่ จากนั้น
จึงวัดผลจากความรู ้สึกของลูกค้าที่อยากแนะนําบริการของเราให้กับ
ครอบครัวและคนที่เขารัก

1
เข้าใจคุณค่าที่ตัวเอง
สามารถส่งมอบให้ผู้อื่น 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และอัตลักษณ์ของดีแทค
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เป็นที่รู้กันในแวดวงเทคโนโลยีว่าประเทศไทยติดอันดับ
ต้นๆ ของประเทศที่มีจำานวนผู้ใช้บนโลกออนไลน์มากที่สุด
ในโลก โดยอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมี
ยอดแซงคอมพิวเตอร์ไปหลายขุม เรากลายเป็นเมืองหลวง
ของ Facebook เป็นประเทศที่มีผู้ใช้ LINE มากเป็นอันดับ
สอง และตดิหนึง่ในสบิของประเทศทีด่ ูYouTube มากทีส่ดุ 
จนทำาให้หลายๆ บริษัทเลือกที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มา 
ทดลองกับผู้ใช้ในประเทศไทยก่อนเสียด้วยซ้ำา

สว่นลกูคา้ของเรากม็กีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเชน่กนั มกีารใชช้อ่งทางสือ่สาร
แบบดจิทิลัของดแีทคมากขึน้ในการรบัขอ้มลูตา่งๆ และแกป้ญัหาดว้ยตนเองเพิม่ขึน้ 
อย่างเช่น dtac Online Community และ dtac app เป็นต้น ในขณะที่การใช้บริการทาง 
dtac Call Center 1678 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ
ถงึแมจ้ะมผีูใ้ชง้านอนิเทอรเ์นต็ผา่นสมารท์โฟนมากขึน้เพยีงไร แตเ่รือ่งตลกรา้ย

ก็คือ ระบบของผู้ให้บริการในประเทศไทยยังใช้เทคโนโลยีดิจิอย่างจํากัด ไม่ทันใจ 
และไมต่อบสนองตอ่วถิชีวีติดจิทิลัของลกูคา้ นีจ่งึเปน็เหตผุลทีด่แีทคจะตอ้ง ‘พลกิ’ 
องค์กร เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ หรือ Digital Transformation นั่นเอง
โดยเราปรับเปลี่ยนแบรนด์แพลตฟอร์มเป็น ‘Flip It - แค่พลิก ชีวิตก็ง่าย’ ซึ่ง

ครอบคลุมทุกแง่มุมของการดําเนินการของเรา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานภายใน
องคก์ร ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีน่าํเสนอลกูคา้ หรอืแมก้ระทัง่กจิกรรมเพือ่สงัคมอืน่ๆ 
ทีด่แีทคเปน็ผูร้เิริม่ เพราะเราเชือ่เปน็อยา่งยิง่วา่ การกา้วทนัโลกดจิทิลัอยูเ่สมอจะนาํ
มาซึ่งความยั่งยืนที่แท้จริงขององค์กร
ในป ี2560 ทีผ่า่นมา ดแีทคไดเ้ริม่ตน้เดนิหนา้เปลีย่นผา่นสูด่จิทิลัอยา่งเตม็กาํลงั 

เราเชญิชวนกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (stakeholder) ใหเ้ขา้มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และปญัหาตา่งๆ ในการเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั แนน่อนวา่ระหวา่งทางเราตอ้งพบความ
ทา้ทายจาํนวนไมน่อ้ย แตใ่นขณะเดยีวกนัเรากไ็ดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวใหม่ๆ  จาํนวนมาก 
แล้วประมวลออกมาเป็นองค์ความรู้ที่เราอยากแบ่งปันให้กับทุกคน 

ธุรกิจที่ยั่งยืน
คือธุรกิจที่ปรับตัวให้ทัน
โลกดิจิทัลอยู่เสมอ 
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของดีแทค
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ห่วงโซ่คุณค่า
ของดีแทค

เครือข่าย
• Virtualized Core

• Flip for Site

การคัดเลือกและ
การประเมินการทำางาน

ของบริษัทคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม

ผลิตภัณฑ์และบริการ
• dtac Online Community

• dtac app
• dtac Call Center 1678

• dtac One
• dtac call

dtac 
accelerate

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

อัตลักษณ์

สนับสนุน
นโยบาย
ภาครัฐ

ธรรมาภิบาล

การพัฒนาบุคคลากร
• dtac Academy

• PLearn
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dtac.blog

Shift Happens

ThinkSmart

e-Invoice

Net Arsa

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคมและความรู้
ด้านดิจิตอล

customers
ลูกค้า
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ผลิตภัณฑ์และบริการเปรียบดั่งหัวใจที่บีบ
ตัวเพื่อส่งเลือดหล่อเลี้ยงทั้งองค์กร ดีแทคจึง
ให้ความสำาคัญกับสองสิ่งนี้เป็นอันดับต้นๆ ดัง
นั้นการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
สำาหรับลูกค้าจึงต้องตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์
แบบใหม่อย่างฉับไว เพื่อนำาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้
กับลูกค้าที่โอบรับวิถีชีวิตดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ไม่แพ้กัน

ส่วนเรื่องที่ว่าดีแทคได้ลงมือทําอะไรไปบ้างแล้ว และการ
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั้นส่งผลดีอย่างไรกับทั้งตัวเราเองและผู้ใช้
บริการ พลิกอ่านได้ที่หน้าถัดไป

การเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่ทางเลือก
แต่เป็นทางเดียวที่เรามี
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
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ซึ่งในปีที่ผ่านมาดีแทคทํางานใต้แบรนด์แพลตฟอร์ม    
“Flip It – แค่พลิก ชีวิตก็ง่าย” อันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น โดยดีแทคได้ระดมความคิดจาก
พนักงานในทุกระดับเพื่อศึกษาปัญหาและข้อร้องเรียนของ
ลกูค้าอย่างจรงิจงัและเป็นระบบ จนได้คําตอบว่าปัญหาหลกั
ของลกูค้าคอืการทีอ่นิเทอร์เนต็ความเรว็ลดลงหรอืทีเ่รยีกว่า 
‘เนต็หมด’ นํามาสูก่ารออกแบบผลติภณัฑ์ทีต่อบโจทย์ลกูค้า
ยุคใหม่ดังต่อไปนี้

26

นอกจากการสร้างสรรค์ผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนอง
วิถีชีวิตแบบดิจิทัลได้แล้ว อีกหนึ่ง
คณุสมบตัสิำาคญัคอื ผลติภณัฑใ์หม่
นั้นต้องสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากผลิตภัณฑ์เก่าได้อีกด้วย



แพ็คเกจ Go No Limit 
Go No Limit คือแพ็คเกจใหม่ของ dtac สําหรับลูกค้าทั้งแบบ

รายเดอืนและแบบเตมิเงนิ แพค็เกจนีม้าพร้อมกบัอนิเทอร์เนต็พืน้
ฐานแบบไม่อั้น ในความเร็วตามที่ระบุไว้แบบไม่มีการลดสปีด 
หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ‘เน็ตหมด’

Go No Limit แบ่งเป็นแพค็เกจย่อยตามไลฟ์สไตล์ เช่น แพค็เกจ
สําหรับคนชอบเล่นโซเชียล ดู Youtube เป็นหลัก และแพ็คเกจ
สําหรับดูหนังและเล่นเกมส์แบบ Full HD ซึ่งจะได้ภาพคมชัดและ
ไร้การกระตุก

LINE Mobile 
LINE Mobile คือเครือข่ายน้องใหม่ที่ dtac ให้บริการ มีจุดเด่น

คอืสามารถเล่นแอปพลเิคชนั LINE ได้แบบไม่เสยีอนิเทอร์เนต็ ตอบ
ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มี LINE เป็นช่องทางแชตหลัก ส่วน
บริการอื่นก็อาํนวยความสะดวกใหว้ิถชีวีิตดิจทิลัสดุๆ อย่างแอป
พลิเคชัน LINE Mobile ที่เหมือนยกศูนย์บริการมาไว้ในมือถือ ให้ผู้
ใช้สามารถเปลีย่นแพค็เกจได้ด้วยตวัเอง สลบัใช้งานอนิเทอร์เนต็
ความเรว็ตํา่และสงูได้ และแชตกบัพนกังานผ่านแอปได้ทนัท ีตอบ
โจทย์ชวีติคนรุน่ใหม่ทีเ่ลอืกใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากกว่านอก
บ้านนั่นเอง

ซิม Go เพลิน
Go เพลินเป็นซิมสําหรับลูกค้าประเภทเติมเงิน ที่ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแบบที่ไม่มีการลดความเร็วเช่นกัน และไม่ต้องกังวล
เรื่องการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตส่วนเกิน ซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆ ของ
ลูกค้าที่ใช้งานซิมเติมเงิน 

แอปพลิเคชัน dtac Call
มซีมิหลายอนัแต่โทรศพัท์มเีครือ่งเดยีวจะทาํยงัไงด?ี

คาํตอบง่ายๆ คอืใช้แอปพลเิคชนั dtac call ทีร่วมหลายซมิ
หลายเบอร์ของ dtac  ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนซิม
ให้วุ่นวาย ผู้ใช้สามารถใช้งานทั้งบริการโทร รบั-ส่ง SMS และใช้
บรกิาร WiFi Calling ได้ผ่านสญัญาณไวไฟ  แถมบริการทั้งหมดนี้
สามารถใช้ได้ทัง้ในและนอกประเทศ และคดิค่าบรกิารตามแพค็เกจ
ทีใ่ช้ในประเทศไทยหมดปัญหาค่าโทรกลับประเทศบ้านได้เลย
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ในปีที่ผ่านมา dtac Call Center 1678 ได้ปรับปรุงการ
บริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัลมากขึ้น โดยเป้าหมาย
สาํคญัข้อแรกคอื หาปัญหาของลกูค้าให้เจอเรว็ขึน้ แล้วแก้ไข
ด้วยวธิทีางดจิทิลั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร รวม
ทั้งประหยัดขั้นตอนและเวลาอีกด้วย 
การพัฒนาที่สําคัญข้อแรกของฝ่ายบริการลูกค้าคือ

การนําระบบซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาใช้งานมากขึ้น โดย
ซอฟต์แวร์ที่ว่านั้นถูกพัฒนาโดยฝ่ายวิศวกรรม และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าที่แจ้งเข้ามาได้อย่างแม่นยํา เช่น 
หากมลีกูค้าแจ้งมาว่าพืน้ทีต่รงนีส้ญัญาณอนิเทอร์เนต็ไม่ค่อย
ดี ระบบจะเช็คว่าอุปกรณ์ใดเสีย แล้วแจ้งลูกค้ากลับได้ทันที 
ไม่ต้องเสียเวลารอฝ่ายวิศวกรรมเข้าไปตรวจเช็ค 3-7 วัน
เหมือนเมื่อก่อน หรือหากเจอปัญหาที่ซับซ้อนและยากกว่า
นั้น ก็จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
การมุง่มัน่พฒันาซอฟต์แวร์อนัชาญฉลาดอย่างต่อเนือ่ง 

ทําให้ตอนนี้ฝ่ายบริการลูกค้าของดีแทคก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
มากขึน้เรือ่ยๆ ล่าสดุเริม่มกีารใช้แชทบอท (Chatbot) ชือ่ “น้อง
ดดี”ี ช่วยตอบคาํถามลกูค้าบนเฟซบุก๊ ซึง่ได้รบัการตอบรบัที่
ดีจากลูกค้า ด้วยคาแรกเตอร์การตอบคําถามอย่างมีอารมณ์
ขนั ไม่เป็นทางการมากนกั และทีส่าํคญัมคีวามแม่นยาํในการ
ตอบ โดยคําถามทีน้่องดดีตีอบบ่อยทีส่ดุคอืเรือ่งสอบถามโปร
โมชั่นต่างๆ จากลูกค้านั่นเอง
ลกูเล่นใหม่ๆ กบังานบรกิารลกูค้ายคุดจิทิลัยงัไม่หมดแค่

แช็ตบอตเท่านั้น ตอนนี้ดีแทคกําลังพัฒนาระบบการแก้
ปัญหาของลูกค้าอีกวิธีหนึ่ง นั่นคือ เมื่อลูกค้าโทรเข้ามา ให้
ฝากข้อความเสียงเล่าถึงปัญหาที่กําลังเจออยู่ได้เลยโดยไม่
ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตอบ ระบบซอฟต์แวร์จะประมวลผล
จากคําพูดที่ฝาก แล้วแก้ปัญหาของลูกค้าได้ทันที 
ปัจจุบันฝ่ายการบริการลูกค้าของ dtac มีให้บริการทั้ง

ทาง โทรศัพท์, SMS, Social Media และแอพพลิเคชั่น ที่ลูกค้า
สามารถทาํรายการต่างๆ ได้ด้วย การให้บรกิารยคุดจิทิลัช่วย

หาปัญหาของลูกค้าให้เจอ
แล้วแก้ไขด้วยวิธีทางดิจิทัล
การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล

ผลสำารวจความพึง
พอใจของลูกค้า 

2559

2560

80%
94%

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)

ลกูค้าสะดวกมากขึน้ มช่ีองทางหลากหลาย และได้รบัข้อมลู
ที่ดีอย่างรวดเร็ว โดยพบว่า ช่องทางโซเชียลมีเดียและดิจิทัล 
อาทิ Facebook, dtac Online Community, dtac Application ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเป็นร้อยละ 19  ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และ
ช่องทางคอลเซ็นเตอร์ได้รับความนิยมลดลง เป็นร้อยละ 81 
ซึง่ลดลงร้อยละ 6 เมือ่เทยีบกบัผลสํารวจความพงึพอใจในปี 
2559
ทัง้นีเ้พือ่เป็นการวดัประสทิธภิาพการดําเนนิงาน ดแีทค

ได้จดัทาํโครงการสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า (Customers 
Satisfaction Score : CSAT) ซึ่งคะแนนดังกล่าวจะสะท้อนถึง
ความพงึพอใจทีล่กูค้ามต่ีอพนกังานทีใ่ห้บรกิารในแต่ละช่อง
ทาง สาํหรบัลกูค้าทีม่กีารให้คะแนนต่ําหรอืไม่พงึพอใจ ดแีทค
จะมีโครงการ Closed Feedback Loop (CFL) โดยการโทรติดต่อ
สอบถามความคิดเห็นของลูกค้าและนําคําแนะนําที่ได้มา
แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานของการให้บริการสินค้าและ
สัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นใน
ทุกๆ ด้าน และในปี 2560 มีการสุ่มโทรเพื่อทํา CFL อยู่ที่      
ร้อยละ 25
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พื้นที่พบปะออนไลน์ของคนดีแทคยุคดิจิทัล
dtac Online Community  เป็นแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ของดีแทคที่มีสมาชิกกว่า 

75,000 คน ซึ่งลูกค้าสามารถพบปะลูกค้าคนอื่นๆ เพื่อพูดคุยสอบถามเรื่องข้อมูลการบริการ
ของดีแทค ข้อมูลสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ดิจิทัล ตลอดจนแบ่งปันรีวิวการบริการของดีแทค 
นอกจากนีล้กูค้ายงัสามารถปรกึษาปัญหาทีต่วัเองพบเจอกบัลกูค้าคนอืน่ๆ ได้ ไม่จําเป็นต้อง
ปรึกษากับพนักงานของดีแทคเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
และในปีพ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ดีแทคได้เชิญชวนลูกค้าที่สนใจมาร่วมเป็น ‘ซูเปอร์ ดี ฮีโร่’ 

(Super d Hero) ซึ่งจะรับบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และตอบคําถามเกี่ยว
กบัสนิค้าและบรกิารต่างๆ ของดแีทค แก่ลกูค้าคนอืน่ๆ ในคอมมนูติี ้ซึง่เราได้คดัเลอืกซปุเปอร์
ฮีโร่จํานวน 24 คน เข้ามาร่วมแคมเปญเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ Super d Hero ช่วย
กันตอบคําถามลูกค้าคนอื่นๆ มากกว่า 8,000 คําตอบ และยังนําเสนอหัวข้อและเขียนเนื้อหา
เพือ่ทาํเป็น FAQ (คําถามทีพ่บบ่อย) จํานวนมากกว่า 50 ข้อ และเขยีนรวีวิแบ่งปันประสบการณ์
การใช้บริการของดีแทค เป็นจํานวนมากกว่า 100 รีวิว และอื่นๆ อีกมากมาย

dtac one
ทุกอย่างจบได้ในแอปเดียว

dtac One คือหนึ่งแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ One for All, All 
for One เปลี่ยนพนักงาน dtac 5,000 คนให้สามารถเป็นดั่ง dtac hall และ Call 
Center 1678 พนักงานจะสามารถบริการลูกค้าใกล้ตัวได้เลยเพียงแค่ใช้แอพ
พลิเคชั่น dtac one ด้วยฟังก์ชั่นการทํางานเจ๋งๆ หลายข้อด้วยกัน เช่น การ
โอนย้ายเบอร์ข้ามเครือข่าย เปลี่ยนจากการใช้บริการแบบเติมเงินเป็นแบบ
รายเดือน และบริการเติมเงินลูกค้า เรียกได้ว่าพนักงานทุกๆ คนสามารถ
ทํางานได้ด้วยตัวเองเป็นจุดบริการเคลื่อนที่ เข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าเดิม

dtac Online Community 
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ดีแทคมีเทคโนโลยีชั้นนำาอยู่ในมือ รวมทั้งมี
ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งเอื้อให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

อยา่งไรกต็าม ดแีทคตอ้งการใหท้กุคนในสงัคม
เข้าถึงเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีได้อย่างเท่าทียม นำาไปสู่สูตรลับความ
ยั่งยืนที่เรายึดถือและลงมือทำามาตลอด นั่นคือ 
การติดอาวุธทางเทคโนโลยีให้กับผู้คน เพื่อสร้าง
เสริมสังคมที่แข็งแรงและก้าวทันโลกดิจิทัลไป
พร้อมกันกับเรา

ติดอาวุธทางเทคโนโลยี
ให้คนในสังคมก้าวสู่โลก
ดิจิทัลไปพร้อมกัน
สร้างความเข้มแข็งให้ทุกคนในสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รา
ยง

าน
คว

าม
ยั่ง

ยืน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

0

31



สนับสนุนผู้คนที่สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ให้สังคม 
การส่งเสริมสตาร์ตอัพไทยด้วย
โครงการ dtac accelarate 

ในปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็น
เครื่ องมือสำ าคัญที่ ช่ วยให้ เทคสตาร์ต 
อัพ สามารถสร้างสรรค์บริการที่มีความ
หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภค
ได้ตรงต่อความต้องการ และสร้างความ
สะดวกสบายได้มากขึ้น

แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะสามารถเติบโตและ
ก้าวหน้าได้อย่างใจฝัน โดยเหตุผลหลักหนีไม่พ้นการ
ขาดแคลนเงินทุน เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี และไม่มีผู้ให้คํา
ปรึกษา

ดแีทคจงึเขา้มาเตมิเตม็ความชอ่งวา่งดว้ยโครงการ dtac 
accelerate ซึ่งจัดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว  โดยตลอดระยะ
เวลาการดําเนินโครงการ ดีแทคสามารถสร้างสตาร์ตอัพที่
เขม้แขง็ไดก้วา่ 34 ทมี ทีค่รอบคลมุหลากหลายประเภทธรุกจิ 
อาทิ ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการ
เงิน ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจสุขภาพ

สิทธิประโยชน์ของสตาร์ตอัพในโครงการ 
dtac accelerate 

Impact ของ 34 สตาร์ตอัพ

เงินลงทุนกว่า 
150 ล้านบาท

จากต่างประเทศ

เงินลงทุนต่อเนื่อง
3,000 ล้านบาท

เติบโต 500%

สร้างงาน
10,000 ตำาแหน่ง

1 
หลักสูตรอบรมเข้มข้น 

4 เดือน โดยผู้เชี่ยวชาญ
ระดับโลก

5
เรียนรู้แบบตัวต่อตัวกับ
เมนเทอร์ผู้ประกอบการ
ในแวดวงสตาร์ตอัพไทย

6
โอกาสระดมทุนกับ 

Venture Capital ชั้นนำาทั่ว
ภูมิภาค และนำาเสนอแผนธุรกิจกับ 

corporate partner 
ในวัน demo day

 

7
Commercialization 

support อาทิ การเข้าถึงฐาน
ลูกค้าของดีแทคกว่า 22 ล้านคน 
และฐานลูกค้าของเทเลนอร์ที่มีอยู่

กว่า 178 ล้านคนทั่วโลก

2 

เงินทุนสนับสนุน
ธุรกิจสูงสุดถึง 1.5 

ล้านบาท

3 

ใช้บริการ HANGAR 
Coworking Space 

ฟรี (5 ที่นั่ง/ทีม)

4
ได้รับการสนับสนุนทาง
ธุรกิจ และทางกฎหมาย

จากดีแทค

8
ความช่วยเหลือด้านการ

ประชาสัมพันธ์และ
การตลาด
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หมวดธุรกิจไลฟ์สไตล์

หมวดธรุกจิการศกึษา

หมวดธุรกิจการเงิน

หมวดสนับสนุนสินค้าเกษตรกรและร้านอาหาร

หมวดธุรกิจเพื่อสังคม

COOKLY

GLOBISH

CREDEN

INDIEDISH

RICULT

SENSEINO

นอกจากนี้ทุกๆ ปีจะมีการคัดเลือก 
สตาร์ตอัพที่มีพัฒนาการในระยะเวลา 
4 เดือนของ bootcamp ให้ได้ไป
สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกทั้งที่  
Silicon Valley และยุโรปอีกด้วย

สําหรับ dtac accelerate รุ่นที่ 5 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป มี
ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวนกว่า 600 
ทีม และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจํานวน 12 
ราย ดังนี้

คุ๊กลี่ คือ แพลตฟอร์มจองคลาสเรียนทําอาหารจากทั่วทุกมุมโลก 
ปจัจบุนัสามารถขยายโดยมลีกูคา้กระจายอยูใ่น 60 กวา่ประเทศทัว่โลก 
และมีโรงเรียนสอนทําอาหารมากกว่า 250 แห่งทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ https://www.cookly.me/

โกลบิช คือ แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับโค้ชชาวต่าง
ชาติแบบรายบุคคล ด้วยระบบวิดีโอคอล ตลอด 24 ชั่วโมง https://
www.globish.co.th/

ครีเดน คือ ฟินเทคโซลูชั่นที่รวมอีเครดิตสกอร์ริ่ง และเทคโนโลยีบล็อก
เชน เพื่อช่วยในการอนุมัติเครดิต และกระบวนการตรวจสอบความถูก
ต้องของบุคคลได้ง่ายและรวดเร็ว

อินดี้ ดิช คือ  บริการสั่งอาหารสุขภาพ และอาหารคลีน ผ่านแอพพลิ
เคชั่น โดยมีร้านอาหารสุขภาพมากกว่า 60 ร้าน
https://indiedish.co/

รีคัลท์ คือ กิจการเพื่อสังคม ที่ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วย
พัฒนาคุณภาพ และช่วยเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของเกษตรกร
https://www.ricult.com/

เซนเซโนะ คือ แพลตฟอร์มเรียนภาษาออนไลน์ 3 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาเกาหลี
https://www.senseino.com/
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ทั้งนี้การดําเนินงานโครงการ dtac accelerate ในปี 2560 ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก จากสตาร์ตอัพที่ได้รับโอกาสให้ไปเปิด
ประสบการณ์บนเวทีระดับโลก ได้แก่ รางวัล Telenor Digital Winner Asia งานใหญ่ประจําของเครือเทเลนอร์ ณ ประเทศสิงคโปร์, รางวัลไปออก
บูธที่งาน Web Summit 2017 ซึ่งเป็นงาน technology conference ที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีผู้มาร่วมงานกว่า 60,000 คน ณ ประเทศโปรตุเกส เข้า
โครงการบ่มเพราะผู้ประกอบการ Google Launch Pad Accelerator ของ Google ณ ประเทศสิงคโปร์ และได้ไปออกบูธที่งาน Tech Crunch Disrupt ที่
จัดโดยสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดอย่าง Techcrunch ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โครงการ dtac accelerate ได้รับการยอมรับให้เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพ อันดับ 1 ของไทย และอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ และเพื่อให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับระดับสากล ดีแทคได้วางเป้าหมายการดําเนินโครงการภายในปี 2020 ดังนี้

หมวดบริการเฉพาะกิจ

หมวดสนับสนุนธุรกิจ

DRIVE
MATE

SHIFT
SPACE

TIXGET

SCOUT
OUT

SEEKSTER

TOURKRUB

ไดรฟ์เมท คือ แพลตฟอร์มเช่ารถ ปัจจุบันมีรถให้เช่ากว่า 1,000 คัน แบ่ง
เป็นบริษัทรถเช่าร้อยละ 60 รถบ้านร้อยละ 40 ให้บริการครอบคลุมกว่า 27 
จังหวัดทั่วประเทศ
https://www.drivemate.asia/

ชพิสเปช คอื ตลาดออนไลนส์าํหรบัรา้นคา้ออฟไลนท์ีเ่จา้ของแบรนดส์ามารถ
เข้าถึงร้านค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
https://www.shiftspace.co.th/

ทกิเกต็ คอื แพลตฟอรม์ทีจ่ะชว่ยยกระดบัการบรหิารจดัการดา้นดา้นการขาย
ตั๋วสําหรับสถานที่ท่องเที่ยว
https://www.tixget.com/

สเก้าเอ้าท์ คือ แอปพลิเคชั่นสําหรับการหางาน โดยใช้เทคโนโลยีโครงสร้าง
ข้อมูล และอัลกอริทึม ที่ออกแบบมาเพื่อประมวลและวิเคราะห์ ศักยภาพ
ของผู้สมัครงาน
https://www.scoutout.net/

ซคีสเตอร ์คอื แพลตฟอรม์บรกิารทาํความสะอาด และซอ่มแซมบา้น ออฟฟศิ 
คอนโด ด้วยแม่บ้านและช่างกว่า 3,000 คน โดยให้บริการในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล
https://www.seekster.co/

ทัวร์ครับ คือ แพลตฟอร์มที่รวบรวมแพ็กเกจทัวร์จากบริษัททัวร์ชั้นนํา โดย
ลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความต้องการ
https://www.tourkrub.co/

มูลค่าสตาร์ตอัพ
ในโครงการเพิ่มขึ้น 
5,000 ล้านบาท 
หรือ เพิ่มขึ้น 3 เท่า

จากปัจจุบัน

สตาร์ตอัพใน
โครงการจะเข้าถึง

ลกูคา้ในกลุม่เทเลนอร์
กว่า 214 ล้านคน ใน 

13 ประเทศทั่วโลก

ก้าวสู่การเป็นผู้บ่ม
เพาะสตาร์ตอัพ

อันดับ 1 ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

การสร้าง
เทคยูนิคอร์น 
สัญชาติไทย 

(Tech Unicorn, สตาร์ท
อัพที่มีมูลค่ามากกว่า 

1,000 ล้านดอลลาร์)
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ไม่เพียงเท่านี้ จากจุดเริ่มต้นที่การแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการ Seekster ขยับขยายไป
สู่การแก้ไขปัญหาให้ผู้ให้บริการด้วย เพราะรายได้เฉลี่ยต่อวันของผู้ให้บริการบนระบบ
ของ Seekster นัน้สงูกวา่คา่แรงขัน้ต่าํ อกีทัง้เปดิโอกาสใหพ้วกเขาจดัการเวลาของตวัเอง
ได้มากขึ้น โดยในปี 2560 Seekster มีจํานวนผู้ให้บริการในระบบทั้งหมด 1,998 คน ให้
บริการลูกค้าเสร็จสิ้นไป 48,631 งาน และทํารายได้รวมได้สูงถึง 42,339,014.3 บาท ซึ่ง
กระจายสู่ผู้ให้บริการทุกคนบนแพลตฟอร์ม 
ชัชนาท จรัญวัฒนากิจ co-founder และ CMO แห่ง Seekster ได้แชร์เรื่องราวของพวก

เขาให้เราฟังว่า
“ถ้าไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวกลาง มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะสามารถ

บรหิารงานจาํนวนเปน็รอ้ยงานพนังานทีอ่ยูใ่นระบบ เทคโนโลยทีาํใหเ้ราสามารถบรหิาร
จัดการตารางงานต่างๆ ให้ผู้ให้บริการได้ อย่างแม่บ้านก็แปลว่าเขาไม่จําเป็นต้องไป
อยู่ประจําอีกแล้ว เพราะการที่เขาไปประจําอยู่ที่ใดที่หนึ่ง รายได้ของเขาอาจจะตกที่
ประมาณ 9,000-14,000 บาท ในขณะเดียวกันถ้าเขารับงานที่ Seekster อย่างน้อยหนึ่ง
วันถ้าเขาทํางานประมาณ 4 ชั่วโมง ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 600 บาท รวมต่อเดือนสูงกว่า
รายได้เดิมประมาณ 2 เท่า

“นอกจากนีเ้รายงัมทีมีซพัพอรต์ทีจ่ะคอยพดูคยุกบัผูใ้หบ้รกิารตลอดเวลา จนกลาย
เปน็วา่ผูใ้หบ้รกิารกเ็ริม่เขา้มาปรกึษาปญัหาสว่นตวัยบิยอ่ยกบัเรามากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ทาง
แอดมิน เราก็ยินดีตอบ ถ้าถามว่าเราเข้ามาเป็นอะไร เราคงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เขาไปแลว้ ในแงท่ีว่า่เราเขา้มาเปน็ผูช้ว่ยดา้นการทาํงาน หรอืแมก้ระทัง่ใหค้าํปรกึษาเรือ่ง 
career path ที่หลายคนอาจคิดว่างานบริการเหล่านี้ไม่มี career path แต่จริงๆ แล้วเขามี
โอกาสที่จะทําเงินเยอะขึ้น หรือโอกาสในการก้าวหน้า เช่น การเป็นหัวหน้าแม่บ้าน ซึ่ง
อันนี้เป็นแผนในอนาคตที่เรากําลังเริ่มทดสอบไปพร้อมกับผู้ให้บริการครับ”

SEEKSTER

Seekster ก่อตั้งขึ้นโดย สเฮ็บ 
อนันต์ทรงวิทย์ แดเนียล ดายย์ และ
ชัชนาท จรัญวัฒนากิจ ผู้เห็นช่อง
ว่างในการให้บริการด้าน home 
service โดย Seekster รับหน้าที่
เป็นตัวกลางที่ช่วยจับคู่ผู้ใช้บริการ
เข้ากับผู้ให้บริการ ในแบบที่โมเดล
ธุรกิจของบริษัทจัดหาแม่บ้านหรือ
ร้านซ่อมแซมทั่วไปให้ไม่ได้ นั่นคือ
การติดต่อที่สะดวกสบาย แพ็คเกจ
การบริการที่ยืดหยุ่น การตรวจสอบ
ความปลอดภัย ไปจนถึงการรู้ราคา
ค่าจ้างที่แน่นอน

ดีแทค แอคเซอเลอเรท รุ่นที่ 5

ส ต า ร์ ต อั พ ใ น  d t a c  
accelerate ที่ผ่านมา 
5 รุ่น ได้สร้างสรรค์อะไร
ให้สังคมไทยบ้าง ลองไป
ดตูวัอยา่งจากสตารต์อพั 
2 รายนี้กัน
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  บรษิทันอ้งใหมจ่ากวงการ e-Logistics ทีน่าํเทคโนโลยกีารจดัการขนสง่ สาํหรบั
ลูกค้าธุรกิจในการเปรียบเทียบราคาขนส่งและติดตามสถานะขนส่งออนไลน์ จน
เติบโตเป็นเครือข่าย E-logistics ที่ช่วยให้ลูกค้าและบริษัทติดต่อกันได้ผ่านทาง
อนิเตอรเ์นต็ และรวมไปถงึขัน้การเชือ่มกบัระบบการขายและระบบ ERP ของโรงงาน
ต่างๆเพื่อสร้าง Automation service ใน Logistics

Giztix เปน็บรษิทั E-logistic ทีเ่กดิจากหยาดเหงือ่ของคณุสทิธศิกัดิ ์วงศส์มนกึ และ
ทมีงาน ผูเ้ชือ่มัน่ในการพฒันาระบบขนสง่ไทยใหม้ ีtransparency เปน็ทีไ่วว้างใจระดบั
โลก และยกระดับชีวิตของผู้คนท้องถิ่นไปในเวลาเดียวกัน

Giztix จะวางระบบจัดการขนส่ง (Transportation Management System) ให้บริษัท
ขนส่งต่างๆ ได้ใช้บริหารจัดการขนส่ง Online และในปี 2560 Giztix ได้ทํางานร่วมกับ
บริษัทขนส่ง 400 บริษัททั่วประเทศ โดยเฉพาะบริษัทขนส่งรายย่อย ที่เราช่วยสร้าง 
capability ใหม่ๆ ให้พวกเขาสามารถเข้ามาแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดได้ สร้าง
เงินหมุนเวียนในระบบได้ 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าจากปี 2559 ที่สร้างรายได้
ไว้ และทีส่าํคญั เกิดรปูแบบการแข่งขนัแบบ fair play คอื บรษิทัทกุรายสามารถเข้ามา
แข่งขันกันได้ทั้งหมดอย่างเท่าเทียม

 ความสําเร็จที่เกินคาดนี้ทําให้คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึกยกให้ปี 2560 เป็นปีแห่ง
การพัฒนาของ Giztix
ปีนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะจริงๆ ผมยก credit ให้ทีมงานทุกคนที่มีเป้าหมาย

เดยีวกนัและไมเ่คยเกีย่งงาน  แนน่อนวา่เราทาํใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารจากบรษิทัขนสง่
ทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้ แถมเงนิยงัทะลเุปา้อกีหลายเทา่ตวั แตเ่ราไมไ่ดต้อ้งการแคน่ัน้ เรา
อยากสร้างมูลค่าให้ตลาด Logistic ที่เราโตมา นี่คือภารกิจของคนรุ่นใหม่ เราหวังจะ
สรา้งตลาด Logistic ไทยใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัระดบันานาชาต ิป ี2560 เราพฒันาระบบจนแขง็
แรงแลว้ สว่นป ี2561 จะเปน็ปแีหง่การเตบิโตเพือ่ใหร้ะบบของเรายัง่ยนื ตอนนีร้ะบบ 
Logistic ทีเ่ราสรา้งไวใ้นประเทศมัน่คงแลว้ ปหีนา้เราจะเริม่เจาะตลาดนานาชาตใิหม้าก
ขึ้นเพื่อทําตามสิ่งที่เราฝันไว้ และเราจะไม่ลืมผู้ให้เงินสนับสนุนเราเลย

บ ริ ษั ท น้ อ ง ใ ห ม่ จ า ก ว ง ก า ร 
e-Logistics ที่นำาเทคโนโลยี
การจัดการขนส่ง สำาหรับลูกค้า
ธุรกิจในการเปรียบเทียบราคา
ขนส่งและติดตามสถานะขนส่ง
ออนไลน์ จนเติบโตเป็นเครือข่าย 
E-logistics ที่ช่วยให้ลูกค้า
และบริษัทติดต่อกันได้ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต และรวมไปถึงขั้น
การเชื่อมกับระบบการขายและ
ระบบ ERP ของโรงงานตา่งๆเพือ่
สร้าง Automation service 
ใน Logistics

GIZTIX

dtac 
accelerate

ดีแทค แอคเซอเลอเรท รุ่นที่ 3
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ส่งต่อเทคโนโลยี
เพื่อสร้างสังคม 
ที่เข้มแข็งร่วมกัน

การส่งเสริมเกษตรกรไทยด้วย
โครงการ Smart Farmer

แตไ่มใ่ชเ่รือ่งใหม ่เพราะเราทาํโครงการ Smart Farmer มาสบิปแีลว้
Smart Farmer เริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ด้วยดีแทคเล็งเห็น

ว่ากลุ่มคนจํานวน 5.9 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทว่าใน
ปัจจุบันกลับมีค่านิยมใหม่เกิดขึ้น เด็กๆ ถูกสอนให้เลือกทําอาชีพ
อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาคการเกษตร เพราะภาพลักษณ์ของเกษตรกรถูก
ผูกติดกับคําว่าหนี้สินและภาระของประเทศ เราจึงตั้งคําถามง่ายๆ 
กับตัวเองว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ 
ของโลก คนไทยกนิขา้วกนิผกัผลไม ้60 กวา่ลา้นคน แตท่าํไมเกษตรกร
ถึงยังยากจนอยู่?” 
จากคําถามดังกล่าว เราศึกษาจนพบหนึ่งในต้นตอของปัญหา 

นั่นก็คือ ‘การเข้าไม่ถึงข้อมูล’ ไม่ว่าจะเพราะขาดแคลนองค์ความ
รู้หรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็ตามที ซึ่งฟังดูอาจไม่ร้ายแรงนัก แต่กลับเป็น
ปัจจัยหลักที่ทําให้ช่องว่างฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างคนเมืองและ
คนชนบทขยายกว้างขึ้นไปอีก
ดีแทคอาจจะไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรดีเหมือนใครๆ แต่สิ่ง

ที่ดีแทคมีอยู่ในมือคือเทคโนโลยี ซึ่งหากส่งต่อไปยังเกษตรกรแล้ว 
เทคโนโลยนีัน้จะเปลีย่นแปลงเกษตรกรจากผูป้ลกูเปน็ผูป้ระกอบการ
ทีม่คีวามรูม้ากขึน้ และเราเปดิตวัเองเพือ่รบัพนัธมติรจากทกุวงการที่
มคีวามเชีย่วชาญเรือ่งการเกษตร เราจงึเชือ่วา่ ทา้ยทีส่ดุแลว้ ดแีทคจะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางสังคมได้

dtac 
Smart Farmer

บ่อยครั้ง เมื่อเราบอกใครสักคนว่า “ดีแทค
กำาลังทำาโครงการ Smart Farmer เรามักได้รับ
สายตาเคลือบแคลงกลับมาจากคนๆ นั้นเสมอ อาจ
เพราะธุรกิจโทรคมนาคมดูจะไปคนละทางกับภาค
เกษตรกรรมโดยสิน้เชงิ จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกทีห่ลายคน
จะประหลาดใจ
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คอรส์การตลาดออนไลนส์ำาหรบั
เกษตรกรรุ่นใหม่
ภายใต้การร่วมมือกับกรมส่งเสริม

การเกษตร ดีแทคจัดคอร์สสอนการตลาด
ออนไลน์ให้กับเกษตรกรยุคใหม่รุ่นอายุ 
18-45 ปี ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่าง
มาก เราจงึตอ่ยอดโครงการและคดัเลอืกผูท้ี่
มีศักยภาพให้มาเป็นหนึ่งใน ‘กลุ่มเด็กปั้น’ 
ที่ดีแทคเรียกว่า Young Smart Farmer 

S M S  แ จ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
เกษตรกรและคอลเซ็นเตอร์  
*1599
ในปี 2551 หน้าจอโทรศัพท์มือถือ

ยังเป็นขาวดําอยู่เลย ดีแทคเริ่มต้นด้วย
การเป็นเพื่อนคนใหม่ของเกษตรกร สร้าง
โครงการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS โดย
แบ่งคอนเทนต์เป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ คือ ข้าว 
พชืไร ่และปศสุตัว ์ซึง่ผูใ้ชส้ามารถสมคัรรบั 
SMS ได้ฟรี จะกี่หัวข้อก็ได้ รวมไปถึงเปิด
คอลเซนเตอร์ *1599 ที่คอยให้คําปรึกษา
เกษตรกรที่โทรมาสอบถามปัญหา ซึ่งเรา
ได้มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
มาช่วยให้ข้อมูลและตอบคําถาม

Farmer Info 
Application 

แจ้งข้อมูลข่าวสารเกษตรกร
ดี แทคปรับตั วด้ วยการสร้ า ง

แอปพลิ เคชั่นให้ เป็นอีกหนึ่ งทาง
เลือกสําหรับเกษตรกร โดยเกษตรกร
ที่ ใช้ เครือข่ ายดีแทคจะไม่ เสียค่ า
อินเทอร์เน็ตในการใช้แอปพลิเคชั่น 
เรือ่งนา่ยนิดคีอื ตัง้แตเ่ริม่โครงการ

จนถึงปี 2560 แอป ดังกล่าวมียอดการ
ดาวน์โหลดกว่า 100,000 ครั้ง ล่าสุด 
เฉพาะในป ี2560 มยีอดการดาวนโ์หลด
กวา่ 18,000 ครัง้ นัน่หมายความวา่ เรา
มีเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและความองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน

2556

dtac
Smart

Farmer

2559

2560

2551

ดีแทคยังคงมุ่งเน้นการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องต่างๆ 
เพื่อช่วยพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้เช่นเดิม

โดย ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจํานวน 3,000 ราย ในหัวข้อ 1) 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเกษตร และ 2) การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งจะรวมไปถึงเทคนิคการ
สรา้งรา้นคา้ออนไลน ์การถา่ยรปูและทาํคลปิวดิโีอเพือ่แนะนาํสนิคา้ การพฒันาสนิคา้และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การเพิ่มยอดไลก์และเพิ่มผู้ติดตามเพจร้านค้า เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้เลยคือ การรู้เท่าทันกลโกง
ทางธุรกิจร้านค้าออนไลน์ โดยผลการดําเนินงานคือ ดีแทคสามารถอบรมเกษตรกรได้กว่า 5,000 ราย
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เปา้หมายในป ี2560 ของโครงการ dtac Smart 
Farmer คอืการยกระดบัเกษตรกรรายยอ่ยใหเ้ปน็
ผูป้ระกอบการดว้ยเทคโนโลย ีIoT หรอื Internet 
of Things ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และทักษะ
ด้านการตลาดออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร
สามารถเพิม่รายได ้และลดความเหลือ่มล้ำาในการเขา้
ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มลูอนัเปน็ประโยชน์

ซึ่งจากการประเมินผลโครงการ Smart Farmer ในปี 2560 โดย
เกษตรกรในโครงการจํานวน 500 ราย พบว่าเกษตรกร 58% มีรายได้
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15% ซึ่งเป็นผลพวงของการทําการตลาดและการ
ขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเกษตรกรหลายคนในโครงการไปได้
สวยกับการเปิดหน้าร้านออนไลน์ จนเริ่มเป็นที่รู้จักและได้เข้าไปออก
ร้านขายสินค้าในศูนย์การค้าชั้นนํากันเลยทีเดียว
ดา้นการนาํเทคโนโลย ีIoT มาใชป้ระโยชนก์บ็รรลเุปา้หมายเชน่กนั 

เพราะดีแทคได้สนับสนุนให้เหล่า Young Smart Farmer นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อให้การวางแผนและการ
จัดการการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรียกการเกษตร
แบบไฮเทคนี้ว่า ‘ฟาร์มแม่นยํา’ (Precision Farming) ซึ่งเป็นการใช้
เทคโนโลยี IoT
จรงิอยูท่ีก่ารทาํฟารม์แมน่ยาํไมใ่ชเ่รือ่งใหมใ่นแวดวงเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะในตา่งประเทศทีม่กีารทาํฟารม์แมน่ยาํมานานแลว้ ไมว่า่จะ
เป็น อิสราเอล อเมริกา ญี่ปุ่น หรือไต้หวัน แต่เหตุที่เกษตรกรไทยส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถทําฟาร์มแม่นยําได้เป็นเพราะอุปกรณ์มีราคาสูง
เนือ่งจากใชเ้ทคโนโลยจีากตา่งประเทศ ดแีทคและ NECTEC  สวทช. จงึ
ชว่ยกนัพฒันาอปุกรณ ์IoT ใหม้รีาคาไมแ่พงเกนิเอือ้มสาํหรบัเกษตรกร
รายย่อย โดยในปี 2560 ได้นําร่องทดลองในฟาร์ม 30 แห่งที่อยู่ใน
โครงการ Smart Farmer ซึ่งผลปรากฎว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
มากขึน้และสามารถคนืทนุคา่อปุกรณไ์ดห้ลงัจากเกบ็เกีย่วผลผลติเพยีง 
1 รอบ ดังตัวอย่างต่อไปอนี้
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ข้อมูลการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต
ก่อน-หลังการใช้ฟาร์มแม่นยำา
ข้อมูลจากการปลูกมะเขือเทศ 
(ฟาร์มที่ฉะเชิงเทรา) โดยใช้
กระบวนการควบคุมอุณหภูมิใน
โรงเรือนโดยใช้วิธีสเปรย์หมอก
เพื่อลดอุณหภูมิในการปลูกช่วง
ฤดูร้อน 

สามารถช่วยลดความเสีย
หายของผลผลิตที่เกิดขึ้น

จากสภาพอากาศที่แปรปรวน
หรือไม่เหมาะสมได้ถึง210กก.

คือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก
การเพาะปลูกในสภาวะปกติ 50%

ผลผลิตที่ได้ในช่วงการปลูกในฤดูหนาว (ก.ย.–ก.พ. 60) 

ผลผลิตที่ได้ในช่วงการปลูกในฤดูร้อน (มี.ค.-ก.ย. 60) 

2kg.

1.12kg. 1.65kg.

=

= =

= 100 กก.

คิดเป็นผลผลิต
ที่ได้ 2 กก./ต้น 

คิดเป็นผลผลิต
ที่ได้ 1.12 กก./ต้น 

คิดเป็นผลผลิต
ที่ได้ 1.65 กก./ต้น 

ได้ผลผลิตประมาณ
800 กก.

ได้ผลผลิตประมาณ
450 กก.

ได้ผลผลิต
ประมาณ
660 กก.

ในสภาวะที่ไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ในสภาวะที่่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน 

คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นในการใช้
กระบวนการควบคุม

(คิดจากราคาขายกิโลกรัม
ละ 150 บาท) ดังนั้นระยะเวลาการ
คืนทุนอุปกรณ์สําหรับการปลูก
มะเขือเทศจะคืนทุนภายใน 1 รอบ

การเพาะปลูก

31,500 
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โดยชุดอุปกรณ์ฟาร์มแม่นยําประกอบด้วย
กล่องเซ็นเซอร์ที่กระจายอยู่ในโรงเรือนเพาะ
ปลูก ซึ่งจะวัดความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ 
อุณหภูมิ และแสง จากนั้นจึงประมวลผลแล้ว
ส่งข้อมูลจากแปลงเพาะปลูกไ ปยังสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเลทของเกษตรกรแบบเรียลไทม์ เพื่อ
ให้เกษตรกรเข้าใจพืชพันธุ์ของตน และสามารถ
แก้ไขได้ทันท่วงทีหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้น เช่น หาก
เกษตรกรกําหนดว่า อุณหภูมิในโรงเรือนห้ามสูง
กว่า 35 องศา เมื่อเซ็นเซอร์จับได้ว่าอุณหภูมิเริ่ม
สูงขึ้น ก็จะส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชั่น เกษตรกร
จึงสามารถเข้าไปลดอุณหภูมิได้อย่างทันท่วงที 
เป็นต้นว่า ไปเปิดสปริงเกิลละอองน้ํา หรือเปิด
อุโมงค์ลมเพื่อลดอุณหภูมิ ดังนั้นเกษตรกรจึง
สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ดีขึ้น รวมทั้ง
คํานวณปริมาณผลผลิตได้แม่นยํายิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์ฟาร์มแม่นยําจะทํางาน

ประสานกันผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมขอ
งดีแทค ส่วนข้อมูลที่ได้นอกจากจะส่งเข้าแอปพลิ
เคชั่นของเกษตรกรแล้ว ยังส่งเข้าฐานข้อมูลขอ
งดีแทค เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายฟาร์ม
ในโครงการ โดยในอนาคตดีแทคตั้งเป้าหมายว่า 
จะสรา้งคลงัขอ้มลู Big Data ว่าดว้ยสภาพแวดลอ้ม

ทีเ่หมาะสมในการปลกูพชืแตล่ะชนดิใหไ้ดผ้ลผลติ
ที่คุณภาพดีที่สุดและได้ปริมาณสูงสุด แล้วเปิดให้
เกษตรกรรายยอ่ยทกุคนสามารถเขา้ถงึคลงัขอ้มลู
ดังกล่าวได้
และดีแทคยังมีแผนการอีกมากมายสําหรับ

โครงการ Smart Farmer เชน่ การพฒันาระบบฟารม์
แม่นยําให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น เช่น เมื่อแอปแจ้ง
เตือนว่าความชื้นในดินต่ําลง เกษตรกรก็สามารถ
สั่งเปิดวาล์วน้ําได้ผ่านแอปโดยทันที เป็นต้น
จากการทําโครงการ Smart Farmer มาตลอด

สิบปี ดีแทคค้นพบว่า ความภาคภูมิใจของเราไม่
ได้อยู่ที่ว่าเราพัฒนาเทคโนโลยีไปได้ไกลแค่ไหน 
แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีในมือก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และลดความเหลื่อม
ล้าํในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มลู ความ
รู้ต่างๆ และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรได้มาก
เท่าไรต่างหาก
และทีส่าํคญัยิง่ไปกวา่นัน้คอืการเปลีย่นแปลง

ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่กษตรกรมตีอ่เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพวกเขาเปดิรบัสิง่เหลา่นีม้ากขึน้ รู้
วธิใีชง้านและสามารถเลอืกใชข้อ้มลูทีม่ปีระโยชน์
ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง เพิ่มรายได้ และ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้

78%

71%

76%
เห็นด้วยว่าเทคโนโลยีช่วย
ให้ตนพัฒนาความรู้ความ
สามารถในอาชีพได้ 

เห็นด้วยว่าเทคโนโลยี เป็น
แหล่งความรู้ที่ช่วยให้ตนเข้า
ถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

เห็นด้วยว่าเทคโนโลยีช่วยให้
ตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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“การปลูกเมล่อนต้องมีความละเอียดอ่อน ซึ่งพอเริ่มใช้ดีแทคฟาร์ม
แม่นยำา การทำางานของเราจะมีความละเอียดเหมือนเดิมแต่แม่นยำา
มากขึ้น ไม่ต้องมาเดาความชื้นในดินจากการล้วงดินเหมือนเมื่อก่อน
แล้ว พอวันหนึ่งเราพัฒนาเป็นฟาร์ม มีหลายโรงเรือน เราจะไปตรวจ
ทุกโรงเรือนไม่ได้ อุปกรณ์เหล่านี้เลยตอบโจทย์ เพราะมันแจ้งความ
แม่นยำาทุกโรงเรือนได้ตลอดเวลา ผมเลยจัดสรรคนงานในฟาร์มได้
ง่ายขึ้น และมีเวลาทำาอย่างอื่นด้วย เช่น ทำาสบู่จากเปลือกเมล่อน เลย
เถดิไปเปน็ทำาใหฟ้ารม์ของผมเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว มรีา้นอาหารและรา้น
ขายของที่ระลึกไปเลย

“อกีสิง่ทีท่างดแีทคเหน็วา่สาํคญักบัเกษตรกรรุน่ใหมค่อืเรือ่งการทาํการตลาด
ออนไลน์ เพราะว่าพวกนี้เราปลูกไม่ว่าจะปลูกดี เยอะขนาดไหน ท้ายที่สุดแล้ว
ถ้าเกษตรกรขายไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเลย พอผมเขา้ร่วมโครงการ Smart Farmer เขา้
อบรมการตลาดออนไลน์ และได้เป็นฟาร์มนําร่องของดีแทคฟาร์มแม่นยํา ผม
ได้รับความรู้เยอะมาก เลยอยากจะเผยแพร่ต่อและสร้างเครือข่าย จึงรวมกลุ่ม
เกษตรเมล่อนขึ้นมาด้วย เพราะถ้าเราสามารถรวมผลผลิตของเกษตรกรในกลุ่ม
เพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่องได้ เราก็จะสามารถตกลงราคาผลผลิตกับผู้ที่รับซื้อได้
ตลอดทั้งปี ทําให้มีรายได้ที่แน่นอนกว่าเดิม

  คุณภาพชีวิตของเราและครอบครัวดีขึ้น ของคนงานในฟาร์มก็ดีขึ้น เพราะ
เวลาเราทาํเกษตรทกุคนตอ้งไดค้า่แรง แตช่ว่งหลงันีเ้รามโีบนสัใหด้ว้ย ถา้คนงาน
ทําคะแนนได้แค่ 60% อาจจะได้โบนัสพิเศษ 60% แต่ถ้าทําคะแนนได้ 80 – 90% 
เขาจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นด้วย ทุกคนแฮปปี้ 
สมยักอ่นเวลาโดนถามวา่ ‘เธอทาํงานอะไร?’ ถา้บอกวา่เปน็หมอหรอืวศิวกร

ก็จะดูดี แต่เดี๋ยวนี้เวลาโดนถาม ผมบอกว่าเป็นเกษตรกร รู้สึกว่ามันดูดี เท่ หล่อ 
มีความภูมิใจ คิดว่าเกษตรกรอย่างเราก็ทําอะไรที่เราวางแผนไว้อย่างดีได้เหมือน
กันครับ”

ณัฐ มั่นคง 
เจ้าของ COCO ฟาร์มเมล่อน 
ที่สามชุกตลาดร้อยปี 
จ.สุพรรณบุรี

การปลูกเมล่อนต้องมี
ความละเอยีดออ่น ซึง่พอ
เริม่ใชด้แีทคฟารม์แมน่ยำา 
การทำางานของเราจะมี
ความละเอยีดเหมอืนเดมิ
แต่แม่นยำามากขึ้น
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จอย l วรวรรณ ธำารงวรางกูร 
บ๊วย l ศรัณย์ธร ทวีอิทธิพงศ์ 
เจ้าของธำารงฟาร์ม ฟาร์มเกษตรอินทรีย์จังหวัด
นครนายก

dtac
Smart
Farmer

“ตอนแรกไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลย ไม่เคยคิด
ว่าจะเป็นเกษตรกร แต่เบื่อชีวิตหน้าคอม และคิด
ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีธุรกิจของตัวเอง เลย
มาร่วมกับดีแทคในโครงการ Smart Farmer  
ซึ่งทำาให้วิธีทำาการเกษตรของเราเปลี่ยนไป จาก
แต่ก่อนที่ทำาไปแบบง่ายๆ ตามความวิธีทั่วๆ ไป 
ตื่นมาก็มารดน้ำาผักตอนเช้า มันก็ไปได้เรื่อยๆ แต่
ไม่ได้สร้างรายได้อะไรมากมายนัก  

พอเข้าโครงการ ดีแทคฟาร์มแม่นยํา โดยได้เป็นหนึ่ง
ใน 30 ฟาร์มนําร่อง ดีแทคก็มาสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ วัด
ความชืน้ในดนิ อณุหภมู ิความชืน้ในอากาศ และแสงแดด 
ทําให้เรารู้จักพืชมากขึ้นด้วยค่าที่มันบอกในโทรศัพท์มือ
ถือ และก็ทําให้ผลผลิตดีขึ้น 
ปกตแิลว้เกษตรอนิทรยีเ์ราพึง่พาดนิเปน็หลกั แลว้เรา

กไ็มส่ามารถมองดว้ยตาเปลา่ไดว้า่ดนิขา้งลา่งเปน็อยา่งไร 
เรามองได้แค่พื้นผิวข้างบนสุด บางทีเราเห็นว่าหน้าดิน
แห้งแล้วแต่ว่าจริงๆ แล้วข้างล่างยังชื้นอยู่ ตรงนี้เราไม่มี
ทางรู้ได้เลยถ้าไม่มีอุปกรณ์ช่วย และมันช่วยให้ประหยัด
น้ําด้วยถ้าเทียบกับแต่ก่อน เพราะเราก็รดน้ําไปจนถึงจุด
ที่ความชื้นมันพอดี ไม่ต้องรดไปเรื่อยเผื่อไปถึงพรุ่งนี้  มัน
อาจจะลงทุนสูงในตอนแรก แต่ในระยะยาวคิดว่าคุ้มค่า
และยัง่ยนืแนน่อน ระบบฟารม์แมน่ยาํชดุนงึอยูไ่ดเ้ปน็ 10 
ปีถ้าอัพเดตเฟิร์มแวร์และใช้งานอย่างถูกต้อง แล้วอย่าง
คนรุ่นใหม่อย่างเราก็เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์ ช่วยเหลือได้เยอะเลยค่ะ”

จากที่ เคยเก็บผลผลิต
ไดท้ลีะ 5-8 กโิลตอ่ 1 โรง
เรอืน ตอนนีไ้ดเ้พิม่ขึน้เปน็ 
8-10 กิโลต่อพื้นที่เท่า
เดิม รายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วย
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Smart Farmer 
Awards
อีกหนึ่งกิจกรรมสำาคัญที่ดีแทค
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือการจัด
เวทีประกวด ‘เกษตรกรสำานึกรัก
บ้านเกิด’ ร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  และมูลนิธิ ร่ วมด้วย
ช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิด โดยปี 
2560 นี้เป็นการจัดต่อเนื่องกัน
มาเป็นที่ปีที่ 9 แล้ว

จากการรวบรวมข้อมูลของการประกวดทุก
ครั้งที่ผ่านมา ดีแทคพบว่าผู้เข้าประกวดแต่ละปีมี
พัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องการวางแผนการเกษตรครบวงจร โดยใช้งาน
วิจัยและเทคโนโลยีเป็นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
ครอบคลุมทั้งการผลิต การตลาด และการขาย 
ผสานกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของตน ซึง่ตา่งจากอดตี
ทีเ่ปน็เกษตรเชงิวฒันธรรม ทาํตามๆ กนัจากรุน่สูรุ่น่ 
แต่อาจไม่ตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบัน 

รา
ยง

าน
คว

าม
ยั่ง

ยืน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

0

44



สาํหรบัป ี2560 ดแีทคไดจ้ดัประกวดเกษตรกรสาํนกึรกับา้น
เกิดภายใต้แนวคิด “เกษตรกรครบวงจร” โดยใช้นวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ ได้แก่  

1. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน 
แรงงาน ทุน ตลอดจนการเพาะปลูก และแปรรูป
สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยอยู่
บนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอด
จนการนาํภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มาประยกุตใ์ชก้บันวตักรรม
สมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพ
มากขึ้น

2. ทักษะความเป็นเกษตรกรมืออาชีพ โดย
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และนํามาใช้ในการบริหารจัดการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เปลี่ยนการเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ 
รู้จักการวางแผนทางธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร้างการตลาดนําการผลิต และพร้อมแบ่งปันบทเรียนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่สาธารณะต่อไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายพิเชษฐ์ กันทะวงศ์
เกษตรกรผู้เพาะปลูกเมล่อน มะเดื่อฝรั่ง 
สตรอเบอร์รี ราสป์เบอร์รี ผักบุ้ง และ
มะเขือเทศเชอร์รี ภายใต้แบรนด์โอโซน
ฟาร์ม จากจังหวัดเชียงราย โดยยึดหลัก
เกษตรอนิทรยี ์ปลกูพชืโดยไมพ่ึง่สารเคม ี
เป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
ของผูบ้รโิภค ภายใตก้ารควบคมุคณุภาพ
ผลผลิตที่ยึดมั่นตามมาตรฐานหลักการ
ทําเกษตรที่ดีของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์(GAP) นอกจากนีย้งัสรา้งแบรนด์
ด้วยการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุกแฟน
เพจ โดยมีผู้ติดตามกว่า 42,000 คน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวสิริพร เที่ยงสันเที้ยะ 
เกษตรกรยุคดิจิทัล ผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
จากไร่พวงทรัพย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่
ตอ้งการปรบัเปลีย่นรปูแบบการทาํนาใน
อดีตที่ใช้สารเคมีอย่างหนักในการกําจัด
ศตัรพูชื มาเปน็การทาํนาแบบปลอดสาร
พษิ เพราะเลง็เหน็วา่การรบัประทานขา้ว
ที่ปลูกโดยสารเคมีนั้น ไม่ต่างจาการรับ
ประทานข้าวอาบยา ซึ่งมีอันตรายต่อ
ร่างกายเป็นอย่างมาก โดยใช้นวัตกรรม
สมัยใหม่ผสานกับภูมิปัญญาไทย โดย
ประยุกต์การตากข้าวแบบธรรมชาติร่วม
กบัเทคโนโลยกีารสแีละบรรจหุบีหอ่ดว้ย
เครื่องสุญญากาศ ทําให้การเก็บรักษา
มีอายุที่ยาวนานขึ้น

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวจิราวรรณ คำาซาว 
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดถั่งเช่า จากปุ๋ยชีวภาพ 
จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ โดยชูจุดเด่นด้าน “นวัตกรรม” พัฒนา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลาย
น้ํา ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต 
โดยนําความรู้ที่เรียนในระดับปริญญาเอก 
มาต่อยอดพัฒนาปุ๋ยชีวภาพทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี สร้างแบรนด์ของตัวเอง ทั้งยัง
ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ทําให้ผู้บริโภค
ตรวจสอบที่มาของสินค้าได้ และยังรวม
กลุ่มกับวิสาหกิจชุมชนกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นที่อยู่

โดยคณะกรรมการได้ตัดสินให้ 
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ทั้ ง นี้  จ า ก ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า
ประกวดทั้งสิ้นกว่า 300 
คน ในปี 2560 ดีแทคพบ
แนวโน้มสำาคัญของเกษตร
ไทยยุคใหม่ โดยแบ่งออก
เป็น 3 ประเด็นได้แก่ 

1.
DATA-DRIVEN 
FARMING
เกษตรเชิงข้อมูล

2.
RENEWABLE 
ENERGY
พลังงานหมุนเวียน 

3.
BIO-
PESTICIDES
ควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี 

เกษตรกรนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาปรับใช้ในการวางแผนการทํางาน 
เพื่อประเมินปัจจัยทางการเกษตรต่างๆ 
ตลอดจนคาดเดาความตอ้งการของตลาด
ในแต่ละช่วงการผลิต ผ่านระเบียบวิธี
วจิยัและสถติอิยา่งเปน็ระบบ รว่มกบัการ
วเิคราะหข์อ้มลูเปดิจากแหลง่อืน่ๆ ทาํให้
เกิดความแม่นยําในการทําการเกษตร 
ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพของผลผลิต และ
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด

เกษตรกรคิดค้นเครื่ืองมือที่ช่วยให้
นาํพลงังานมาใชไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งในพืน้ที่
การเกษตรของตน ส่งผลให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนจาก
การใช้พลังงานในขั้นตอนอื่น 

ถอืเปน็วธิกีารทีไ่ดร้บัความนยิมมาก
ขึน้ โดยใชภ้มูปิญัญาชาวบา้นรว่มกบังาน
วิจัยที่เกษตรกรคิดขึ้น ทําให้ผลผลิตมี
ความปลอดภยัและลดตน้ทนุจากสารเคม ี
เช่น การคิดค้นปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อ
ราไมคอรไ์รซาและเชือ้ไรโซเบยีม เพือ่ชว่ย
เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืและปอ้งกนั
โรคพืชที่อาจเกิดขึ้น

ดีแทคพบว่ามีแนวโน้มทั้ง 3 ข้อที่กล่าวไป
นั้นมีจุดร่วมสำาคัญคือการใช้ ‘นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเชิงข้อมูล’ เป็นฐานในการ
ทำาการเกษตร ตั้งแต่การวางแผน การ
วิเคราะห์ตลาด การเพาะปลูก การแก้
ปัญหาโรคพืช ตลอดจนการส่งผลผลิต
ถงึมอืผูบ้รโิภค ซึง่ถอืเปน็จดุเปลีย่นสำาคญั
ของเกษตรไทย ที่จะทำาให้เกษตรกรไทย
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
รวมทั้งพัฒนาบ้านเกิดของตนเองด้วย
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การส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์กับโครงการ 
Safe Internet

ถ่ายทอดวิธีใช้เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่น
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เมือ่พดูถงึเทคโนโลย ีโลกออนไลน ์และสือ่ดจิทิลั เรามกั
หลงลมืไปวา่นอกจากผูใ้หญแ่ลว้ เดก็ๆ ยงัเปน็ผูใ้ชง้านกลุม่
ใหญ่ที่เราต้องให้ความสำาคัญมากยิ่งกว่า   

และยิ่งเมื่อเห็นผลการสํารวจการเข้าอินเทอร์เน็ตของสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นเยาวชน ซึ่งคิดเป็น 75% ของผู้ใช้งานทั้งหมดเลยทีเดียว แถมยังมีค่าเฉลี่ย
การใช้อินเทอร์เน็ตยาวนานถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน
และจากการสํารวจเดียวกัน เด็กกว่า 80% บอกว่าตัวเองเคยโดนคุกคาม 

ลอ่ลวง และกลัน่แกลง้บนโลกออนไลน ์(Cyberbullying) แตเ่ดก็สว่นใหญก่ลบัไมม่ี
ผูใ้หค้าํปรกึษาทีเ่หมาะสม โดยสว่นใหญเ่รยีนรูก้ารใชง้านโลกออนไลนด์ว้ยตวัเอง 
จากเพื่อน หรือพี่น้อง และมีเพียง 7% เท่านั้นที่เรียนรู้การใช้งานจากผู้ปกครอง
ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดีแทคมองเห็นความเสี่ยงเหล่านี้ จึงจัด

กิจกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้เด็กๆ ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง มี
ช่องทางการเรียนรู้ และมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลูกหลานของทุกๆ 
คน สําหรับปี 2560 เราตั้งต้นด้วยเป้าหมาย 4 ข้อดังต่อไปนี้ 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาทางอินเทอร์เน็ตที่มี   ต่อเด็ก โดย
เฉพาะการป้องกันปัญหา การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
2. เพิ่มเติมมาตรการการดูแลเข้าไปกับผลิตภัณฑ์และบริการ
3. สร้างความร่วมมือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อระบบนิเวศที่ดีขึ้น
4. ร่วมสร้างนโยบายและการกำากับที่ดี

ของเด็กไทยเห็นว่าการกลั่นแกล้งกัน
บนโลกออนไลน์เป็นเรื่องปกติ 

บอกว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของการ
กลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์

เห็นเป็นเรื่องสนุก

28%

39%

59%
* จากการสํารวจโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้เข้าร่วม

คน คน คน

การให้
คำาปรึกษา ผู้เข้าชมเว็บไซต์

212 278 40,422

อยา่งทีบ่อกวา่โลกออนไลนน์าํมาสูป่ญัหาการก
ลั่นแกล้งระหว่างเด็กๆ ได้ง่ายๆ dtac จึงร่วมมือกับ
องคก์ารทนุเพือ่เดก็แหง่สหประชาชาต ิ(UNICEF) และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ทําโครงการ Stop Bullying: 
เลฟิแครไ์มร่งัแกกนัขึน้มา โดยเปน็โครงการทีท่าํหอ้ง
แชตใหค้าํปรกึษาออนไลนแ์กเ่ยาวชนทีเ่ปน็เหยือ่ของ
การแกลง้กนัทัง้ในโลกออนไลนแ์ละออฟไลน ์เพือ่ให้
เด็กๆ ได้แนวทางจัดการปัญหาชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญ
ของ P2H ที่เข้าใจปัญหาจริงๆ
แม้ในปี 2560 จะเป็นช่วงทดลองดําเนินการ แต่

โครงการกไ็ดร้บัผลตอบรบัเปน็อยา่งดแีละตอบสนอง
เป้าหมายที่ 3 ของโครงการดังสถิติต่อไปนี้

STOP 
BULLY-
ING
โครงการ Stop Bullying
เลิฟแคร์ไม่รังแกกัน

สถิติบริการ
ห้องแชต 
Stop 
Bullying

สถิติอายุของผู้เข้าใช้บริการ

ตัวอย่างหัวข้อในการขอคำาปรึกษา
การถูก

กลั่นแกล้งทาง
วาจา

การถูก
กลั่นแกล้งทาง

ร่างกาย

ความสัมพันธ์
กับผู้อื่น

10-20 ปี

>20 ปี

<10 ปี

www.stopbullying.lovecarestation.com

75%
19%

เพศหญิง

เพศชาย 6%
ไม่ระบุเพศ

6%

75 %

23 %
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dtac Digikidz 
Schools Visit
การกลั่ นแกล้ งข่ม เหงรั งแกกันบน
ออนไลน์เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกที เพื่อเสริมเกราะป้องกันให้
เยาวชน ดีแทคได้เดินสายไปยังโรงเรียน
จำานวน 48 แหง่เพือ่จดัเวริก์ชอ็ปใหค้วาม
รู้และสอนวิธีการรับมือหากถูกผู้อื่นกลั่น
แกล้งบนโลกออนไลน์ โดยมีเด็กนักเรียน
เข้าร่วมกว่า 27,000 คน

เนื้อหาในเวิร์กช็อปประกอบด้วย 1. ประเภท
ของการกลัน่แกลง้บนโลกออนไลน ์เพือ่ใหเ้ดก็ๆ ได้
รู้จักและสํารวจว่าตนเองเป็นผู้กลั่นแกล้งหรือเป็น
เหยื่ออยู่หรือไม่ และ 2. วิธีแก้ไขหากตกเป็นเหยื่อ 
หรือหากพบว่าตนเองเป็นผู้กลั่นแกล้ง ก็ต้องปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมทันที

สามารถระบุเหยื่อได้

ผลตอบรับจาก
การทำาเวิร์กช็อป

สามารถระบุสถาณการณ์
กลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 
และตระหนักถึงผลเสียของ

การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

ตระหนักและเข้าใจว่าไม่ควร
แชร์คลิปหรือรูปภาพที่นำาไปสู่

การกลั่นแกล้ง

สามารถระบุผู้กระทำาได้

80% 90%

78%

90%

สามารถระบุกองเชียร์

70%
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dtac 
Family Care 
แอปพลิเคชัน dtac Family Care เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ 2 ของโครงการ Safe Internet ดี
แทคจึงพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวร่วมกับ 
Smith Micro Software Inc (SMCI) ผู้
พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกัน เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้การใช้มือถือและการท่องอินเทอร์เน็ต
ของเด็กๆ โดยเน้นที่เด็กอายุระหว่าง 6-15 ปีซึ่ง
กำาลังเริ่มมีสมาร์ทโฟนและยังอยู่ในวัยที่พ่อแม่ยัง
สามารถควบคุมได้ โดยในปี 2560 มียอดการ
สมัครใช้บริการทั้งสิ้น กว่า 40,000 ราย คิดเป็น
มูลค่า 2.5 ล้านบาท

การใช้งานแอป dtac Family Care นั้นง่ายดาย เริ่มต้นจากการ
ตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ในสมารท์โฟนของเดก็ๆ และของพอ่แม ่หลงั
จากนั้นก็สามารถเริ่มการดูแลการใช้สมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัย
ของเด็กๆ ด้วยฟังก์ชั่นหลัก 6 ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้เลย

ดูแลการใช้งานแอปพลิเคชั่น
ผู้ปกครองสามารถกําหนด
แอปพลิเคชั่นต้องห้ามสําหรับ
ลูกได้ และระบุเวลาที่ลูก
สามารถเล่นแอป ต่างๆ ได้

สัญญาณขอความช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (SOS)

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เด็กๆ 
สามารถกดปุ่มขอความช่วย
เหลือหาสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวได้ทันที

กำาหนดพื้นที่ปลอดภัย
แอปจะแจ้งเตือนทันทีที่ลูกๆ 
เข้าไปในเขตพื้นที่ที่พ่อแม่

ห้ามไว้

ดูแลการใช้งานโทรออก
และรับสาย 

ผู้ปกครองกําหนดได้ว่าลูก
สามารถโทรหาและรับสายใคร
ได้บ้าง และกําหนดเวลาที่เด็ก
จะคุยโทรศัพท์ได้ด้วย

รู้ตำาแหน่งแบบเรียลไทม์
พ่อแม่สามารถรู้ได้ตลอดเวลาว่า

ลูกอยู่ที่ไหน

ติดตามโทรศัพท์ที่สูญหาย
สามารถสั่งให้มือถือส่งเสียงได้

เมื่อหาไม่เจอ

!

SAFE
AREA

SOS
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สิ่งที่ทีมงานดีแทคเน็ตอาสาทํามาตลอดคือการลงพื้นที่จริง เพื่อให้ความรู้กับ
คนในชุมชนถึงบ้าน แต่หลังจากสั่งสมประสบการณ์ทํางานมาหลายปี เราค้นพบว่า 
ดว้ยจาํนวนประชากรชาวไทยกวา่ 70 ลา้นคน การลงพืน้ทีไ่ปเผยแพรค่วามรูท้ลีะครัง้
สองครั้ง คงไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้อย่างทันท่วงที 
ในปีที่ผ่านมา ดีแทคจึงพยายามแก้โจทย์ที่ว่า เราจะเปลี่ยนวิธีการทํางานของเรา

เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้างขึ้นได้อย่างไร ซึ่งที่เราคิดว่า ‘การทํางานร่วมกับคน
อืน่’ นา่จะเปน็ทางออกทีด่ ีจงึเปน็ทีม่าของการนาํเสนอโครงการ ‘สรา้งครดูจิทิลั’ ตอ่
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทีมงานดีแทค
เน็ตอาสาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐก็ยังคงลงพื้นที่จริงเช่นเดิม แต่เน้นอบรมผู้
ที่มีความสนใจด้านนี้จริงๆ เพื่อสร้างเขาให้เป็น ‘ครูดิจิทัล’ ผู้สามารถถ่ายทอดความ
รู้ให้กับคนในท้องถิ่นของตนได้ 
เมื่อได้วิธีการทํางานใหม่แล้ว ดีแทคจึงตั้งเป้าหมายว่า ภายในเวลา 3 ปี เราจะ

ปั้น ‘ครูดิจิทัล’ ให้ได้จํานวน 1 ล้านคน และครู 1 คนต้องเผยแพร่ความรู้ให้ชาวบ้าน
อย่างน้อย 5 คน ซึ่งเท่ากับว่าเราจะมีประชากรที่มีความรู้ด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยใช้
วิธีให้ครูยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ โฟกัสในสิ่งที่มีประโยชน์
ต่อชีวิตของคนทุกวัย รวมทั้งปรับเนื้อหาให้เข้ากับทุกอาชีพหลักของคนไทย เช่น 
ชาวไร่ ชาวประมง ฯลฯ 
ในปีถัดไป ทีมงานเน็ตอาสาตั้งเป้าหมายใหม่ว่า เราอยากผลักดันให้วิสาหกิจ

ชุมชนเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านดิจิทัลปรับ
ตัวและนําความรู้มาใช้งานได้จริงด้วยการสร้างวิสาหกิจออนไลน์ใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งเรา
เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางสังคมให้เล็กและแคบ
ลงกว่าเดิมได้

Net Arsa
ลดความเหลื่อมล้ำาและพัฒนาชุมชน
ด้วยการส่งต่อทักษะดิจิทัล
โครงการดีแทคเน็ตอาสา

ดว้ยดแีทคเหน็ ‘ความเหลือ่มล้ำาทาง
ดิจิทัล’ (Digital Divide) ในสังคม
ไทย และดว้ยความเชือ่วา่ ถงึแมว้า่เราจะ
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและครอบคลุม
แค่ไหน แต่หากคนในชุมชนไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากมันได้สูงสุด ก็เปล่า
ประโยชน์ ดังนั้นเราจึงอยากเป็นส่วน
หนึง่ในการผลกัดนัสงัคมใหเ้ดนิหนา้ไป
ในอนาคต โดยก่อตั้งโครงการ ‘ดีแทค
เน็ตอาสา’ ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 และ
กระจายตัวลงพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อ
สอนให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้เรื่อง
อินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานและใช้ประโยชน์
จากโลกดิจิทัลได้ดีขึ้น 
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ตอบโจทย์ทุกข้อในทีเดียว
ช่องทางเหมาะสมกับผู้รับสื่อและคอนเทนต์ของตัวเอง
มคีาํกลา่วทีว่า่คนยคุนีเ้ลกิดทูวีไีปนานแลว้ สว่นชอ่งทางหลกัทีผู่ค้นรบัสือ่

ทุกวันนี้กลายเป็นโลกออนไลน์แทน บล็อกจึงเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถผ่าน
ตาคนไดง้า่ยกวา่สือ่อืน่ แชรใ์หเ้พือ่นอา่นไดส้ะดวก มพีืน้ทีเ่ปดิกวา้งใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นถกเถยีงกนั และทีส่าํคญั คอืชว่ยเนน้คาแรก็เตอรข์องดแีทคทีก่าํลงั
เข้าสู่เส้นทาง Digital Transformation ด้วย
เพราะเราอยู่ในยุคดิจิทัล ก็ต้องใช้สื่อดิจิทัลสิ จริงมั้ย?

คุ้มค่า คุ้มเวลา 
คุยกับคนนอก คนใน ได้พร้อมกัน
ไม่เพียงแค่ผู้บริโภคที่ดีแทคอยากเล่าเรื่องราว Digital Transformation ให้ฟัง 

แต่พนักงานเองก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องเข้าใจเส้นทางดิจิทัลนี้เช่นกันในฐานะที่
เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร บล็อกจึงเป็นช่องทางที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
การสือ่สารกบัคนนอกและคนใน ประหยดัเวลา ประหยดัทรพัยากร แตส่ือ่สาร
ได้ตามเป้าหมายเดิม

ทางการไปก็ไม่สนุก
บล็อกมีเนื้อหาสนุกสนาน น่าสนใจ
ไม่มีใครชอบการเล่าเรื่องที่น่าเบื่อและแข็งทื่อ บล็อกจึงเข้ามาตอบโจทย์

ด้วยวิธีเล่าเรื่องที่สนุกสนานและหลากหลายเกี่ยวกับ Digital Transformation ใน
แต่ละเดือน dtac.blog จะมีธีมหลวมๆ ที่ผูกคอนเทนต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน สลับ
กบัการเลา่เรือ่งความกา้วหนา้ตา่งๆ ของดแีทค เชน่ การเพิม่ประสทิธภิาพการ
รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า การสร้างทักษะการทํางานในยุดดิจิทัล เป็นต้น 

ตัวเลขแม่นยำา นำาไปใช้ได้
เก็บสถิติที่แน่นอนได้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ข้อดีอีกอย่างของโลกออนไลน์คือทุกอย่างจะถูกประเมินออกมาเป็น

ตวัเลขสถติทิีแ่นน่อน และแมน่ยาํ เราจงึสามารถเกบ็ตวัเลขจาํนวนคนทีเ่ขา้มา
อา่น ระยะเวลาทีน่ัง่อา่นจรงิๆ จาํนวนแชร ์จาํนวนครัง้ทีถ่กูพดูถงึ และอืน่ๆ ได ้
ซึง่เจา้ตวัเลขชดุนีจ้ะถกูนาํไปวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีดโดยผูเ้ชีย่วชาญ และนาํมา
พฒันาคอนเทนตเ์กีย่วกบัองคค์วามรูเ้รือ่ง Digital Transformation ทีเ่ปน็ประโยชน์
และตรงเทรนด์ยิ่งๆ ขึ้นไป

dtac.blog

1

2
3

4

ถ่ายทอดเรื่องราว 
Digital Transformation 
ให้สาธารณชน

เมื่อวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนจาก
โลกแอนะล็อกสู่โลกดิจิทัล แน่นอน
ว่าผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
อย่างดีแทคก็ต้องก้าวให้ทัน ไม่ใช่แค่
ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ การให้บริการ 
แต่ยังต้องสื่อสารให้ผู้ใช้บริการและ
สังคมเข้าใจอีกด้วยว่า เรากำาลังก้าว
เขา้สูค่วามเปน็ผูใ้หบ้รกิารดจิทิลัอยา่ง
เต็มรูปแบบ

เพราะอยา่งนี ้dtac.blog จงึเปน็ชอ่งทางทีเ่ขา้
มาตอบโจทย์การถ่ายทอดความรู้และเล่าเรื่อง
ราวอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ว่าแต่ทําไมถึงต้องเป็นบล็อกด้วยล่ะ?
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พัฒนาคน
ให้ประสบความส�าเร็จ
ในโลกยุคดิจิทัล
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
ด้านผู้คนและวัฒนธรรมองค์กร

 เราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในด้านต่างๆ มา
ครบถ้วนแล้ว เหลือเพียงด้านสุดท้ายที่ส�าคัญไม่แพ้ใคร นั่น
คือ ด้านบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร
ทีด่เีเทคเราสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนตดิตาม ปรบัตวั และสรรหาความ

รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอยู่เสมอ แต่แน่นอนว่าพนักงานแต่ละ
คนย่อมมีความถนัดแตกต่างกันไป มีความสามารถในการปรับตัวที่ช้า-เร็ว
ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของดีแทคที่ต้องสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกให้พนักงานของเราทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
สิ่งที่เราทํามีตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ใน dtac Academy ให้เท่าทัน

โลกดิจิทัล การสนับสนุนให้พนักงานมีวิถีชีวิตดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นภาย
ในองค์กร การปรบัปรงุพืน้ทีท่าํงานให้สร้างเสรมิความคดิสร้างสรรค์ ไปจนถงึ
การจดัการแข่งขนัทีก่ระตุน้ให้พนกังานฝึกคดิและปฏบิตัอิย่างนอกกรอบ เพือ่
ให้เหมาะกับการทํางานในยุคดิจิทัล
แม้องค์กรของท่านจะไม่ได้ทํางานด้านโทรคมนาคมเหมือนเรา แต่การ

พฒันาคนให้มคีวามสามารถทางดจิทิลั และการสร้างวฒันธรรมดจิทิลัภายใน
องค์กร กจ็ะช่วยให้พนกังานสามารถพฒันาและเตบิโตได้อย่างไม่หยดุยัง้ ซึง่
จะส่งผลให้องค์กรพัฒนาและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน 
มาดูกันว่าในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาดีแทคได้สานต่อและริเริ่มโปรเจกต์

อะไร และเกิดผลสําเร็จอย่างไรบ้าง
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ปฏเิสธไม่ได้ว่ากาวธิกีารทาํงานในระดบัองค์กรไปจนถงึใน
ระดับปัจเจกของผู้คน เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน แน่นอนว่าหลาย
องค์กรในบ้านเราก็มีวิธีการทํางานที่รวดเร็วขึ้น มีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาสนับสนุนคนทํางานในยุคนี้มากขึ้น ดีแทคเองก็เป็น
หนึง่ในองค์กรต้นแบบของคนยคุใหม่ทีป่รบัตวัให้สอดคล้องกบั
โลก โดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมให้การทํางาน
และการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ความพเิศษหนึง่ทีด่แีทคเลง็เหน็และให้ความสาํคัญมาก

แต่หลายคนอาจยังไม่รู ้นั่นคือ การมีพนักงานในองค์กรที่มี
ทักษะสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ราวกับเป็นเหมือง Digital Talent 
ขององค์กรทีด่แีทคกาํลงัตัง้ใจสร้างคนเหล่านีข้ึน้มาด้วยตวัเอง 
ปัญหาหนึ่งที่เราพบ Digital Talent Gap หมายความว่า

พนักงานที่มีทักษะดิจิทัลในบ้านเรายังขาดแคลนอยู่มาก เมื่อ
เทียบกับปริมาณความต้องการขององค์กรต่างๆ 
ช่องว่างของ Digital Talent นั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง

คือทักษะที่เป็น Hard Skill เช่น CyberSecurity หรือ Data Science 
และส่วนทีส่องคอืทกัษะ Soft Skill ทีค่นส่วนมากไม่ค่อยคาํนงึถงึ 
เช่น  ทักษะ Customer หรือการทํางานร่วมกันเเบบ Collaboration 
ซึ่งหากมองดีๆ ในบางแง่มุมแล้ว Soft Skill ที่ยังขาดก็มีความ
สําคัญมากกว่า Hard Skill ด้วยซํ้า
เมื่อสัดส่วน อุปสงเเรงงานต่ออุปทานเเรงงาน ในตลาดไม่

สมดลุกนั แถมช่องว่างความไม่สมดลุนีก้ไ็ม่มทีางปิดได้เองโดย
ธรรมชาต ินัน่หมายความว่าหากองค์กรต้องการพนกังานทีเ่ป็น 
Digital Talent จริงๆ ก็ต้องลงมือเสริมสร้างทักษะที่ว่าให้แก่
พนกังานด้วยตนเอง นีถ่อืเป็นวาระสาํคญัทีท้่าทายหลายองค์กร
มากเพราะต้องลงทนุมหาศาลทัง้เงนิและเวลา ดเีเทคเริม่เตรยีม
ความพร้อมพนักงานให้พร้อมรับความเปลี่ยนเเปลงตั้งแต่ปี 
2560  ดีแทคเรียกกระบวนการปั้นบุคคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งที่
สําคัญในกระบวนการที่ดีแทคเรียกว่า digital transformation

ปั้นคนท�างานยุคใหม่สายพันธุ์ดิจิทัล
การพัฒนาพนักงานให้เป็น Digital Talent
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ก่อนดีแทคจะก้าวเข้าสู่ Digital Transformation เพื่อปั้นคนที่เป็น Digital Talent ขึ้นมา เราสงสัยในประเด็นสําคัญว่า แท้จริงแล้วคน
ทาํงานยคุดจิทิลันัน้อยากทาํงานแบบไหน หรอือยากร่วมงานกบัองค์กรทีม่ลีกัษณะแบบใดกนัแน่ เพือ่ทีจ่ะสร้างคนและลกัษณะองค์กร
ภายในให้ตอบโจทย์กับการทํางาน ซึ่งคําตอบที่น่าสนใจก็คือ
มนุษย์ยุคดิจิทัลไม่ได้ต้องการเพียงทํางานกับบริษัทใหญ่ๆ หรือมีชื่อเสียงเท่านั้น แต่พวกเขาอยากอยู่ในที่ที่เปิดกว้างให้ลงมือ

ทํางาน ได้ใช้ทักษะความสามารถเต็มที่ และมีความสําเร็จเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจริงๆ โดยได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่แค่ traditional benefit 
อย่างเงนิหรอืโบนสัเพยีงอย่างเดยีว แต่ผลตอบแทนทีว่่าต้องมคีวามเป็นนวตักรรมทีส่อดคล้องกบัการใช้ชวีติด้วย เช่น คะแนนแลกซือ้
ของ การจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านช่องทางที่แตกต่างและมีหัวข้อที่หลากหลายจากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก 
เมื่อลงลึกถึงลักษณะนิสัยการทํางานของคนยุคดิจิทัลก็จะพบได้ว่า พวกเขาอยากอยู่ในองค์กรที่ได้เรียนรู้ตลอดเวลา พึงพอใจ

บริษัทที่ให้คุณค่ากับ Hard Skill และ Soft Skill ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังชอบทํางานในลักษณะโปรเจกต์ท้าทายใหม่ๆ ไม่ใช่งานในรูปแบบ
ซํ้าเดิมและใช้ทักษะชุดเดิม นอกจากนี้พวกเขายังสนใจการทํางานข้ามแผนกเพื่อจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นี่คือลักษณะองค์กรที่คน
ยุคดิจิทัลต้องการ

ลักษณะองค์กรที่คนยุคดิจิทัลอยากร่วมงานด้วย 

4 กลยุทธ์หลักของดีแทคเพื่อดูแลพนักงานและสร้างลักษณะ
การท�างานแบบ Digital Company

ข้อแรกที่ดีแทคให้ความสําคัญมากคือการบริหารจัดการในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีรูป
แบบที่ใช่ ช่วยให้คนทํางานได้อย่างดีและบรรลุถึงเป้าหมายได้

ข้อสอง ถัดจากการบริการที่ใช่คือวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่ แม้วัฒนธรรมในองค์กรจะฟังดูคล้ายสิ่งจับ
ต้องไม่ได้แต่กม็คีวามสาํคญัมาก เพราะเปรยีบเสมอืน DNA ทีเ่อือ้ให้ทกุคนได้เรยีนรู ้สร้างผลงาน และ
มีความสุขกับการทํางาน

ข้อสอง ถัดจากการบริการที่ใช่คือวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่ แม้วัฒนธรรมในองค์กรจะฟังดูคล้ายสิ่งจับ
ต้องไม่ได้แต่กม็คีวามสาํคญัมาก เพราะเปรยีบเสมอืน DNA ทีเ่อือ้ให้ทกุคนได้เรยีนรู ้สร้างผลงาน และ
มีความสุขกับการทํางาน

ข้อที่สามคือ เสริมสร้าง Capability เพื่อนําพาไปสู่เป้าหมายที่จะเป็น Digital Service Provider

ข้อสุดท้ายเป็นบทสรุปที่ถูกหลอมรวมมาจากสามข้อแรก นั่นคือดีแทคตั้งใจจะเป็น Digital Company 
เปลี่ยนการบริหารแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และสร้าง Employee Digital Journey ให้แก่พนักงาน
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1. 2.

มีอะไรใหม่ในการปั้นคนเข้าสู่ 
Digital Transformation

โปรเจ็กต์เจ๋งๆ 
เกิดขึ้นมากมาย

ม ีApplication แบบ One 
Stop Service ของคน dtac

ในปี 2560 เราจัด Flip It Challenge ซึ่งเป็นแคมเปญ
ภายในองค์กรให้พนักงานได้นําเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆ 
ที่ช่วยให้ดีแทคดีขึ้น ซึ่งผลจากงานนี้ทําให้ดีแทคได้
ผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ๆ ถงึ 8 อย่างเลยทเีดยีว แถม
ด้วยโครงการส่งเสริมสตาร์ตอัพภายในองค์กรอย่าง 
Ignite Incubator ซึง่เปิดโอกาสให้พนกังานทีอ่ยูใ่นธรุกจิ
ที ่Telenor Group ลงทนุอยูท่ัว่โลก รวมถงึดแีทค เข้าร่วม
เสนอไอเดียเทค สตาร์ตอัพ โดยต้องนําเสนอแบบมือ
อาชีพ หากได้รับเลือกเข้ารอบสุดท้ายก็จะได้เข้าร่วม 
bootcamp พฒันาไอเดยีของทมีตนเองเป็นเวลา 3 เดอืน
โดยไม่ถือเป็นวันลา และได้รับเงินเดือนเต็มจํานวน
ตามปกติด้วย

dtac PLearn คอืแอพพลเิคชัน่สดุเจ๋งทีอ่าํนวยความ
สะดวกการใช้ชีวิตและการทํางานให้คนในองค์กร 
พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว เป็น
อกีช่องทางการเรยีนรูอ้อนไลน์และค้นหาข้อมลูสาํคญั
ต่างๆ ภายในองค์กรด้วย

เมื่อถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง องค์กรจําเป็นต้องทําให้พนักงานเข้า
ใจเเละยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้ได้ ดีแทคเข้าใจดีว่าด้วย
ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลง และมักจะมีอาการ
ต่อต้านในรูปแบบต่างๆ แม้กระทั่งกับคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดก็ตาม เมื่อเป็น
เช่นนี้ ผลลัพธ์ที่ตามมาคงไม่ดีแน่หากองค์กรเปลี่ยนทุกอย่างโดยไม่ให้เวลา
พนักงานได้เตรียมตัว แต่แทนที่จะใช้วิธีการแจ้งล่วงหน้าผ่านประกาศแบบ
เดิมๆ ดีแทคเลือกที่ใช้วิธีพิเศษที่ถูกจริตพนักงานทุกสไตล์
ในปี 2560 ทีผ่่านมาพนกังานของดแีทคทกุคนจะต้องผ่านกจิกรรมเตรยีม

พร้อมพนักงานเข้าสู่ Digital Transformation ที่เรียกว่า Change Management 
Program เป็นการทาํกจิกรรมเวร์ิกชอ็ปร่วมกนักบัโค้ชผูเ้ชีย่วชาญหนึง่วนัเตม็ๆ 
ตัง้แต่เช้าถงึคํา่ เพือ่ให้ตวัพนกังานเองเข้าใจความรูส้กึของตวัเองเมือ่เกดิการ
เปลี่ยนแปลง และจะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้าใจ ในช่วงเช้า
พนกังานจะเรยีนเนือ้หาตามทฤษฎทีีถ่กูย่อยมาให้เข้าใจง่าย ส่วนช่วงบ่ายทกุ

คนจะได้เวิร์กช็อปเล่นเกมที่มีเพื่อนร่วมทีมแปลกหน้า โดยมีข้อแม้ว่าทุกคน
และทกุทมีต้องเล่นเกมให้ผ่านให้ได้ และจะมกีารวดั Emotional Cycle of Change 
เพื่อดูว่าพนักงานคนนั้นรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วแค่ไหน เพราะการ
ทาํงานในชวีติจรงิต่อจากนี ้พวกเขาทกุคนจะต้องเจอกบัการแข่งขนัทีเ่ปลีย่น
ไป ฉะนั้นคุณสมบัติสําคัญคือทุกคนต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

 เวร์ิกชอ็ปเล่นเกมส่งผลต่อชวีติการทาํงานอย่างจรงิจงั เพราะนัน่
หมายถงึพนกังานทกุคนจะมชีดุประสบการณ์เดยีวกนัและเข้าใจบรษิทัว่าใน
อนาคตพวกเขาต้องมุง่มัน่ไปทางไหน ส่วนบรษิทัเองกต้็องมัน่ใจว่าทกุคนใน
องค์กรอยู่ในภาวะที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

เตรียมพร้อมพนักงานเข้าสู่ 
Digital Transformation 
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3. 4.เพิ่มคอร์สเรียนออนไลน์
แบบเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ท้าทายตัวเองมากขึ้นด้วยการ
ย้ายไปท�างานอย่างอื่นบ้าง

ฟีเจอร์หนึ่งใน dtac PLearn ซึ่งมีการปรับปรุงในปี 
2560 คือ online course ที่พนักงานสามารถเลือกเข้า
เรยีนได้ตามความสนใจ เรยีนผ่านแอปได้ทกุทีท่กุเวลา
ที่ต้องการ ที่สําคัญคือเริ่มมีคอร์สใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม 5 
ทักษะสําหรับเตรียมความพร้อมพนักงานเข้าสู่การ
ทํางานใน digital company อย่างเต็มรูปแบบในปี 2561 
ซึ่ง 5 ทักษะที่ว่านี้ได้แก่ Digital Marketing, Digital Chan-
nel, Applied Analytics, Design and Product Development 

หนึง่ในการทาํงานแบบทีค่นดจิทิลัชอบคอืต้องได้
ทาํงานข้ามแผนกบ้างเพือ่เกบ็เกีย่วชดุทกัษะใหม่ๆ  ดี
แทคเกบ็สถติใินช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมาพบว่าพนกังาน
เกือบร้อยละ 40 ได้ลองเปลีย่นไปทาํงานใน Subdivision 
ใกล้เคียงและแผนกอื่นด้วย ใกล้เคียงและแผนกอื่น
ด้วยการเคลื่อนย้ายหรือปรับตําแหน่ง/หน้าที่ในการ
ทํางานทั้งภายในแผนก/นอกแผนกของตนเอง
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หลงัจากเริม่ปลกูป้ันคนยคุใหม่สายพนัธุด์จิทิลัแล้ว ยงัมเีเคมเปญ  
Flip It Challenges ซึ่งคือการแข่งขันนาํเสนอไอเดียและลงมือปฏิบัติใน
ลักษณะเดียวกับสตาร์ตอัพ โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็คือพนักงานขอ
งดีแทคนั่นเอง 
ส่วนไอเดียที่แต่ละทีมนําเสนอเข้ามาอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือ

บรกิารใหม่ๆ สาํหรบัลกูค้า หรอืจะเป็นโปรเจกต์สาํหรบัเพือ่นพนกังาน
ดีแทคก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ 3 หลักเกณฑ์ คือ 1. เป็นไอเดียที่ท้าทาย
การทํางาน 2. ต้องทําให้ง่ายขึ้นสําหรับลูกค้า และ 3. ทําให้ดีเเทค ดี
ขึน้ ทมีทีไ่ด้รบัเลอืกเข้าร่วม Flip It Challenge จะต้องลงมอืทาํเพือ่ให้เกดิ
ผลจรงิ มกีารอพัเดตให้เพือ่นพนกังานทราบถงึความก้าวหน้าผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงในกิจกรรม Flip It Battle ที่เป็นอีเวนต์ให้
แต่ละทีมขึ้นมาอัพเดตต่อหน้าเพื่อนพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกซึ่งมาให้คะแนนตัดสินด้วย ทีมที่
ผ่านเข้ารอบมีทั้งหมด 8 ทีม ดังนี้

สร้างวัฒนธรรม
สตาร์ตอัพในองค์กรใหญ่
ปลูกฝังทัศนคติและวิธีการท�างานแบบดิจิทัลให้
พนักงานด้วยโครงการ Flip It Challenge 
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ทีมที่ชนะคือ dtac One ซึ่งได้รับคะแนนจากคณะ
กรรมการและคะแนนโหวตสูงสุดจากเพื่อนๆ 
พนักงาน แต่อย่างไรก็ตาม ทุกทีมที่เข้าร่วม
โครงการล้วนได้สร้างมูลค่าให้กับดีแทคอย่าง
มหาศาล มูลค่าในทีนี้ไม่ได้จํากัดแค่รายได้หรือ
กําไรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงทรัพยากรมนุษย์ที่
เก่งกาจ กล้าคิด กล้าทํา รวมทั้งมีทัศนคติและวิธี
การทํางานแบบ Agile Business Method ซึ่งก่อให้
เกิดการทํางานร่วมกันข้ามแผนกและกลุ่มงาน
อย่างชดัเจน อนัจะนาํไปสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ขององค์กรนั่นเอง

บรกิารสาํหรบัเลอืกเบอร์และโปรโมชัน่ทีต้่องการ 
โดยจัดส่งซิมการ์ดให้ลูกค้าถึงที่่

แอปพลิเคชั่นที่เปิดโอกาสให้พนักงานดีแทคให้
บริการคนใกล้ตัวได้เหมือน dtac hall เหมือนเพิ่ม
ศูนย์บริการของดีแทคจาก 500 จุด เป็น 5,000 จุด

แอปพลิเคชั่นสําหรับรับสายและโทรออกผ่าน
อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้ซิมการ์ด ตอบโจทย์
ลูกค้าที่ใช้บริการหลายซิมการ์ด หรือลูกค้าที่เดิน
ทางไปต่างประเทศ

เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนร่วมกันเสนอไอเดีย
เพือ่พลกิปัญหาในชมุชนของตนเอง โดยดแีทคจะ
เลือก 10 ไอเดียที่น่าสนใจและทําได้จริง มอบทุน
และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้
ปัญหาจริงๆ

โปรแกรมผ่อนชาํระค่าบรกิารรายเดอืนแบบมดีอก
เบี้ยเพื่อไม่ให้ถูกระงับสัญญาณโทรศัพท์

โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ผูส้นใจเสนอพืน้ทีใ่นการ
ขยายโครงข่ายและติดตั้งเสาสัญญาณ หากได้รับ
เลือกผู้เสนอจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท

แอปพลิเคชั่นสําหรับเช็คจํานวนสินค ้ารุ ่นที่
ต้องการใน dtac Hall บริเวณใกล้เคียง โดยสามารถ
สั่งจองสินค้าล่วงหน้าได้ 1 วัน

แอปพลิเคชั่นสําหรับสะสมหรือเติมเงินสกุล 
e-Payment ของพนกังาน โดยนอกจากใช้จ่ายภาย
ในดแีทคเองได้แล้ว ยงัสามารถใช้จ่ายในร้านค้าที่
เป็นพาร์ตเนอร์ และร้านค้าข้างนอกได้อกีด้วย

Sim Digital Journey

dtac One

dtac Call

พลิกไทย

Postpaid Payment

Flip for Site

Find My New Phone

dtac Coins

1

4

7

2

5

8

3

6
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PLearn คือแอพพลิเคชั่นสุดเจ๋งของดีแทคที่
สร้างขึน้เพือ่คนดแีทคโดยเฉพาะ เป็นวธิหีนึง่ทีส่่ง
เสริมให้พนักงานเรียนรู้ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น 
แรกเริ่มเดิมทีแอพพลิเคชั่นนี้ถูกดีไซน์เพื่อให้
พนักงานมีความรู ้ใหม่ๆ  ผ่านการเรียนจาก
แพลตฟอร์มบนมือถือ โจทย์สําคัญอันเป็นที่มา
ของชื่อ PLearn อยู่ที่พนักงานต้องได้เรียน และไม่
เครยีดจนเกนิไป จงึนาํคาํว่า Play กบั Learn มารวม
กันจนเป็น PLearn ในที่สุด

PLearn เป็นเครือ่งมอืเสรมิสร้างประสบการณ์
ดิจิทัลบนมือถือของพนักงานดีแทคเกือบ 100 
เปอร์เซน็ต์ ปัจจบุนัมฟัีงก์ชัน่ยอดนยิมทีส่อดคล้อง
กับการใช้งานของคนในองค์กรอยู่ 3 เมนูด้วยกัน 
นั่นคือ

1. พนักงานที่ใช้แอปสามารถเสิร์ชหาข้อมูล
พนักงานคนอื่นๆ ในบริษัทได้ สามารถดูตําแหน่ง 
อีเมล์ เบอร์ติดต่อ ข้อมูลอื่นๆ ที่ไว้ใช้ติดต่อ
ระหว่างภายในหน่วยงาน กดโทรและส่งอเีมล์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นให้กันได้เลย

2. เมนู Learn ที่เพิ่มเข้ามาพร้อม online course 
จากสถาบันระดับโลก สอดคล้องกับแนวทางการ
สร้าง Digital Talent ของดแีทคทีจ่ะเกดิขึน้อย่างเป็น
รูปธรรมในปี 2561 เน้นการเรียนแบบ E-Learning 

ที่คนดีแทคจะเรียนที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ ผ่าน 
device อะไรก็ได้ ปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมมากใน
หมู่พนักงาน

3. เมนสูดุฮติ dtac Coin ทีน่าํลกัษณะความเป็น
เกมส์มาใช้ให้ความรู้และจูงใจพนักงาน ผู้บริหาร
หรือหัวหน้าสามารถให้ Coin กับพนักงานของตัว
เองหรอืข้ามกลุม่ได้ เพือ่เป็นการกระตุน้พนกังาน
ทางหนึ่ง และ พนักงานก็จะสามารถเอา Coin ไป
แลกซื้อสิ่งต่างๆ ในใช้ชีวิตประจําวันได้ เช่น เอา
ไปแลกเป็น rabbit point หรือใช้แทนเงินในบัตร 
Starbucks 
ไม่เพยีงแค่ 3 ฟีเจอร์ข้างต้นเท่านัน้ทีน่่าสนใจ 

PLearn ยังเป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นดั่ง One Stop 
Service ในการทํางานของคนดีแทค ช่วยลดทอน
ขั้นตอนการทํางานยุ่งยากไปหลายขั้น เช่น งาน
เดนิเอกสาร ยืน่เรือ่งคาํร้อง เบกิค่าใช้จ่ายพยาบาล 
ไปจนถึงเรื่องจิปาถะอย่างการแจ้งเหตุนํ้าไม่ไหล
ไฟดับผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ได้ทันท่วงที และเมื่อ
บรษิทัมนีโยบายใหม่ๆ กจ็ะแจ้งผ่านแอปพลเิคชัน่
นี้ให้พนักงานรับทราบได้ทั่วกัน

เสริมสร้างประสบการณ์
ดิจิตัลใกล้มือ(ถือ)
การสร้างเสริมประสบการณ์ทาง
ดิจิทัลให้พนักงานผ่านแอปพลิ
เคชั่น PLearn
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พื้นที่ท�างานต้องสร้างเสริม
ความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานดีแทค

ดีแทคอยากให้ที่ทํางานมีความอบอุ่นเหมือน
บ้านหลงัทีส่องของพนกังานทกุคน เราจงึเรยีกพืน้ที่
บนชั้น 32-41 ของอาคารจามจุรีสแควร์ว่า ‘dtac 
house’
แรกเริ่มเมื่อดีแทคย้ายมาที่นี่ในพ.ศ. 2549 เรา

ตั้งใจให้บ้านของเราเป็นสถานที่สําหรับการละเล่น
และการเรียนรู้ (Play & Learn) ซึ่งสะท้อนอยู่ในการ
วางแผนผงัในแต่ละชัน้ของเรา มกีารสอดแทรกพืน้ที่
พักผ่อน (breakout area) เข้าไปในพื้นที่ทํางานอย่าง
ลงตัว นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่ทําห้องเทรนนิ่ง
พนักงานไว้โดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการ
อบรมให้ความรู้ อีกทั้งยังจัดสรรพื้นที่พิเศษเรียกว่า 
Fun Floor ไว้สําหรับพบปะสังสรรค์หรือออกกําลัง
กาย หรือแม้กระทั่งดูแลบุตร ซึ่งพนักงานทุกคน
สามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน
ล ่าสุดในปีพ .ศ .  2560 ที่ผ ่านมา  เพื่อให ้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เราได้เพิ่ม
แนวคิดหลักให้บ้านของเรานั่นคือ นอกจากเป็น
พื้นที่สําหรับการละเล่นและการเรียนรู้แล้ว dtac 

house ยงัเป็นพืน้ทีส่าํหรบัความสนกุสนาน (Fun) การ
เชื่อมต่อ (Connect) และการเสาะหาสิ่งใหม่ๆ (Ex-
plore) โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่ามาทั้งหมด 
เดิมทีพนักงานของเราจะมีพื้นที่อย่างน้อย 15 

ตารางเมตรต่อคน แต่ด้วยวิถีการทํางานยุคดิจิทัล 
ซึ่งต้องการความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานมากขึ้น ปัจจุบันพนักงานของเราจึงมี
พื้นที่อยู่ที่ 7-10 ตารางเมตรต่อคน การลดพื้นที่ต่อ
คนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าลดพื้นที่ออฟฟิศโดยรวมลง 
แต่เราลดกําแพงที่กั้นกลางระหว่างพนักงานลงให้
พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้น จะได้ทํางานร่วมกันได้
สะดวกขึน้ เป็นการตอบรบัวถิกีารทาํงานแบบดจิทิลั
ที่เรียกว่า agile team หรือการรวมทีมของพนักงาน
จากหลายฝ่ายเพื่อทําโปรเจกต์พิเศษร่วมกันนั่นเอง 
นอกจากนี้การลดพื้นที่ต่อคนยังตอบสนองวิถี

ชีวิตของพนักงานแต่ละฝ่ายมากขึ้น เช ่น แม้
พนักงานฝ่ายขายจะมีจํานวนเยอะกว่าแผนกอื่นๆ 
แต่ก็ไม่จําเป็นต้องเตรียมที่นั่งให้ครบทุกคน เพราะ
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พวกเขาจะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทํางาน ไม่
ได้เข้ามาพร้อมกันทุกคนในคราวเดียว
ด้วยแนวคิดเช่นนี้ พื้นที่ทํางานในบ้านของ

เราจงึแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Fixed Seat 
สําหรับพนักงานที่จําเป็นต้องมีโต๊ะประจํา เช่น 
พนักงานฝ่ายการเงิน 2. Flexible Seat สําหรับ
พนักงานที่ไม่จําเป็นต้องมีโต๊ะประจํา เช่น 
พนักงานฝ่ายขายตามที่กล่าวไป และ 3. Touch-
down Table สาํหรบัพนกังานทกุฝ่ายใช้ตามความ
ต้องการ

Touchdown Table นั้นจะตั้งสอดแทรกไว้ใน
ทุกชั้น  เพื่อตอบรับนโยบายที่อนุญาตให ้
พนักงานนั่งทํางานที่ใดก็ได้ใน dtac house ตาม
ความพอใจ ตราบใดที่ยังสื่อสารกันและรับผิด
ชอบงานได้ดังเดิม
เช่นนี้ ถ้าใครได้มาเยี่ยมชม dtac house จะ

สงัเกตได้ว่า แทบทกุมมุมพีนกังานนัง่ทาํงานอยู่
ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะนัง่คนเดยีว นัง่เป็นคู ่หรอืนัง่รวม
กันเป็นกลุ่มใหญ่ ตามความต้องการหรือความ
จําเป็นในการทํางาน
แน่นอนว่าการบริหารพื้นที่ให้ตอบสนอง

ทุกโจทย์ของทุกคนเป็นเรื่องยาก สิ่งที่ดีแทคทํา
เพือ่รองรบัโจทย์เหล่านัน้คอืเตรยีมพืน้ทีท่กุส่วน
ให้พร้อมสําหรับทุกการใช้งาน แม้จะฟังดูซับ
ซ้อนแต่วิธีลงมือทําจริงๆ นั้นง่ายมาก เพียงแค่
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นไว้ในทุกมุม ตั้งแต่
อุปกรณ์พื้นฐานอย่างปลั๊กไฟหรือไวท์บอร์ดที่
แฝงตัวเป็นผนังหรือเสา ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ลํ้า
ขึ้นอีกระดับอย่างเครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์ 
โดยไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์เหล่านั้นในรูปแบบ
เคลื่อนย้ายได้ไว้ให้พร้อมใช้เสมอ เพียงเท่านี้
พื้นที่พักผ่อนก็เปลี่ยนเป็นห้องประชุมแบบ
สบายๆ ได้ ห้องเทรนนิ่งพนักงานสามารถ
เปลี่ยนเป็นห้องจัดอีเวนต์ หรือกระทั่งพื้นโล่งๆ 
ก็เปลี่ยนเป็นเวทีได้เหมือนกัน
แค่เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อม ทุกมุมขอ

งดีเเทค house ก็กลายเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ที่
ตอบโจทย์ทกุความต้องการของพนกังานทกุคน
ได้แล้ว
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การสือ่สารภายในในองค์กรใหญ่เป็นเรือ่งยุง่ยากและท้าทาย ด้วยจาํนวน
คนหลกัพนัและแผนกงานอนัยบิย่อย หากไม่มหีน่วยงานทีท่าํหน้าทีด่งักล่าว
ที่ประสานทุกคนเข้าหากันก็อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งด้วยความเชื่อที่ว่าทุกเสียงของ

พนักงานมีคุณค่า และการตั้งมั่นว่าจะรับฟังเสียงจากพนักงานเสมอ ดีแทค
จงึจดัให้มกีารเลอืกตัง้ ‘สภาผูแ้ทนพนกังาน’ ซึง่ประกอบด้วยพนกังานดแีทค
จํานวน 5-7 คนจากทั่วประเทศ ผู้รับหน้าที่ดูแลสารทุกข์สุกดิบของเพื่อนพี่
น้องพนักงานด้วยกันและประสานงานกับดีแทคในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากที่เรากําหนดไว้ รวมทั้งช่วยเป็นหู
เป็นตาในการตรวจสอบและควบคุมให้สวัสดิการที่มีอยู่ใช้ได้จริง และเป็น
ประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
ในปีพ.ศ. 2560 ทีผ่่านมา ผลงานเด่นของสภาผูแ้ทนพนกังานคอืการเดนิ

ทางไปเยี่ยมเยียนพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ รวมทั้งช่วยรับฟังและนําเสนอวิธีแก้ไขปัญหาให้กับดี
แทค โดยปัญหาหนึ่งที่สภาฯ พบเจอคือ หลายครั้งพนักงานในเขตพื้นที่เสี่ยง

ภยัไม่สามารถเดนิทางไปทาํงานได้ จงึต้องทาํงานจากทีอ่ืน่ ส่งผลให้มกีารใช้
งานโทรศพัท์และอนิเทอร์เนต็เกนิแพค็เกจทีด่แีทคกาํหนดไว้ ซึง่เมือ่ดแีทครบั
รู้ปัญหานี้ ก็ได้ละเว้นค่าบริการส่วนเกินให้พนักงานในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยเป็น
ที่เรียบร้อย 
อรัญญา เพิ่มสิน ประธานสภาผู้แทนพนักงาน ได้แชร์วิธีการทํางานของ

เธอไว้ว่า “นอกจากการร้องเรียนผ่านตัวแทนสภาในพื้นที่แล้ว เราจัดให้มีอี
เมลล์ peoplecouncil@dtac.co.th รวมทั้งแอคเคาท์ LINE ของสภาฯ เพื่อเป็นอีก
ช่องทางตัวเลือกในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของพนักงาน สภาฯ จะคัดกรอง
และรวบรวมเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นเพื่อนําเข้าแจ้งบริษัทในการประชุมที่จัด
ขึ้นเดือนละครั้ง หรือบางเรื่องที่สามารถแก้ไขได้เองเลยก็จะดําเนินการทันที 
เช่น ห้องพยาบาลมีหน้ากากอนามัยไม่พอ เราก็ไปซื้อมาสํารองก่อน”

ฟังเสียงพนักงานเสมอ 
บทบาทของสภาผู้แทนพนักงาน
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ท�ำในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 
การด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

ในรายงานฉบบันี ้เราพดูถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่่งเสริม
ให้องค์กรยัง่ยนืกนัมามากมาย ซึง่ปัจจยัเหล่านัน้ล้วน
มคีวามส�าคญัเท่าเทยีมกนั ไม่มใีครเด่นหรือด้อยกว่า
ใคร แต่เมื่อพูดถึงการด�าเนินธุรกิจบนความถูกต้อง 
ดแีทคพดู ได้เตม็ปากเตม็ค�าว่า ปัจจยันีแ้หละทีส่�าคญั
ที่สุด เพราะการท�าในสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นดั่งรากแก้ว
ทีท่�าให้องค์กรเตบิโตและพฒันาได้อย่างแขง็แรงและ
สง่างาม

รา
ยง

าน
คว

าม
ยั่ง

ยืน
ปร

ะจ
�าป

 2
5

67



ถ้าผู้บริโภคร่วมผลักดันให้เกิด
การแข่งขันทางการค้าอย่างเท่า
เทียม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ ส่งเสริมบรรษัทภิบาล 
พวกเขาจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีขึ้น จ่ายในราคาถูกลง 
และอยู่ในสังคมที่เป็นธรรม
มากกว่าเดิม สิ่งที่ดีส�าหรับผู้
บริโภคและดีส�าหรับสังคมคือสิ่ง
เดียวกัน

LARS  NORLING,

CEO, dtac
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หลักสูตรอบรมและกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักสูตร

Ethical Leadership 
Program (ELP)

Code of Conduct and 
Anti-Corruption

Business partner, 
“We are friend”

Reimbursement 
Claim Training

จ�านวน
ผู้เข้อบรม 

(คน)
รายละเอียดขอบเขตเนื้อหา

การจัดให้ผู ้บริหารระดับหัวหน้างาน เข้าฝึกอบรบกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institution of Director: IOD) ในเรื่องบทบาทหน้าที่และใช้
อํานาจในการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้องค์กรโดยรวมมี
แนวทางการบริหารเป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดี

102

108

3

7

การอบรมในเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าร่วมงานและการจัดงานต่างๆ ให้แก่ทีม Business Operation และ ทีม Postpaid

การปลูกฝังให้พนักงานแนะนําการปฏิบัติงานตามหลักการของดีแทคธรรมมาภิ
บาลและนโยบายต่างๆของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเบิกจ่าย การเข้าร่วมงาน
และการจดังาน  การอนมุตัโิปรเจคต่างๆ ให้แก่กนั ตามแนวคดิ “เพือ่นแนะนาํเพือ่น”

การอบรมข้อปฏิบัติสําหรับการเบิกจ่ายต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายเรื่องการ
เบิกจ่ายของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

จ�านวนผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับการสื่อสารนโยบายและวิธีการด�าเนิน
การเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร G4-SO4

การอบรมผู้บริหาร และพนักงาน
จ�าแนกตามประเภทการจ้างงาน

ระดับปฏิบัติการ 3,918 88.25%

ผู้บริหารระดับสูง      49 92.45%

ร้อยละจ�านวนที่ได้รับการสื่อสาร
(คน)

ทัง้ผูบ้งัคบัใช้กฎเกณฑ์ ผูอ้บรมและให้ความรูเ้กีย่วกบักฎเกณฑ์
ดังกล่าว ผู้ให้คําปรึกษาเมื่อพนักงานไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กําลังทํา
หรือสิ่งที่พบเจอนั้นขัดต่อดีแทคธรรมาภิบาลหรือไม่ ตลอดจน
เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สิง่ทีด่แีทคทาํคอืการสร้างช่องทางในการตดิต่อสือ่สารและ

รายงาน โดยมหีน่วยงานกาํกบัดแูลและจรยิธรรมองค์กรซึง่เป็น
หน่วยงานอิสระ ปราศจากการครอบงําโดยผู้บริหาร ซึ่งทําให้
พนักงานทุกคนสามารถ
เข้ามาพดูคยุหรอืปรกึษาตลอดจนขอคาํแนะนาํทีเ่กีย่วข้อง 

หรือถ้าเห็นพฤติกรรมใดอันไม่เหมาะสมก็สามารถส่งเรื่องร้อง
เรยีนมายงัหน่วยงานนีไ้ด้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งมาทาง
สายด่วนกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance 
Hotline) โดยทางโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ โดยเฉพาะช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์นั้น จะดําเนินการโดยบริษัท Navex Global, Inc ซึ่งมี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่อธิบายในเว็บไซต์ http://dtac.ethicspoint.
com ซึง่การรายงานผ่านทางช่องทางต่างๆนัน้ หรอืแจ้งผ่านทาง
อีเมล์ จดหมาย ตลอดจนการพูดคุยโดยตรง ซึ่งการร้องเรียนใน
ทุกๆช่องทางนั้น ผู้แจ้งไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัวตน
ทั้งนี้การขอคําปรึกษาใดๆนั้น พนักงานอาจจะปรึกษา

หัวหน้างานก่อนในเบื้องต้น หรือสามารถสอบถามมายังเจ้า
หน้าที่กํากับดูแลและจริยธรรมองค์กรได้โดยตรง ทั้งนี้ดีแทค
สนับสนุนให้พนักงานพูด เมื่อพบเห็นสิ่งใดที่ไมถูกต้อง หรือ 
ปรกึษาหารอื เมือ่เกดิเรือ่งราวทีย่ากต่อการตดัสนิใจว่าจะดาํเนนิ
การเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯหรอืไม่ ซึง่หน่วยงานกาํกบั
ดูแลและจริยธรรมองค์กรนั้นเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดของ
พนกังานทีค่อยให้คาํปรกึษาและแนะนาํแนวทางทีถ่กูต้องให้แก่
เพื่อนหนักงานอยู่เสมอ
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 ดีแทคจึงให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สําคัญในการสร้างแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
อาท ิสาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ตลอดจนหน่วยงานระดับประเทศและ
สากลที่มี best practice ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด ให้การ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้วยความ
สามารถทั้งหมดที่เรามี เข้าร่วม public hearing หรือ
กิจกรรมใดๆ ที่ได้นําเสนอแนวทางน่าสนใจที่จะ
ช่วยยกระดบัธรุกจิโทรคมนาคม โดยมหีลกัปฏบิตัิ
สําคัญคือ ยึดถือผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก 
ไม่ได้ยดึถอืแต่ประโยชน์ทางธรุกจิของดแีทคเพยีง
อย่างเดียว  เพราะเราเชื่อว ่า  หากดีแทคได้
ประโยชน์อยู ่ฝ ่ายเดียว  การขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจในระดับมหาภาคและความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะไม่เกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน
ในปี 2560 ดีแทคได้นําเสนอ White Paper แก่

กสทช. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
โทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่
ผูบ้รโิภคและสงัคม White Paper นีเ้ป็นผลการศกึษา
ของ NERA (บริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกที่
เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ พร้อมทั้งออกแบบการ
ประมลูคลืน่ความถีท่ัว่โลกทัง้ เอเชยีแปซฟิิก ยโุรป 
อเมริกา และแอฟริกา) เกี่ยวกับการเปิดประมูล
คลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz ที่กําลังจะ
หมดสัมปทานในปี 2561 โดยระบุว่า ข้อกําหนด
ในการประมูล อาทิ การใช้กฎ N-1 ในกรณีที่มีผู้
เข้าร่วมประมูลน้อยราย จะไม่นําคลื่นความถี่บาง
คลื่นเข้าประมูล และ การกําหนดราคาตั้งต้นที่สูง
เป็นพิเศษโดยอาศัยราคาจากการประมูลในปี 
2558 นั้น จะทําให้ได้เงินจากการประมูลน้อยลง 

มีคลื่นความถี่ที่ไม่สามารถประมูลได้ ตลาดไม่มี
ประสทิธภิาพ และผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นต้อง
แบกรบัภาระทางการเงนิ ซึง่จะลดแรงจงูใจในการ
ลงทนุและแข่งขนักนัให้บรกิารข้อมลูผ่านอปุกรณ์
เคลือ่นทีใ่นยคุต่อไป อาจส่งผลทาํให้ประเทศไทย
ต้องประสบกับช่องทางการการใช้งานข้อมูลที่
เชื่องช้า เป็นการจํากัดขอบเขตในการเติบโตของ
เศรษฐกิจในอนาคต และส่งผลกระทบต่อวิสัย
ทัศน์ของรัฐบาลในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 
ทั้งยังทําให้ประชาชน ผู ้ใช ้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และธุรกิจได้รับความผลเสียหาย
นอกจากมส่ีวนร่วมอย่างเตม็ทีใ่นการทาํงาน

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญในการสร้าง
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้
เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ดีแทคยังจัดการอบรมว่า
ด้วยการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
รูปแบบ interactive e-learning ให้พนักงานอีกด้วย 
ใช้ชื่อโครงการว่า Say Yes to Competition โดย
พนักงานในกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 95 ของดีแทค
ได้ผ่านการอบรมคอร์สดังกล่าวในปี 2560 ซึ่ง
ถือว่าตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิด
ชอบ นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ดีแทครู้
สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับองค์กรโทรคม
นาคมอื่นๆ ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม
โดยรอบสนามหลวง เพื่อรองรับการใช้งานของ
ประชาชนทีม่าถวายสกัการะและเข้าร่วมพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมะเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้จะถือว่า
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมอย่างเราอยู ่แล้ว แต่กรณีนี้ก็ยิ่ง
ตอกยํา้ความเชือ่ของดแีทคทีว่่า การมส่ีวนร่วมใน
แวดวงอุตสาหกรรมของตนจะช่วยให้เราทุกคน
พัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนั่นเอง

มีส่วนร่วมในกำรยกระดับ
อุตสำหกรรมของตนอยู่เสมอ
การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ถึ ง ต ร ง นี้  เ ร า ค ง ไ ม ่ ป ฏิ เ ส ธ ว ่ า
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นส่วนส�าคญั
อย ่างยิ่ งต ่อการพัฒนาประเทศ ยิ่ ง
อตุสาหกรรมนีเ้ตบิโตขึน้เท่าไร หมายความ
ว่าระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศนั้นๆ ก็จะยิ่งเติบโตตาม
ไปด้วย ดังนั้นการท�าให้อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจของเรามีความยั่งยืนจึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญต่อการพัฒนาในองค์รวมเลยที
เดยีว เพราะหากอตุสาหกรรมโทรคมนาคม
ของประเทศไทยก้าวไกล สุดท้ายแล้วผล
ประโยชน์ทัง้หมดกจ็ะตกอยูท่ีป่ระชาชนและ
สังคมไทยโดยรวมนั่นเอง
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ทุกวันนี้ เราใช้โลกออนไลน์เหมือนใช้ชีวิตจริง ทั้งพบปะ
สงัสรรค์กบัเพือ่นผ่านห้องแชต ทาํงานผ่านระบบ Cloud หรอื
ไปธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน แต่เคยคิดบ้างไหมว่าในหนึ่ง
วัน คุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้บริการไปมากแค่ไหน? 
และทีส่าํคญั ผูใ้ห้บรกิารเหล่านัน้ได้เกบ็รกัษาข้อมลูของ

คุณเป็นความลับหรือไม่? 
ข ้อมูลจากการสํ ารวจสํ ารวจพฤติกรรมผู ้ ใช ้ งาน

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ของสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) บอกเราว่าในปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยมผีูใ้ช้บรกิารอนิเทอร์เนต็เฉลีย่เพิม่ขึน้ 6.30 ชัว่โมง
ต่อคน จากการใช้โซเชียลมีเดียอย่าง LINE, Facebook, Instagram, 
YouTube เป็นอนัดบั 1 รองลงมาเป็นการเสร์ิชหาข้อมลูออนไลน์ 
การรับ-ส่งอีเมล ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์
ส่วนผลการเก็บข้อมูลของดีแทคพบว่า คนไทยใช้งาน

อินเทอร์เน็ตต่อเดือนเฉลี่ย 5 กิกะไบต์ (GB) หรือเพิ่มขึ้นกว่า 25 

เท่า เพียงในระยะเวลา 4 ปี! ขณะที่ลูกค้าดีแทคมีการใช้งาน
ดาต้าเฉลี่ยถึง 6.3 กิกะไบต์ ต่อเดือน แปลว่ามีการเติบโตถึง 2.6 
เท่าเมื่อเทียบกับปี 2559
การใช้บริการอย่างหนักหน่วงเช่นนี้ แปลว่าวันๆ หนึ่ง เรา

รบั-ส่งข้อมลูบนโลกออนไลน์กนัเยอะมาก รวมไปถงึข้อมลูส่วน
ตัวอย่างเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ แต่ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ก็พ่วงมา
ด้วยความเสีย่ง เพราะหากข้อมลูของคณุรั่วไหลออกไปแล้วละ
ก็ แก๊งมิจฉาชีพที่มีอยู่มากมายก็พร้อมที่จะคว้าเอาข้อมูลส่วน
ตัวของคุณไปใช้ได้ง่ายๆ 
เพราะอย่างนี้ ประเด็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Privacy) จึงเป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการตระหนักถึงเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะดแีทค ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารการสือ่สาร และมลีกูค้า
ฝากข้อมูลส่วนตัวไว้ให้มากมาย

ดีแทคปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน ISO/ICE 27001 ที่ว่าด้วยมาตรฐาน
ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่องการติดตามโจมตีระบบ การจัดการกรณีหยุดชะงักของระบบ ซึ่งจะสอดคล้อง
กับนโยบายบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 
สุดท้าย มาตรฐานและนโยบายที่ฟังดูเข้าใจยาก จะถูกแปลงออกมาเป็นวิธีปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

ระบบรักษาความปลอดภัยด้าน IT ที่ได้มาตรฐาน

เมื่อโลกดิจิทัลเชื่อมต่อกันมำกขึ้น 
ควำมปลอดภัยย่อมต้องสูงขึ้น
นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

แล้วเราปกป้องข้อมูลของคุณ
จากเหล่าร้ายอย่างไร

มีการบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ  คือมีการ    
ประเมิน บันทึก ติดตามความเสี่ยงและนําไปรายงานต่อผู้
บริหา
จัดทําข้อกําหนดด้านความปลอดภัยสําหรับการพัฒนา
ระบบงาน (Security Re uirement)
มกีารประเมนิและตรวจสอบประสทิธภิาพของกระบวนการ
ควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารด้านความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 
(Security Operation Center) มีหนา้ที่ตรวจจับความผิดปกติ
ด้านความปลอดภัยของระบบตลอด 24 ชั่วโมง
 มีมาตรการรองรับและตอบโต้ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์

รา
ยง

าน
คว

าม
ยั่ง

ยืน
ปร

ะจ
�าป

 2
5

72



ความพยายามคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลทีล่กูค้ามอบให้ดเีเทค นาํมาสูก่ารจดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัปี 2559 
ซึ่งยังมีการใช้ถึงปัจจุบันดูแลครอบคลุมการทํางานทุกส่วนที่มีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตั้งแต่
กระบวนการจัดเก็บรวบรวม การประมวลผลข้อมูล ไปจนถึงเมื่อต้องแบ่งปันข้อมูลของลูกค้ากับคนภายนอก ซึ่งการ
ปฏิบัติตามนโยบายหลักๆ มีดังต่อไปนี้

จัดท�านโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ไม่ใช่แค่ส่วนของระบบทีด่แีทคเข้าไปจดัการอย่างเข้มงวด แต่การทาํงานของพนกังานกเ็ป็นเรือ่งทีด่แีทคใส่ใจและ
มีการอบรมเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าอย่างจริงจัง เพราะพนักงานคือคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลส่วน
ตัวของลูกค้าได้ง่ายที่สุดนั่นเอง
พนักงานทุกคนของดีแทคต้องลงชื่อยอมรับข้อตกลงในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่กําหนดในคู่มือ

จรยิธรรมองค์กร (dtac Code of Conduct) ดแีทคยงัมกีารกาํหนดสทิธิข์องพนกังานว่าแต่ละคนเข้าถงึข้อมลูใดได้บ้างและ
มีระบบสุ่มตรวจ ถ้าพบว่ามีพนักงานคนใดเข้าถึงข้อมูลแบบไม่ถูกต้อง ดีแทคจะพักสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและนําเข้าสู่
กระบวนการสืบสวนโดยทันที
นอกจากนี้ดีแทคยังได้จัดอบรมการรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่พนักงานจํานวนทั้งสิ้น 

700 คน รวม 8 ครั้ง และทําการสื่อสารผ่านช่องทางภายในองค์กรทั้งวิทยุและบิลบอร์ด ตลอดจนการประเมินการรับรู้
ของพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า

พนักงานต้องปกป้องข้อมูลของลูกค้า

มีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 2559 ไว้ใน
เว็บไซต์ของดีแทคเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาอ่านได้สะดวก 
(เข้าถึงได้จาก https://www.dtac.co.th/document-upload/
Privacy_notice_th_29-06-16.pdf)
ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน (CDR) การโทร และการ
ใช้ข้อมูล (data) จะมีการเก็บด้วยรหัสลับ 
มีห้องเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ (Restricted Area) ซึ่ง
พนักงานผู้รับผิดชอบเท่านั้นที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารและข้อมูลทุกอย่างจะต้อง
เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
ในงานที่ต ้องเข้าถึงข้อมูลสําคัญของลูกค้า จะมี
พนักงานเพียง 2 คนเท่านั้นที่มีรหัสปฏิบัติการ เพื่อ
ความปลอดภัย และความง่ายในการตรวจสอบหาก
ข้อมูลรั่วไหล
มีพนักงานดูแลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อให้
มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลของลูกค้าจะเป็นไป
ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมาย

มีการเตรียมวิธีการทางเทคนิคและวิธีรักษาความ
ปลอดภัยขององค์กร เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
ของลกูค้า ไม่ให้คนทีไ่ม่มอีาํนาจเข้าถงึ จดัเกบ็ ใช้งาน 
เปิดเผย ทําซํ้า เปลี่ยนแปลง และทําลายได้ โดยทีมผู้
รักษาความปลอดภัยที่ชํานาญการพิเศษจะตรวจเช็ค
ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นประจํา เช่น มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่คอลเซ็นเตอร์ 
พนักงานทุกคนห้ามนําแฟลชไดรฟ์และโทรศัพท์มือ
ถือเข้ามาในระหว่างเวลาทํางาน เป็นต้น
ดแีทคจะใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าเพือ่พฒันาการ
ให้บรกิารให้เหมาะสมเท่านัน้ เพือ่มอบ ประสบการณ์
ที่ดีขึ้น หรือสร้างบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมา
ดีแทคอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทย่อย 
เพือ่ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลในกรณทีีจ่าํเป็น เพือ่
บริการลูกค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะสามารถกระทําได้
โดยได้รับคําตกลงยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลส่วน
บุคคลจากลูกค้าเท่านั้น
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การสร ้างเสาสัญญาณเพิ่มถือเป ็นเรื่องปกติสําหรับองค์กรด้าน
โทรคมนาคม เพราะเสาสญัญาณคอืโครงสร้างพืน้ฐานทีท่าํให้ผลติภณัฑ์และ
การบริการของเราเปี่ยมประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นรากฐานให้เราต่อยอด
พัฒนาคุณภาพสัญญาณให้ดียิ่งขึ้นด้วย
ดีแทคเองมีการสร้างเสาสัญญาณเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งก่อนจะลงมือก่อสร้าง

และตดิตัง้เสาสญัญาณได้นัน้ เราต้องลงพืน้ทีเ่พือ่ทาํความเข้าใจและให้ข้อมลู
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field - EMF) กับ

ประชาชนในพืน้ทีน่ัน้ๆ เพราะดแีทคตัง้มัน่ว่างานของเราต้องไม่ทาํให้คนอืน่
เดอืดร้อน หรอืแม้แต่รูส้กึไม่สบายใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีเ่ราจะเข้าไป
ก่อสร้างเสาสัญญาณใกล้ที่อยู่อาศัยของพวกเขาเช่นนี้
ดังนั้นดีแทคจึงจัดตั้งคณะทํางาน EMF Working Team เพื่อเข้ามาควบคุม

ดูแลกระบวนการก่อสร้างและติดตั้งเสาสัญญาณทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินงานถูกต้องตามกระบวนการ

งำนของเรำต้องไม่ท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน 
การขยายโครงข่ายด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ศึกษาและก�าหนด
พื้นที่ตั้งเสาสัญญาณ

2. ติดต ่อท�าสัญญากับ
เจ้าของพื้นที่ที่แท้จริง หรือ
ผู ้มีอ�านาจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย

4 .  ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต ก า ร
ก่อสร้างเสาสัญญาณจาก
หน่วยงานราชการในพื้นที่ 
และขออนุญาตใช้งานจา
กกสทช.

5.ด�าเนนิการก่อสร้าง โดยคดั
เลือกบริษัทก่อสร้างและผู้รับ
เหมาก่อสร้างตามกฎระเบียบ
อย่างเข้มงวด เพื่อก่อสร้าง
เสาสัญญาณให้ถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรมและมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

7. ดแูลตรวจสอบและซ่อมบ�ารงุ
โดยทมีงานทีม่คีวามรูแ้ละความ
เชีย่วชาญเป็นประจ�า เพือ่รบัรอง
ความปลอดภยัแลประสทิธภิาพ
ของเสาสัญญาณ

6. เปิดใช้งานเสาสัญญาณ

3 . ท� า ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ กั บ
ชุมชน 
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นอกจากนี้ ดีแทคยังได้พัฒนาโครงการ Flip for Site โดยกลุ่ม
เทคโนโลยี ซึ่งเห็นปัญหาว่า จากเดิมทีการหาสถานที่ก่อสร้างและ
ติดตั้งเสาสัญญาณแต่ละที่ต้องใช้เวลานาน 2-3 เดือน บางครั้งเจ้า
หน้าที่ก็ไม่สามารถติดต่อเจ้าของพื้นที่ได้

Flip for Site ตอบโจทย์ด้วยการใช้เทคนิค crowdsourcing เข้ามา
ผสมผสาน เปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามา
เสนอพืน้ทีต่ดิตัง้เสาสญัญาณได้อย่างง่ายดาย เพยีงเข้าเวบ็ไซต์ www.
dtac.co.th/mybestnetwork ซึง่จะปรากฏแผนทีใ่นรปูแบบ Google Maps 
ซึ่งผู้เสนอมาสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการเสนอ ปักหมุดแสดงพิกัด 
กรอกชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจากนั้นดีแทคจะติดต่อกลับ 
แล้วส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์และสํารวจพื้นที่จริง และเข้าสู ่
กระบวนการก่อสร้างและติดตั้งเสาสั ญญาณต่อไป
ในปี 2560 เราได้รบัการเสนอจดุตดิตัง้จาํนวน 492 แห่งจากพนกั

งานดแีทคกลุม่เทคโนโลย ีจากนัน้จงึได้ขยายแนวคดิโครงการสูพ่นกั
งานดีแทคทั้งหมด ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมด้วย 
จนได้รับการเสนอจุดติดตั้งเสาสัญญาณถึง 11,176 แห่งเลยทีเดียว
นอกจากเราจะหาสถานที่ได้ง่ายดายและรวดเร็วขึ้นแล้ว เรายัง

สามารถเพิม่เสาสญัญาณในบรเิวณทีต่รงกบัความต้องการของคนใน
พื้นที่ได้ตรงจุดยิ่งขึ้นอีกด้วย ด้านเจ้าของสถานที่ก็จะได้รับค่าเช่า 
ส่วนผูแ้นะนาํสถานทีก่จ็ะได้รบัค่าตอบแทนจาํนวน 10,000 บาทด้วย
เช่นกัน (ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtac.co.th/my-
bestnetwork)
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บริษัทคู่ค้าเป็นเพื่อนที่เติบโตไป
พร้อมกันกับเรา
หลักปฏิบัติของดีแทคต่อบริษัทคู่ค้า 

การทำาธุรกิจที่ยั่งยืนจุดเริ่มต้นคือ “ความใส่ใจ” ต่อคน 
รอบข้างและเพื่อนพ้องของเรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยที่
หลายคนมักจะมองข้าม แต่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่า 
ต่อให้เราตั้งใจทำางานในส่วนของเรามากเพียงใด ปัญหา
ก็อาจเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยภายนอก ยิ่งกับบริษัทใหญ่ที่
ต้องทำางานกับบริษัทคู่ค้ามากมาย ความเสี่ยงก็ยิ่งเพิ่ม 
ตามไปด้วย

 
เช่นนี้ ดีแทคจึงได้สร้างกฎเหล็ก 8 ข้อตามมาตราฐานสากลขึ้นมา เราเรียก

มันว่า Supplier Conduct Principles หรือหลักปฏิบัติของบริษัทคู่ค้าที่ทําธุรกิจกับดี
แทค ผู้ที่ผ่านการประกวดราคาจะต้องเซ็นสัญญาเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ คือ ABC 
Contract (Agreement on Responsible Business Conduct) ซึ่งถ้าดีแทคพบว่าบริษัทคู่
ค้า ใดๆ มีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว ดีแทคสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที
ฟังแค่นี้ดูเหมือนว่าดีแทคกําลังทําเพื่อตัวเอง  ซึ่งเราคงไม่ปฏิเสธ แต่ถ้าคุณ

อ่านรายละเอยีดของหลกัปฏบิตัทิัง้ 8 ข้อให้ถีถ้่วน คณุจะเหน็ว่าเราไม่เพยีงรกัษา
ธุรกิจของเราให้ยั่งยืน
แต่เรากําลังช่วยสร้างความยั่งยืนให้บริษัทคู่ค้าของเราด้วยเช่นกัน
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ความสัมพันธ์กับกฎหมายที่ใช้บังคับ 
ต้องเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจอย่างถูกกฏหมาย และปฏิบัติตาม
กฎหมายของมาตรฐานไทย

สิทธิมนุษยชน
ต้องไม่เหยียดเชื้อชาติ สีผิว และศาสนา 

สิทธิแรงงานและสภาพการท�างาน
 ต้องไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิด
กฎหมาย รวมไปถึงการดูแลพนักงานในบริษัทให้เหมาะสม มี
สวัสดิการให้ตามกฎหมาย

สุขภาพและความปลอดภัย
เช่น บริษัทที่รับก่อสร้างหรือบํารุงรักษา Cell Site (เสาสัญญาณ) 
ให้กบัดแีทค ต้องมอีปุกรณ์รกัษาความปลอดภยัให้พนกังาน หรอื
หากเป็นออฟฟิศทัว่ไป ต้องมกีารซกัซ้อมการหนไีฟ มถีงัดบัเพลงิ
ในบริษัท เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม
ต้องมกีารดแูลสิง่แวดล้อมทีด่ ีไม่สร้างมลพษิ มกีารตรวจดกัของ
เสียก่อนปล่อยลงสาธารณะ

แร่ที่ปรากฏประเด็นพิพาทและการท�าธุรกิจเหมือง
แร่ที่ไม่ยั่งยืน
ต้องมีสัมปทานเหมืองแร่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ความเป็นส่วนตวั เสร�ภาพในการแสดงออก และการ
คุ้มครองข้อมูล 
 ต้องรักษาความลับได้

ข้อห้ามในการปฏิบัติทางธุรกิจ
ดีแทคแอนตี้การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับ/
จ่ายสนิบน การฟอกเงนิ และการแข่งขนัทกุอย่างต้องเป็นไปโดย
ซื่อสัตย์และเป็นมืออาชีพเสมอ

หลกัปฏบิตัขิองบริษทัคูค้่าทีท่ำาธรุกจิกบัดแีทค

จะเห็นได้ว่ากฎเหล่านี้ไม่ได้มีเพื่อดีแทคเท่านั้น หากแต่เป็นมาตรฐานสังคมที่ทุกบริษัทควรปฏิบัติตามอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สิง่แวดล้อม กฎหมาย หรอืแม้แต่สทิธมินษุยชนเองกต็าม จนอาจกล่าวว่าผูท้ีไ่ด้ประโยชน์สงูสดุในการทาํตามข้อตกลงเหล่านีค้อื “ทกุ
คน” ก็คงจะไม่ผิดนัก 
แต่กฎที่ดีย่อมไม่อยู่เพียงในกระดาษ ดีแทคเพิ่มความจริงจังด้วยการจัดตั้งทีมเพื่อเข้าไปติดตามและตรวจประเมินในของบริษัท

คู่ค้าต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีแทคเพิ่งทํา เราทํามานานแล้ว และยังคงทําต่อไปเรื่อยๆ ในปี 2560 ดีแทคได้ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยตรวจประเมิน

ความเสี่ยงให้ได้จํานวน 500 ครั้ง ซึ่งหลักๆ เลยจะเป็นการตรวจประเมินการทํางานของคู่ค้าว่าเป็นไปตามข้อปฏิบัติหรือไม่ ประเมิน
เรื่องการดําเนินงานว่าตรงตามกฎหมายแรงงาน หลักการรักษาความปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อม หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งผลการดําเนินงานถือว่าทะลุเป้าหมาย
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เข้าประเมิน 562 ครั้ง แบ่งเป็นแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 120 ครั้ง ไม่แจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้า 442 ครั้ง รวมเป็นจ�านวนบริษัทคู่ค้า 208 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31.8 จาก
บริษัทคู่ค้าทั้งหมด 654 ราย แบ่งเป็นแบบสุ่มเลือก93 ราย และก�าหนดเอง 115 ราย

ผลจากการประเมินในปี 2560 พบบริษัทคู่ค้าที่มีความเสี่ยง หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการดําเนินงานสูง 35 
ราย และมคีวามเสีย่งน้อย 232 ราย โดยดแีทคจะแจ้งให้บริษทัคูค้่าดาํเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุในทนัที และจะตดิตามความ
คบืหน้าอย่างต่อเนือ่งจนกว่าความเสีย่งนัน้จะได้รบัการแก้ไขแล้ว อย่างไรกต็าม เพือ่เป็นการทาํงานในเชงิรกุ หากเกดิกรณี
ตรวจพบผลกระทบทีก่่อให้เกดิความเสีย่งจากการดําเนนิงานของคูค้่า ดแีทคมไิด้นิง่นอนใจ แต่มคีวามพยายามทีจ่ะแก้ไข
ปัญหาเพือ่บรรเทาผลกระทบร่วมกบัคูค้่า  ดแีทคมนีโยบายจดัอบรมให้แก่บรษิทัคูค้่า (Capacity Building Program) ทีค่รอบคลมุ
เรือ่งในด้านการต่อต้านการทจุรติ สิง่แวดล้อม มาตรฐานแรงงาน อาชวีอนามยั และความปลอดภยั และยงัจดัประชมุอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของบริษัทคู่ค้าเป็นประจําทุกเดือน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2560 มีคู่ค้าเข้าร่วมอบรมจํานวน 2,238 ราย คิดเป็นชั่วโมงอบรมจํานวนทั้งสิ้น 2,559 ชั่วโมง

รายละเอียด จ�านวนที่ได้รับการสื่อสาร (บริษัท)

งานก่อสร้าง ตดิตัง้ หรอืบาํรงุรกัษา ชมุสายโทรศพัท์เคลือ่นที ่รวมถงึเสาส่งสญัญาน สายไฟเบอร์
การพิมพ์และ/หรือการติดตั้งสื่อสิ่งพิมพ์
บริการอื่นๆ ทั่วไป

67
2

13

รวม 82

จ�านวนคู่ค้าทางธุรกิจที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร
 โดยจ�าแนกตามประเภทคู่ค้าทางธุรกิจ (G4-SO4)  

ตารางการประเมินผลกระทบของบริษัทคู่ค้าในด้านสังคม ด้านสิทธิมนุษยชน 
ด้านเเรงงาน เเละด้านสิ่งเเวดล้อม

เกณฑ์การประเมิน
ผลกระทบ

ได้รับการประเมินผลกระทบที่สถาน
ประกอบการจ�านวนบริษัทคู่ค้าที่ได้รับ

การประเมินผลกระทบทางแบบสอบถาม

บริษัทคู่ค้าที่ได้รับการยุติ
ความสัมพันธ์จากผลกระ

ทบดังกล่าว

จ�านวนบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการประเมิน
ผลกระทบที่สถานประกอบการ

ด้านสังคม	 	 	 120	 	 	 	 281	 	 	 	 0
ด้านสิทธิมนุษยชน		 	 120	 	 	 	 281	 	 	 	 0
ด้านแรงงาน	 	 	 120	 	 	 	 281	 	 	 	 0
ด้านสิ่งแวดล้อม	 	 	 120	 	 	 	 281	 	 	 	 0
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“จรีะสทิธิ ์ลีส้วุรรณ” 
SHE Division Manager บริษัท BB Technology จำากัด 
ผู้ติดตั้งและบำารุงรักษาเสาสัญญาณ (Cell Site) ให้กับดีแทคมากว่าสิบป 

BB Technology เข้ามาเป็นคูค้่าของดแีทคตาม
กระบวนการคัดเลือกตามปกติ ซึ่งต้องมีการ
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่ผ ่านมา ผล
ประกอบการที่น ่าเชื่อถือ  หลักการควบคุม
คณุภาพ เป็นต้น และเราต้องลงนามใน Agreement 
of Responsible Business Conduct และหลักปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้าด้วย

“จากการทาํงานร่วมกนัทีผ่่านมา ได้เกดิการ
แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยี 
มีการ update trend ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมทีช่่วยให้องค์กรเราปรบัตวัอยูเ่สมอ 
และที่สําคัญคือทําให้เรามีมาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัยในระดับสากล ทุกวันนี้ พนักงาน
ปฏิบัติการและผู้รับเหมามีความตระหนักเรื่อง

ความปลอดภัยมาก ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
และปฏบิตัติามกฎระเบยีบความปลอดภยัมากยิง่
ขึน้ เป็นมอือาชพีมากขึน้ และพนกังานทกุคนเหน็
ว่าเรื่องนี้มันจําเป็นสําหรับชีวิตเขา

“BB Technology มกีารทาํ safety inspection และ 
audit อย่างสมํา่เสมอ ซึง่มส่ีวนให้จาํนวนอบุตัเิหตุ
ลดลงจนเป็น Zero Accident ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา
ดแีทคมกีารประสานงานทีด่ ีให้คาํปรกึษาใน

เรือ่งความปลอดภยัให้กบัทมีงานอยูเ่สมอ ทาํให้
การทาํงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เป็นลกัษณะ
แบบ grow together คือทําด้วยกัน เติบโตไปด้วย
กันครับ”

ดีแทคมีการประสานงานที่ดี
ให้ค�าปร�กษาในเร�่องความปลอดภัย
ให้กับทีมงานอยู่เสมอ 
ท�าให้การท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

BBBBTechno-
logy 
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“Jiang Zai Xing” 
Delivery Quality 
Assurance, 

บริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย 
ผู้ดูแล Equipment & Service และ 
Network Optimization 
ให้ดีแทคมาตั้งแต่ป 2553

ก่อนที่จะเข้ากระบวนการสรรหาคู่ค้าของดีแทค เราทราบ
อยูแ่ล้วว่าดแีทคให้ความสาํคญักบัเรือ่งความปลอดภยั คณุภาพ 
และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องปรับวิธีการ
ทํางานของเราให้เข้ากับมาตรฐานของดีแทค และเพิ่มจุดแข็ง
ของหัวเว่ยอีกประการหนึ่ง คือ การทํางานแบบ customer-cen-
trict ทําให้เราได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทคู่ค้าของดีแทคในที่สุด”
หลังจากที่ร่วมงานกันมา ความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง safety 

ขณะการปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีความตระหนักเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ เวลาออกไปทํางานจะต้องมีอุปกรณ์ safety ตามที่
กําหนดเลย เช่น รองเท้า กล่องปฐมพยาบาล ฯลฯ และระหว่าง
ปฏิบัติงานต้องแน่ใจด้วยว่าไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ หัวเว่ยได้เซ็ทความร่วม
มอืแบบ End to End (E2E) ในงาน โดยเจ้าหน้าทีท่กุคนจะต้องเชก็
สขุภาพของตวัเอง รวมไปถงึสภาพอปุกรณ์ต่างๆ ก่อนเริม่ปฏบิตัิ
งาน และมีการเซ็นชื่อกํากับไว้ จากนั้นทางทีม QC ของ Huawei 
จะเป็นผู้อนุมัติการเริ่มงานอีกที
ถ้าให้พูดตรงๆ ก็คือ มาตรฐานความปลอดภัยระดับนี้ต้อง

ใช้งบประมาณเพิ่มพอสมควร แต่ทางผู้บริหารเห็นว่าคุ้มค่า 
เพราะมันเป็นการดูแลชีวิตของวิศวกร ช่าง และพนักงานระดับ
ต่างๆ ของเรา ซึ่งหากเกินการสูญเสีย จะประเมินค่าไม่ได้เลย 
และเราอยากให้พนกังานของเราทกุคนกลบับ้านอย่างปลอดภยั

“ในปี 2560 ดีแทคได้มาจัดการอบรมเรื่องความปลอดภัย
และเรื่องการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ต้องไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น ถึง 4 ครั้ง เราจัดให้พนักงานเข้าร่วม 127 คน 
และได้ให้พนักงานที่เป็น outsource ของหัวเว่ยเข้าไปอบรมด้วย 
ซึ่งเราคิดว่าเป็นการร่วมมือกับดีแทคที่ได้ส่งต่อความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก

“สิง่ทีป่ระทบัใจอกีอย่างหนึง่คอื การได้ร่วมกบัดแีทคออกไปทาํกจิกรรมเพือ่
สังคม อย่างตอนช่วงนํ้าท่วมในภาคใต้ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 เราได้
ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับดีแทคด้วยการมอบสิ่งของที่จําเป็นในการ
ดํารงชีพในภาวะวิกฤติ ซึ่งการที่เราเป็นบริษัทต่างชาติ แต่ได้เข้าร่วมทํางานเพื่อ
สังคมในประเทศไทย โดยเฉพาะได้ลงในระดับรากหญ้า ได้เห็นรอยยิ้ม และได้
รับคําขอบคุณจากผู้ประสบภัย ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี และช่วยสร้างจิตสํานึก
ด้วยว่า เราอยู่ที่ไหนก็สามารถทําสิ่งดีๆ เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ ซึ่งต้องขอ
ขอบคุณดีแทคที่ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรรมนี้ครับ”

มาตรฐานความปลอดภัยระดับนี้ต้องใช้งบ
ประมาณเพิ่มพอสมควร แต่ทางผู้บริหารเห็น
ว่าคุ้มค่า เพราะมันเป็นการดูแลชีวิตของ
วิศวกร ช่าง และพนักงานระดับต่างๆ ของเรา 
ซึ่งหากเกินการสูญเสีย จะประเมินค่าไม่ได้เลย 
และเราอยากให้พนักงานของเราทุกคน
กลับบ้านอย่างปลอดภัย

ดีแทคมีการประสานงานที่ดี
ให้ค�าปร�กษาในเร�่องความปลอดภัย
ให้กับทีมงานอยู่เสมอ 
ท�าให้การท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
การดำาเนินการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ดีแทคตระหนักในความสำาคัญ
ของการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม 
จึงได้กำาหนดกระบวนการดำาเนิน
งานของบริษัทเอง และเพิ่มโครง
การอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อย่างเช่นโครงการต่างๆ ต่อไปนี้ 
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เป็นทีรู่ก้นัดว่ีาขยะอเิลก็ทรอนกิส์ คอืสิง่
ที่ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะอื่น เพราะขยะเหล่า
นีย่้อยสลายไม่ได้ และทาํลายสิง่แวดล้อม ถงึ
อย่างนั้น ทั้งที่รู้ทั้งรู้ แต่เวลาจะทิ้งโทรศัพท์
สักเครื่อง เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีใช่
ไหม?
ความขลกุขลกัเช่นนีท้าํให้ดแีทคร่วมกบั

บริษัท  เทสแอม  (ประเทศไทย) จํากัด
(TES-AMM) ผู ้ให้บริการรีไซเคิลอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 
ลงมือทําโครงการรณรงค์ให้คนทิ้งมือถือ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกอื่นๆ ทั้งโทรศัพท์
มือถือ อุปกรณ์เสริมที่มาด้วยกันอย่างหูฟัง 
Adapter และซากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพอย่าง
ชาญฉลาด ด้วยการไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 
แต่นํามาทิ้งที่จุดบริการของดีแทคแทน
ในปี 2560 ดแีทคร่วมมอืกบัเทสโก้โลตสั 

กรงุเทพมหานคร และกรมควบคมุมลพษิ ตัง้
จุดบริการรับทิ้งขยะ ณ เทสโก้โลตัส จํานวน
ทั้งสิ้น 7 จุด SCG สํานักงานใหญ่ 1 จุด และ
ดีแทคฮอลล์อีก 49 สาขาทั่วประเทศ ซึ่ง
สามารถรองรับการจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย

โครงการ ThinkSmart 
ทิ้งซากมือถืออย่างชาญฉลาด

สรุป จำานวนที่เก็บได้ในแต่ละป

20,859 ชิ้น

15,995 ชิ้น

1,580 ชิ้น

1,116,297 ชิ้น

450,328 ชิ้น

60,836 ชิ้น

17,090.43  kg

6,430.93 kg

1,736.73 kg

14,040,681.48 kg

5,539,048.64 kg

765,621.06 kg

เก็บได้จํานวน  ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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ดีแทคได้จัดแคมเปญ ‘เปลี่ยนใบแจ้งค่าบริการ ให้เป็นต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติ’ 
หรือโครงการ dtac e-Invoice ซึ่งทําต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลด carbon footprint ที่เกิดจากการตัดต้นไม้ทําลายป่า ผ่าน
การสร้างการมส่ีวนร่วมกบัลกูค้าระบบรายเดอืนให้หนัมาใช้การแจ้งหนีผ่้านระบบ
ออนไลน์ อาท ิใบแจ้งหนีอ้เิลก็ทรอนกิส์ทีจ่ดัส่งผ่านอเีมล (e-Invoice) บรกิาร SMS 
และdtac app
ในปี 2560 มีลูกค้าสมัครรับบริการแจ้งหนี้ผ่านระบบออนไลน์ จํานวนทั้ง

 1.7  ล้านเลขหมาย สามารถลดการใช้กระดาษได้ประมาณ 20.3 ล้านแผ่น ซึง่ช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ประมาณ 84,000 กโิลกรมัคาร์บอนเทยีบ
เท่า (kgCO2e) ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสมัครโดยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://
my.dtac.co.th/einvoice หรือส่งอีเมลมาที่ SMS 4079111

เพราะความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมต้องทําทั้งไกลและใกล้ตัว ดีแทคจึงทําให้
อาคารขององค์กรดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโดยมีนโยบายลดการใช้พลังงาน
 ในอาคารชุมสายศรีนครินทร์ อาคารศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และชุมสาย
รังสิตคลอง 5
ไม่เพยีงเท่านีด้แีทคยงัมกีารทาํระบบจดัการพลงังานตามมาตรฐาน ISO50001 

และกรอบการจัดการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
สําหรับตึกที่อยู่ในความดูแลของบริษัท มีการตั้งคณะทํางานด้านการจัดการ
พลงังานโดยเฉพาะเพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิสภาพการจดัการ กาํหนดนโยบาย ตรวจ
สอบ ติดตาม และประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน ทําให้มั่นใจได้ว่า
อาคารทุกหลังของดีแทคใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้ว
เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ พนักงานยังได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กร เรื่องการ

ประหยัดพลังงานก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ทุกปีดีแทคจะกําหนดแผนและเป้าหมายใน
การอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ทุกๆ คนในองค์กร ตั้งแต่ระดับเล็กไปใหญ่ได้ร่วมกัน
ทํา และร่วมภูมิใจไปพร้อมๆ กัน

โครงการ dtac e-Invoice

โครงการอนุรักษ์นำ้าและพลังงาน
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อการใช้พลังงานที่ลดลง

การใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์
และบริการรูปแบบเดิม

(กิโลจูล)

การใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์
และบริการรูปแบบใหม่

(กิโลจูล)

ปริมาณการใช้พลังงานลดลง
 (กิโลจูล)

ปรบัอณุหภมู ิSet point Chiller จาก 45 F 
เป็น 47 F และปรบัตัง้ Current limit set 
point ร้อยละ 70  ลดเวลาเดนิ Chiller จาก 
24 เซนตเิมตร เหลอื 

ปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็น LED 
(DTAC RST) (เดือน)

4,199,964.48

9,460.80

2,974,074.84

3,888.00

1,224,989.64
หรือร้อยละ 29

5,572.80
หรือร้อยละคิดเป็น 59

ประเภทขยะ วิธีการจำากัด/ผู้กำาจัด ปริมาณขยะ (ตัน)

Non-hazardous waste

ขยะทั่วไป การนํากลับมาใช้ใหม่
การรีไซเคิล
การฝังกลบ

N/A
41

269

Hazardous waste

หลอดไฟ
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
ขยะอิเล็กทรอนิคส์

การฝังกลบ
การรีไซเคิล

2.23
513
256

น้ำาหนักรวมของสิ่งปฏิกูลหรือของเสีย

นอกจากนี้ดีแทคยังได้เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในด้านอื่นๆ ด้วย
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การบริโภคพลังงาน ปริมาณการใช้พลังงาน (จูล)
2557 2558 2559 2560

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด (ลิตร แปลงเป็นหน่วย กิกะจูล)

• ปรมิาณการใช้นํา้มนัเชือ้เพลงิจาก Feed + รถยนต์บรษิทั
• ปริมาณเชื้อเพลิงสําหรับเครื่อง Generator

129.12
XX

173.36
47.95

284.53
66.13

217.66
48.66

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำาเนินงานทั้งหมด (กิโลวัตถ์-ชั่วโมง แปลงเป็นหน่วย กิกะจูล)

• ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าทีต่กึต่าง ๆ 
• ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ Cell Site 

30.91
1,209.09

24.99
1,286.16

26.31
1,730.79

31
1888.77

รวมการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กร 1,369.12 1,532.46 2,167.76 2,181.09

ปริมาณการบริโภคพลังงานขององค์กร
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การสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เฉกเช่นเดียวกับทุกๆ ปีที่ผ่าน ดีแทคมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการดำาเนิน
งานขององค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเราพยายามลดผลกระทบ
เชิงลบ และมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดีแทคได้กําหนด

แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 8 กลุ่ม ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
องค์กร ได้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาค
รฐั และหน่วยงานกาํกบัดแูล เพราะความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถสะท้อนให้เหน็ผลก
ระทบที่แท้จริงจากการดําเนินงาน ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (G4-24) (G4-25)

  ทั้งนี้ ดีแทคได้กําหนดช่องทางการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ และ พร้อมกนันัน้ดแีทคกไ็ด้กาํหนดแนวทางการตอบสนองต่อ
ความคาดหวัง และผลสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน
กำากับ
ดูแล

หน่วยงาน
ภาครัฐ

เจ้าหนี้

ลูกค้า
บริษัทคู่ค้า

พนักงาน

ชุมชน
และสังคม

ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน
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การสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม 
และความถี่(G4-26)

ความคาดหวัง(G4-27) แนวทางการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวัง(G4-27)

ผลสำาเร็จ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(G4-24) : ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
จํานวน 1 ครั้งต่อปี

• การประชมุทางโทรศพัท์เพือ่แถลง
ผลประกอบการประจําไตรมาส 
จํานวน 1 ครั้งต่อไตรมาส

• การประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุน
ประจําไตรมาส 

• จํานวน 1 ครั้งต่อไตรมาส
• ประชุม Roadshow หรือ Conference 
เพื่อพบผู ้ถือหุ ้น/นักลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ จาํนวน 10 ครัง้ใน
ปี 2560

• การประชุมกับนักลงทุนหรือ
ประชุมทางโทรศัพท ์ที่บริษัท 
จํานวน 82 ครั้ง ในปี 2560

• เวบ็ไซต์ส่วนของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โดยได ้ปรับปรุ งข ้อมูลอย ่ าง
สมํ่าเสมอ

• อีเมลนักลงทุน เป็นประจําทุกวัน
โทรศัพท์นักลงทุนสัมพันธ์เป็น
ประจําทุกวัน

• การปฏิบัติต่อผู ้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียม

• การเปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันต่อเวลา 
เข้าถึงง่าย

• มีผลการดําเนินงาน
ที่ เติบโตสร ้างผล
กําไรให้แก่ผู้ถือหุ้น

• การจ่ายเงินปันผล
อย่างสมํ่าเสมอ

• ปฏิบัติตามแนวทางและ กฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทยและ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

• ดําเนินงานตามแนวธรรมาภิบาลและรับผิด
ชอบต่อสังคม

• มีการลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต
• ดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
• มีช่องทางสําหรับสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนที่หลากหลา

• เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow หรือ 
Conference เพื่อพบ นักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ

• ได้คะแนนประเมิน “ดี
เลิศ” จากการสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการ
ของ บริษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมส ่ง เสริม
สถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย

• “หุ ้นยั่งยืน” จากการ
ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นหลัก
ทรัพย์ในการคํานวณ 
SET50 Index

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(G4-24) : พนักงาน

• สาํรวจความผกูพนัของพนกังานที่
มต่ีอองค์กร (Employee Engagement 
Survey) โดยได้จัดทําทุกปีผ่านช่อง
ทางออนไลน์  

• สาํรวจความคดิเหน็พนกังานเกีย่ว
กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ์ ก ร  
(Culture Survey) จัดทําทุก 2 ปี

• ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปลีย่นแปลง 

• การพฒันาศกัยภาพ
ของบุ คลากรที่ มี
ความจําเป็นต่อการ
ทาํงาน 

• ระบบการประเมิน
ผลการปฏบิตังิาน

• ผ ล ต อ บ แ ท น
สวสัดกิาร และความ
ป ล อ ด ภั ย 
ของพนกังาน

• สือ่สารกลยทุธ์การเปลีย่นแปลงขององค์กรไป
สู่พนักงานในทุกระดับ 

• กําหนดหัวข้อการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
แผนพัฒนาหัวหน้างาน

• พัฒนาความรู ้  ทักษะ  และศักยภาพของ
พนักงานที่อยู่ในส่วนของการขายและที่ต้อง
ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

• การพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเส้น
ทางการทํางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถของพนักงาน

• พฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานให้
มคีวามชดัเจน และมปีระสทิธภิาพมากขึน้

• กําหนดนโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับการ
บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาด 

• E n g a g e m e n t  I n d e x 
(ระดบัความผกูพนัของ
พนกังานทีม่ต่ีอองค์กร) 
ประจําปี 2560 คือ ร้อย
ละ 79%

• Enablement Index (ระดบั
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
พ นั ก ง า น ต ่ อ ก า ร
สนับสนุนจากองค์กร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานได้) ประจําปี 2560 
คือร้อยละ 82%

การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ช่องทางการมีส่วนร่วม 
และความถี่ (G4-26)

ความคาดหวัง (G4-27) จแนวทางการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวัง (G4-27)

ผลสำาเร็จ

• สร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีการทํางานใหม่ให้กับ 
“Extended Management Committee”  โดยหลักสูตร 
“Strategy Executive Online” การมอบโอกาสในการสร้าง
ความกา้วหนา้ในการทําางานให้แก่พนกังานทกุคนโดย
เท่าเทยีมกนั

• การให้ค่าตอบแทนแก่พนกังานในอตัราทีเ่หมาะสม
• จดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมาย
กาํหนด และนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายกาําหนด

• การเลอืกตัง้ “สภาผูแ้ทนพนกังาน” เพือ่เป็นตวัแทนของ
พนกังานและเป็นสือ่กลางในการประสานงานกบับรษิทั

• หน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดล้อมในการทาํางาน (หน่วยงาน HSSE) เพือ่กาํหนด
นโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 
สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสร้างความ
ตระหนกั/การรบัรู ้เกีย่วกบั Digital Disruptor และ วฒันธรรม
องค์กร “Be a disruptor” ให้กับพนักงานทุกระดับด้วย 
กจิกรรม Digital Disruptive Dayสร้างความรูค้วามเข้าใจในวิ
ถกีารทาํงานใหม่ให้กบั “Extended Management Committee” 
โดยหลกัสตูร “Strategy Executive Online”

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(G4-24) : ชุมชนและสังคม

• ก า ร ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ พู ด คุ ย
ทําความเข้าใจในประเด็น
ต่างๆ ที่ชุมชนให้ความสนใจ 
จํานวนมากกว่า 100 ครั้ง

• ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครฐัทัง้ส่วนกลางและท้อง
ถิ่นจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
จํานวนมากกว่า 5,000 ครั้ง

• ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคประชาชนในการให ้
ความรูแ้ละสร้างภมูคิุม้กนัใน
การใช ้สื่อออนไลน์อย ่าง
ปลอดภัยให ้กับ เยาวชน 
จํานวน 48 ครั้ง

• ระดมความคิดร่วมกับหน่วย
งานภาคประชาสงัคม ภาครฐั 
และสือ่สารมวนชน เพือ่สร้าง
แนวทางการลดความเหลื่อม
ลํ้าด้านต่างๆ 

• ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ต่างๆ อันเกิดจาก
การปฏิบัติดําเนิน
งานขององค์กร อาทิ 
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า
จากเสาส่งสัญญาณ 
เป็นต้น

• การพัฒนาอาชีพ
และชวีติประจาํวนั

• การเข้าถงึประโยชน์ 
และการหลีกเลี่ยง
โทษจากสือ่ออนไลน์

• การสร้างองค์ความรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยี

• โครงการ  Sma r t 
Farmer มีแนวทาง
และกลยุทธ์ในการ
ลดความเหลื่อมลํ้า
ด้านต่างๆ

• สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่เรื่อง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนการก่อสร้างเสาสัญญาณ

• พฒันาห้องแชท “Love Care: ไม่รงัแกกนั” สาํหรบัเดก็และ
เยาวชนที่ต้องการคําปรึกษาเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้ง

• จัดทําแอปพลิเคชั่น “dtac family care” เพื่อช่วยพ่อแม่คดั
กรองเนือ้หา และควบคมุการเล่นอนิเทอร์ของลกู 

• สร้างแนวทาง กลยุทธ์ และความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเพื่อดําเนิน
กิจกรรมโครงการ Smart Farmer โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 
เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรรายย่อยเป็นผูป้ระกอบการ เข้า
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้ และทักษะการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่พฒันาอาชพี เสรมิรายได้ และเพิม่
คุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม

• เดก็ทีผ่่านการอบรม
โครงการ Safe Internet 
จาํนวน 27,000 คน 
มีความตระหนัก
และเข้าใจผลเสีย
ของการรังแกกัน 
บนโลกออนไลน ์ 
ร้อยละ 80

• พัฒนาและ เป ิ ด 
บรกิาร ‘dtac Family 
Care’ แอปพลเิคชัน่ 
โดยมยีอดดาวน์โหลด
กว่า 42,000 ครัง้

• เ ก ษ ต ร ก ร ใ น
โครงการ  Sma r t 
Farmer สามารถเพิม่
รายได้ร้อยละ 15
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ช่องทางการมีส่วนร่วม 
และความถี่(G4-26)

ความคาดหวัง(G4-27) จแนวทางการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวัง(G4-27)

ผลสำาเร็จ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(G4-24) : คู่ค้า

• สํารวจความเห็นผ ่านแบบ
ประเมินตนเองของบริษัทคู่ค้า
ประจําปี (Annual SAQ) ในช่วง
เดือนมกราคมของทุกปี          

• การเข้าเยี่ยมชมบริษัทคู ่ค้าที่
สถานที่ปฏิบัติงาน (บริษัทและ 
/หรือโรงงาน) และที่ เสาส ่ง
สัญญาณ (BTS) ตามไซต์ต่างๆ 
เป ็นประจํา  โดยดําเนินการ
จํานวน  562 ครั้งในปี 2560

• จัดประชุม/อบรมให้ความรู้ใน
เรื่องหลักปฏิบัติของบริษัทคู่ค้า 
(SCP) ให้แก่บรษิทัคูค้่าและผูร้บั
เหมา โดยดําเนินการจํานวน  
2559 ชั่วโมงในปี 2560

• การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วย
ความเป็นธรรม และ
เท่าเทียม

• มีกระบวนการการจัด
ซือ้ทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้

• การรักษาความลับ
ข้อมูลทางการค้า เช่น 
แนวคิด  ผลิตภัณฑ ์ 
ฯลฯ

• ความเข้าใจในเรือ่งการ
ปฏิบัติคู่ค้า เช่น เรื่อง
ความปลอดภัยอาชีว
อนามยั มาตรฐานด้าน
แรงงาน รวมถึงเรื่อง
นโยบายต่อต้านการ
ทุจริต

• การกําหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

• การกําหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ง่ายต่อการเข้าใจ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบ
ริษัทฯ  มีความเชื่อมั่นในกระบวนการ
พจิารณาคดัเลอืกคูค้่าของบรษิทัฯ พร้อมทัง้
การกําหนดนโยบายการแข ่งขันการ
ประกวดราคาไว้อย่างชัดเจน

• การกําหนดนโยบายให้คู ่ค ้าของบริษัท
ปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า 
(Supplier Conduct Principles - SCP) ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น แรงงาน สุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่ง
แวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น 
โดยกําาหนดให้เป ็นไปตามมาตรฐาน
เดยีวกนักบับรษิทั ซึง่เป็นมาตรฐานทีไ่ด้รบั
การยอมรับในนานาประเทศ

• บรษิทัฯ ให้ความสาําคญัต่อการเคารพสทิธิ
ในทรพัย์สนิทางปัญญาของคูค้่าและบคุคล
อื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทําการใน
นามของบริษัท หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและ
บุคคลอื่น ตามที่กําหนดไว้ในหลักใน การ
ปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร –ดีแทค ธรรมาภิ
บาล”

• การเยี่ยมชมสถานประกอบการของคู่ค้า
และส่งแบบสอบถามไปยังคู ่ค ้าอย ่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจและสร้างความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ

• คู่ค้าของบริษัท ได้รับการ
ประเมินผลกระทบด้าน
ความปลอดภั ย  ด ้ าน
แรงงาน ด้านสทิธมินษุยชน 
ก า รทุ จ ริ ต  แ ล ะด ้ า น 
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 31.8

• บริษัทคู ่ค ้าเข ้าร ่วมการ
อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ
ก า รปฏิ บั ติ ง า นอย ่ า ง
ปลอดภัย  และประเด็น
อืน่ๆ ในหลกัปฏบิตัสิาํหรบั
คูค้่า จาํนวน 2,238 ราย คดิ
เป็น 2,559 ชั่วโมง

รา
ยง

าน
คว

าม
ยั่ง

ยืน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

0

93



ช่องทางการมีส่วนร่วม 
และความถี่(G4-26)

ความคาดหวัง(G4-27) แนวทางการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวัง(G4-27)

ผลสำาเร็จ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(G4-24) : ลูกค้า

• มีช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจาก
ลูกค้าผ่านสํานักงานบริการลูกค้า (dtac hall 
และ dtac center) ทีค่รอบคลมุทัว่ประเทศ  และ
คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) โทรศัพท์หมายเลข 
1678 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• มช่ีองทางการตดิต่อในรปูแบบดจิทิลัผ่านทาง
เว็บไซต์ อีเมล์ และสังคมออนไลน์ เช ่น 
Facebook และ line รวมถึงการมีหน่วยงานที่
ช่วยตอบคําถาม และแก้ไขปัญหาต่างๆให้
ลูกค้าที่สอบถามผ่าน webboard ต่างๆ เช่น 
pantip.com

• การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช ้
บริการผ่านช่องทาง Call Center, ช่องทาง
ออนไลน์ และ ศนูย์บรกิารลกูค้า โดยในปี 2560 
เน้นการวัดคะแนนในรูปแบบ CSAT (Customer 
satisfaction score) ซึ่งคะแนนดังกล่าวจะ
สะท ้อนถึงความพึงพอใจที่ลูกค ้ามีต ่อ
พนกังานทีใ่ห้บรกิารในแต่ละช่องทาง ทกุครัง้
หลังจากที่ลูกค้าได้รับบริการ

• สําหรับลูกค้าที่มีการให้คะแนนตํ่าหรือไม่พึง
พอใจ ทางดีแทคจะมีการทํา CFL (Closed 
Feedback Loop) โดยการโทรติดต่อสอบถาม
ความคิดเห็นของลูกค้าและนําคําแนะนําที่ได้
มาแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานของการให้บริการ
สนิค้าและสญัญาณโทรศพัท์เพือ่ให้ลกูค้าได้รบั
ประสบการณ์ทีด่ขีึน้ในทกุๆ ด้าน โดยปัจจบุนั
มีการสุ่มโทรเพื่อทํา CFL อยู่ที่ 25%

• คุณภาพของบริการ
และการให้บริการ
ของพนกังาน ตลอด
จนคุณภาพในภาพ
รวม

• ก า ร พั ฒ น า
ประสทิธภิาพการให้
บริการ

• มี แพ็ ก เกจหลาก
หลายตอบโจทย ์
ก า ร ใช ้ ง า นขอ ง
ลูกค้า และมีราคา
ค ่ าบริ การที่ เป ็น
ธรรม

• การไม่ละเมดิข้อมลู
ส ่ ว นบุ ค ค ลขอ ง
ลูกค้า

• ทางบรษิทัฯ จะทาํการตดิต่อลกูค้าทีไ่ม่ได้
รบัความสะดวกจากการใช้บรกิาร และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า และนาํไป
ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการให้บรกิารใน
ภาพรวมต่อไป

• การกาํหนดนโยบายอย่างชดัเจนว่าลกูค้า
ทกุรายจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและ
กริยิามารยาททีด่ ีบนหลกัการ “Customer 
Centricity”

• การจัดกิจกรรมภายในองค์กรร่วมกับ
พนักงาน โดยบริษัทจะนําข้อคิดเห็นของ
พนักงานมาปรับปรุงและส่งเสริมการ
ทํางานร่วมกันในทุกส่วนงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ลูกค้าทั้งทางตรง และทาง
อ้อม เช่นกจิกรรม Customer First Hero • 
การกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยกําหนด
ให้การดาํเนนิการเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล
ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแล
ลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ และการดาํเนนิ
กจิกรรมเชงิพาณชิย์ ทีเ่กีย่วข้องเท่านัน้

• สําหรับปี 2017 
นั้นทางดีแทคได้
รับคะแนน CSAT  
จากลูกค ้าที่ ใช ้
บริการในช ่อง
ทาง Call center 
และ dtac hall อยู่
ที่ระดับ 90%

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(G4-24) : เจ้าหนี้

• เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุนประจํา
ไตรมาส จํานวน 1 ครั้งต่อไตรมาส

• การประชมุ, ประชมุทางโทรศพัท์,  การสือ่สาร
ผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-maill) ทุก
ครั้งที่มีการติดต่อ หรือมีข่าวสารของบริษัทฯ

• ป ฏิ บั ติ ต า ม ข ้ อ
กาํหนด และเงือ่นไข
สญัญาอย่างเคร่งครดั

• ได ้ รับการปฏิบัติ
อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม

• การได้รบัข้อมลูทีถ่กู
ต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

• บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้แก่เจ้าหนี้ และยดึมัน่ในการปฏบิตัติาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อ
เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

• ปฏิบัติ ตามข ้อ
กํ า ห น ด แ ล ะ
เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง
สัญญาที่มีต่อเจ้า
หนี้โดยเคร่งครัด 
ส่งผลดีต ่อการ
สนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องทางรุกิจ
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ช่องทางการมีส่วนร่วม 
และความถี่(G4-26)

ความคาดหวัง(G4-27) แนวทางการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวัง(G4-27)

ผลสำาเร็จ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(G4-24) : หน่วยงานภาครัฐ

• ร ่วมกิจกรรมหรือ
สนับสนุนการจั ด
กิจกรรมของหน่วย
งานภาครฐั

• พบปะ หารอื ประสาน
ความสมัพนัธ์  

• เปิดบ้านให้เยี่ยมชม
กจิการ

• เป็นตวัแทนในการทาํ 
งานร่วมในรูปของ
คณะทาํงานในฐานะ
เป็นผูเ้ชีย่วชาญ รอบรู้ 
และเกีย่วข้องกบัการ
มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ธรุกจิโทรคมนาคม

• เ ส ริ มสร ้ า งความ
สัมพันธ์ ขยายความ
สัมพันธ์ และรักษา
ความสัมพันธ์ในทุก
ระดับ ผ่านกิจกรรม
การพบปะการเยี่ยม
ชม  การ เข ้ า ร ่ วม
ประชุมในรูปแบบ
ต่างๆ

• การดาํรงไว้ซึง่ความร่วมมอื
และความสั มพั น ธ ์ ที่ ดี
ระหว่างองค์กรโดยการ
เข้าไปมบีทบาท หรอืมส่ีวน
ร ่ ว ม ใ น ก า ร กํ า  หนด
น โ ย บ า ย ส า ธ า รณ ะ ที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาลขององค์กร เป็นไป 
อย่างถกูต้องชอบธรรมตาม
หลักกฎหมายและการ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร 

• การร่วมฝึกอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจใน
การใช้อนิเตอร์เนต็อย่างเหมาะสม และมาใช้ประโยชน์ใน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและอาชีพ  

• การสร้างวิทยากรแกนนําในท้องถิ่นทั่วประเทศ (บันทึก
ความเข้าใจกับ 2 กระทรวง: สํานักงานการศึกษานอก
ระบบ  กระทรวงศกึษา และ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม) โครงการครู ก ข ค หรือ Train-the-Trainer)

• ลงนามใน MOU ร่วมกับ 4 กระทรวง (กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและสหกรณ  ์
วิสาหกิจขนาดกลาง- ขนาดย่อม ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

• การเข้าร่วมในโครงการเสรมิสร้างการเรยีนรูด้จิทิลัสาํหรบั
เด็กและเยาวชน  (ICT Youth Challenge 2017)

• การสนับสนุนให้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
(Telecommunications Association of Thailand) เป็นหน่วยงาน
ช่วยเหลือรัฐบาลในการให้ความรู้เชิงวิชาการและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เหมาะสมกับ
การขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศไทย 4.0

• การจัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ อาทิเช่น ITU GSMA เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(G4-24) : หน่วยงานกำากับดูแล

• ประชุมประจําเดือน
สาํหรบัผูร้บัใบอนญุาต
คลืน่ความถีย่่าน 2.1 
GHz เพือ่รายงานการ
ดาํเนนิการตามเงือ่นไข
ใบอนุญาต 

• ประชมุรบัฟังความคดิ
เหน็สาธารณะ (Public 
Hearing) ในการออก
ประกาศหลกัเกณฑ์กาํ 
กบัดแูลของ กสทช.  ทกุ
ครัง้ทีม่กีารจดัประชมุ
รบัฟังความคดิเหน็

• ประชุมคณะทํางาน
ต่างๆ เป็นประจํา 
ทกุเดอืน

• ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประกาศหลักเกณฑ์
กาํกบัดแูลของ กสทช.

• การมส่ีวนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายและ
การออกประกาศหลกั
เกณฑ์กํา  กับดูแล
กจิการโทรคมนาคม

• การให้ความร่วมมือ
และสนบัสนนุการทาํ 
งานของ กสทช. และ 
หน่วยงานด้านความ
มัน่คงของรฐั

• ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎ
เกณฑ์กาํกบัดแูลของ กสทช. 
และปัญหาในทางปฏบิตัิ

• นาํเสนอจดุยนืของบรษิทัใน
ประเดน็ต่างๆ พร้อมเหตผุล
สนับสนุนตามหลักปฏิบัติ
สากลทีด่ทีีส่ดุ (International 
Best Practice)

• สนับสนุนด้านข้อมูลเชิงเท
คนคิแก่กสทช. ในการศกึษา
รายละเอียดเพื่อกํา หนด
นโยบายการกาํ กบัดแูลและ
ประสานงานให้ความร่วมมอื
แก่หน่วยงานความมั่นคง
ของรั ฐตามกรอบของ
กฎหมาย

• ให้ความร่วมมือกับ กสทช. และหน่วยงานรัฐในการ
ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมบริเวณรอบสนามหลวงเพื่อ
รองรับการใช้งานของประชาชนที่มาถวายสักการะและ
เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 
9 รวมทั้งอํานวยความสะดวกต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และ
ประชาชน

• ดีแทค  ไตรเน็ตได ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่ 1 เพื่อให้บริการวงจรเช่า

• กสทช. อนุมัติการลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่า
ธรรมเนียมกองทุน USO 

• กสทช. ได้เตรียมการจัดการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้า
ก่อนสัญญาสัมปทานดีแทคจะสิ้นอายุในเดือน กันยายน 
2561

• 
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การให้บริการทางการสื่อสารและสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นหัวข้อที่ดีแทคให้ความสําคัญเป็นอย่างสูง ที่ผ่านมา
เราได้ประเมนิและคาดการณ์ความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิอปุสรรคต่อการให้บรกิารของระบบโครงข่าย รวมทัง้ระบบ
ที่สําคัญอื่นๆ อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดเก็บค่าบริการ และระบบการให้บริการลูกค้าทั้งประเภทองค์กรและ
ประชาชน

  โดยดแีทคได้เตรยีมความพร้อมและพฒันาแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิทีจ่ะเกดิขึน้ด้วยการจดัทาํระบบการบรหิาร
จัดการโครงข่าย (Network Management System) และกําหนดขั้นตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริการเสียงและบริการข้อมูล ตลอดจน
กําหนดแผนสํารองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งดีแทคไม่ลังเลที่จะลงทุนเพิ่มในอุปกรณ์สําคัญและระบบป้องกันภัยต่างๆ 
เช่น ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบควบคุมการใช้งานโครงข่าย และอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ รวมทั้งอบรมพนักงานให้
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองด้วย

ดีแทคให้ความสําคัญกับการสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตรงตามข้อเท็จจริง 
เนือ่งจากผูบ้รโิภคอยูใ่นยคุทีม่กีารแลกเปลีย่นข้อมลูของสนิค้าและบรกิารระหว่างกนั หากมกีารนาํเสนอข้อมลูทีบ่ดิเบอืน 
หรอืสือ่ให้เหน็ถงึการละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภค อาจจะทาํให้ผูบ้รโิภคโจมตผ่ีานทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่างๆ ได้ ซึง่ยากต่อ
การรับมือ รวมทั้งสามารถส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กรได้ 

 เพราะอย่างนีด้แีทคจงึปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค (เรือ่งการโฆษณา) ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค 
พ.ศ.2522 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครดั โดยได้กาํหนดสาร
สนเทศขั้นตํ่าในบริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกบริการตรงกับความต้องการได้มากที่สุด ซึ่งแบ่งเป็น
ประเภทบริการเติมเงิน บริการรายเดือน และอุปกรณ์สื่อสาร (G4-PR7) ดังนี้

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Planning : BCP)

การสื่อสารต่อผู้บริโภคตามข้อเท็จจริง  
(Fair Marketing Communication)

รายการข้อมูล รายละเอียด ระบบรายเดือน ระบบเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ

ราคา มีความชัดเจน

รายละเอียดของแพ็คเกจ ชี้แจงรายละเอียดของแพ็คเกจ
อย่างชดัเจน เข้าใจง่าย

เงื่อนไขการใช้บริการและรายการ
ส่งเสริมการขาย

ระบุเงื่อนไข ขั้นตอนการซื้อหรือ
ใช้บริการ ระยะเวลา หรือค่าใช้
จ่ายส่วนเพิม่ทีอ่าจมใีห้เหน็ชดัเจน
เป็นธรรมกับผู้บริโภค
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ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นกลุ่มคนที่ดี
แทคเห็นว่าควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ โดยใน
ปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้า
ถงึการใช้บรกิารเครอืข่ายโทรคมนาคม เพือ่ยก
ระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดําเนินโครงการ 
“การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูคนพกิาร
เพือ่เข้าถงึสทิธบิรกิารด้านโทรคมนาคมในการ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ผ่านการเชือ่มต่อ
ฐานข้อมูลคนพิการกับระบบโทรคมนาคม” 
โดยจัดทําระบบลงทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิ์
การเปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์สําหรับผู้
พิการ ในปี 2560 มีผู้พิการได้ลงทะเบียนเพื่อ
รับสิทธิ์ จํานวนทั้งสิ้น 421 เลขหมาย 

ส่วนลดอัตราค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่อย่างน้อย 10% 
จากราคาแพ็คเกจปกติ

ความเร็วอินเตอร์เน็ตจะไม่ตํ่ากว่า 
1 Mbps ตลอดการใช้งานทุกแพคเกจ
ซึ่งเป็นความเร็วอินเตอร์เน็ตขั้นตํ่า
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

คนพิการ 1 คน สามารถขอรับได้
1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ให้บริการ

เพิ่มโบนัส 10% สําหรับลูกค้า
ระบบเติมเงินและส่วนลด 10%
สําหรับลูกค้ารายเดือน

สิทธิพิเศษที่ผู้พิการจะได้รับ
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สนบัสนนุการเข้าถงึเทคโนโลยแีก่ผูด้้อยโอกาสทางสงัคม 
(Sims for Minorities)



การสรรหาพนักงาน
ดีแทคได้กําหนดแนวทางการสรรหาพนักงาน ที่สอดคล้องตามนโยบายองค์กร และแผนงานด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจะอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม เป็นธรรม 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งในปี 2560 ดีแทคมีพนักงาน
จาํนวนทัง้สิน้ 4,452 คน แบ่งเป็นพนกังานประจาํจาํนวน 4,173 คน และพนกังานสญัญาจ้างจาํนวน 279 
คน โดยสามารถแสดงข้อมูลสถิติพนักงานได้ดังนี้ (G4-LA1)

สถิติจำานวนพนักงานเข้าใหม่ 

รายละเอียด

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามเพศ

เพศชาย
เพศหญิง

อายุ < 30
อายุ 30 – 50
อายุ > 50

ภาคกลาง
ภูมิภาค
ต่างประเทศ

155 3.41 177 3.76 146 3.39 129 2.89
197 4.33 179 3.80 255 5.93 212 4.76

137 3.01 90 1.19 159 3.70 152 3.41
215 4.73 264 5.61 242 5.63 187 4.20

276 6.07 286 6.08 354 8.23 273 6.13
  76 1.67   70 1.49     47 1.09   68 1.52
   0     0      0      0     0      0     0      0

0 0 2 0.04 0 0 2 0.04

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2557 2558 2559 2560

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามช่วงอายุ

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามพื้นที่

รวม 352 7.74 356 6.84 401 9.33 341 7.65
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สถิติจำานวนพนักงานพ้นสภาพ

รายงานร้อยละของคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยจำาแนกตามประเภทความหลากหลายดังต่อไปนี้ (G4-LA12)

รายละเอียด

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามเพศ

เพศชาย
เพศหญิง

อายุ < 30
อายุ 30 – 50
อายุ > 50

ภาคกลาง
ภูมิภาค
ต่างประเทศ

157 3.45 171 3.63 393 9.14 355 7.97
269 5.91 215 4.57 528 12.28 523 11.74

47 1.03 56 1.19 96 2.23 270 6.06
370 8.13 319 6.78 796 18.51 594 13.34
9 0.20 11 0.23 29 0.67 14 0.31

357 7.85 309 6.57 697 16.21 632 14.19
69 1.52 77 1.64 224 5.21 246 5.52
0 0 0 0 0 0 0 0

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2557 2558 2559 2560

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามช่วงอายุ

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามพื้นที่

รวม

คณะกรรมการบริษัทฯ (ร้อยละ)

จำาแนกตามเพศ จำาแนกตามอายุ (ปี)

ชาย

66.66 33.33 - 25 75

หญิง >30 30-50 <50

426 9.37 386 8.21 921 21.42 878 19.71
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รายงานร้อยละของพนักงานต่อประเภทพนักงาน 
โดยจำาแนกตามประเภทความหลากหลายดังต่อไปนี้ (G4-LA12)

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (G4-LA9)

ผู้บริหารระดับสูง (CEO, EVP, SVP)

ผู้บริหารระดับกลาง (VP-AVP)

พนักงานปฏิบัติการ (SM-Staff)

อื่นๆ (Maid/Driver/Messenger)

โดยในปี 2560 ดีแทคได้จัดอบรมให้แก่พนักงานจํานวนทั้งสิ้น 5,762 คน คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 15.60 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นอกจากการให้ความสาํคญัในการพฒันาทกัษะสาํหรบัการทาํงาน ดแีทคยงัให้ความสาํคญักบัการสร้างองค์ความรูเ้พือ่การดาํเนนิชวีติหลงัการพ้นสภาพ
การทํางาน หรือการเกษียณอายุของพนักงาน โดยได้จัดหลักสูตร “การลงทุนเปลี่ยนชีวิต พิชิตเงินล้าน”   ซึ่งให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน และการ
สร้างรายได้เพิ่มจากการลงทุนต่างๆ ตลอดจนการบริหารจัดการหนี้สิน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข โดยมีพนักงานเข้าร่วม
อบรมจํานวนทั้งสิ้น 112 คน (G4-LA10) 

 ทั้งนี้ ดีแทคยังได้ทําการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการอบรมต่างๆ โดยวัดความสําเร็จจากนําความรู้มาการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนกังาน ผ่านการประเมนิดชันชีีว้ดัผลงานหรอืความสาํเรจ็ของงาน (KPI) ซึง่พนกังานทกุคนของดแีทคได้รบัการประเมนิ หรอื คดิเป็นร้อยละ 100(G4-LA11)

จำาแนกตามเพศ จำาแนกตามอายุ (ปี)

ชาย

14

205

2518

7

33

181

1418

13

1

820

39

357

3126

13

8

28

53

7

หญิง >30 30-50 <50

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย

จำาแนกตามเพศ

เพศชาย

เพศหญิง

29.80 14.20 19.10

29.70 14.60 28.10

29.00 19.0 28.30

25.10 14.50 11.40

23.80 16.30 13.40

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ระดับปฏิบัติการ

2558 2559 2560

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคน

จำาแนกตามประเภทการจ้างงาน

26.10 15.50 15.60
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• ลาหยุดพักผ่อนประจําปี
• ลากิจ, ลาเพื่อฌาปนกิจครอบครัว
• ลาอุปสมบทหรือลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
• ลาคลอดบุตร 180 วัน
• ลาเพื่อภรรยาคลอดบุตร
• ลาเพื่อการสมรส
• ลาเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม
• อื่นๆ (ระบุ)

• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุพิเศษ
• สําหรับพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
• ประกันสุขภาพ
• ทันตกรรมและแว่นสายตา

• การตรวจสุขภาพประจําปี
• โครงการหุ้นสําหรับพนักงาน
• คลินิกแพทย์และพยาบาล ประจําสํานักงาน
• สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
•ซื้อโทรศัพท์มือถือราคาพนักงาน

การดูแลเรื่องผลประโยชน์และสวัสดิการ (G4-LA2)

ดีแทคได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม มีความเหมาะสมตามตําแหน่งงานและ
ประเภทการจ้างงาน โดยเราได้กาํหนดผลประโยชน์และสวสัดกิารตามสทิธพิืน้ฐานทีก่ฎหมายแรงงานกาํหนดอย่างเคร่งครดั 
เช่น สทิธกิารลา สวสัดกิารขัน้พืน้ฐาน และยงัมอบสทิธพิเิศษนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายกาํหนด ไม่ว่าจะเป็นสทิธกิารลาคลอด
บุตร 180 วัน การให้เงินยืมฉุกเฉินเพื่อการรักษาพยาบาลของพนักงาน และครอบครัว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิ์การลา

สิทธิ์การลา

สิทธิ

สวัสดิการ

• เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
• เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือการซื้อของเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย

• เงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
• แพ็คเกจค่าโทรศัพท์มือถือ
• เงินช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
• เงินยืมฉุกเฉินเพื่อการรักษาพยาบาลของพนักงาน และ
ครอบครัว

เงินช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ดีแทคได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามโครงการสมทบเงินหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน อันประกอบด้วยเงินที่
พนกังานจ่ายสะสมในแต่ละเดอืน รวมกบัเงนิทีด่แีทคสมทบให้เป็นรายเดอืน ซึง่สนิทรพัย์ของกองทนุสาํรองเลีย้งชพีแยกออก
จากสนิทรพัย์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างชดัเจน โดยเงนิทีจ่่ายเข้าสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพีจะถกูบนัทกึเป็นค่าใช้จ่าย
ในปีที่เกิดรายการ โดยดีแทคและบริษัทย่อยได้คํานวณ หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยตามที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยในปี 2560 ดีแทคได้สํารองงบประมาณตามโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน รวมทั้งผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ซึ่งเพียงพอต่อจํานวนพนักงาน
ทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 114.1 ล้านบาท  
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สวสัดกิารลาคลอด 180 วนัได้รบัผลตอบรบัทีด่จีากพนกังานจาํนวนมาก 
และพนักงานหลายคนกล่าวว่านโยบายดังกล่าวเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้
ตดัสนิใจมลีกู  โดยก่อนหน้าทีจ่ะขยายวนัลาคลอดลกู ปกตใิน 1 ปีจะมคีนลา
คลอดประมาณ 60 คน แต่หลังจากขยายวันลาคลอดลูก ในปีแรกมีจํานวน
คนลาคลอดเพิ่มมาเป็น 100 กว่าคน และในปีที่ 2 เกือบ 170 คน ส่วนจํานวน
คนลาออกหลังจากลาคลอดลูกก็ลดลงจนเป็นศูนย์
นอกจากนี ้เพือ่อาํนวยความสะดวกให้พนกังานทีต้่องเลีย้งลกูอ่อนด้วย

ตัวเอง ที่ dtac house ยังมีห้องเลี้ยงเด็กจัดไว้เป็นสัดส่วน รวมทั้งมีห้องปั๊มนม
เอาไว้ให้คุณแม่ลูกอ่อนได้ไปเก็บนํ้านมอีกด้วย โดยมีอุปกรณ์และตู้เย็นแยก
ให้โดยเฉพาะ เพื่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งคุณแม่และคุณลูก

ตวัแทนพนกังานทีใ่ช้สทิธลิาคลอดลกู 180 วนั อณฐัภสิา จนัทะไทย AVP, 
Marketing & Partnership จาก dtac Accelerate คณุแม่ของน้องดจีงัและน้องมตีงัค์ 
ได้เล่าความประทับใจเกี่ยวกับสิทธิในการลาคลอด 6 เดือนไว้ว่า

“ในฐานะพนกังานมองเหน็ว่าบรษิทัให้ความสาํคญักบัสถาบนัครอบครวั 
เพราะว่าบุคลากร 1 คนหายไป 3 เดือน มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ การ
ที่ดีแทคประกาศ policy นี้ แล้วมันไม่ใช่แค่ 6 เดือนที่คุณหายไป 6 เดือนนี้คุณ
สามารถอยู่กับลูกได้ คุณได้รับเงินเดือนเต็มด้วยนะ เป็นสิ่งที่พิสูจน์เป็นรูป
ธรรมว่าบริษัทให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวจริงๆ บริษัทเอื้อให้เราไม่
ต้องเลือกระหว่างงานกับครอบครัว มันไปด้วยกันได้ 2 อย่างพร้อมกัน”

กรณีของการลา

2557

ชาย

จํานวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

จํานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตร
แล้วกลับมาทํา งาน (คน)

จํานวนพนักงานทั้งหมดที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อ
เลี้ยงดูบุตร (คน)

ชาย ชาย ชายหญิง หญิง หญิง หญิง

2558 2559 2560

การดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ดีแทคให้ความสําคัญกับเรื่องอาชีอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเป็นอย่างมาก โดยเราได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย 

รวมทัง้มาตรฐานต่างๆ เช่น OHSAS 18001 & ISO14001 อย่างเคร่งครดั เพือ่ช่วยกาํหนดวธิปีฏบิตัแิละมาตรฐานการทาํางาน ตลอดจนการแต่งตัง้คณะกรรมการ
สวสัดกิาร คณะกรรมการความปลอดภยั และหน่วยงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Health Safety Security and Environment 
: HSSE) เพื่อดูแลเรื่องนโยบาย ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนกระตุ้นให้พนักงานทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย โดยคณะทํางาน
ด้านความปลอดภัยฯ จะมีตัวแทนของพนักงานเข้าร่วมเป็นกรรมโดยมีสัดส่วน และบทบาทหน้าที่ (G4-LA5) ดังนี้

1,758 2,695 1,911 2,782 1,727 2,574 1,612 2,561

จํานวนพนักงานทั้งหมดที่กลับมาทํางานภาย
หลังจากการลาคลอดบุตรสิ้นสุดลง และยัง
ทํางานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (คน)

อัตรากลับมาทํางานและการคงอยู่ของ
พนักงานที่กลับมาหลังจากระยะการลาหยุด
สิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

41 95 23 113 28 142 31 139

100 100 100 100 100 100 100 100

41 96 23 113 28 142 31 139

41 96 23 113 28 142 31 139

นอกจากการดแูลเรือ่งผลประโยชน์ และสวสัดกิารให้แก่พนกังานตามความเหมาะสมของแต่ละตาํแหน่งงานแล้ว ดแีทคยงัคาํนงึถงึการเสรมิสร้างสถาบนั
ครอบครัวและสิทธิเด็ก โดยการให้สวัสดิการพิเศษแก่พนักงานที่ตั้งครรภ์ คือการขยายวันลาคลอดจาก 90 วัน เป็น 180 วัน โดยยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติ  
จึงทําให้พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดได้รับความพึงพอใจ และภายหลังจากใช้สิทธิก็กลับเข้ามาทํางานปกติ คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถแสดงข้อมูลได้ดังนี้ 
(G4-LA3)
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คณะทำางาน บทบาทหน้าที่

พื้นที่อาคาร
จตุรัสจามจุรี
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พื้นที่อาคารคอล
เซ็นเตอร์รังสิต 

คลอง 5

พื้นที่อาคาร
คอลเซ็นเตอร์
ศรีนครินทร์

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ้ า น
สุขภาพอนามัย  ความ
ปลอ ดภั ย แ ล ะ ส ภ าพ
แวดล้อมในการทํางาน

พิจารณานโยบายและแผนงานด ้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัย
นอกงาน
- เพือ่ป้องกนัและลดการเกดิอบุตัเิหต ุการประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน 
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม่
ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภยัในการทาํงานและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง เพื่อความ
ปลอดภยัในการทาํงานของลกูจ้าง ผูร้บัเหมา และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้
บริการในสถานประกอบกิจการ
- ส่งเสรมิ สนบัสนนุ กจิกรรมด้านความปลอดภยั
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้ง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- สํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น 
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยว
กบัความปลอดภยัในการทาํงาน รวมถงึโครงการ
หรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุก
ระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่
ปลอดภยัให้เป็นหน้าทีข่องลกูจ้างทกุคนทกุระดบั
ต้องปฏิบัติ
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
- รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปี รวมทัง้ระบุ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ
หนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ

50 50 50 50 50 50
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คณะทำางาน บทบาทหน้าที่

พื้นที่อาคาร
จตุรัสจามจุรี
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พื้นที่อาคารคอล
เซ็นเตอร์รังสิต 

คลอง 5

พื้นที่อาคาร
คอลเซ็นเตอร์
ศรีนครินทร์

หน่วยงานความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน 
(Health Safety Security and 
Environment : HSE)

- วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความ
เสีย่งของสถานประกอบกจิการและดแูลให้มกีาร
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
- จดัทาํข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการป้องกนัอนัตราย
จากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง
ภายในสถานประกอบกิจการ
- จดัทาํคูม่อืและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภยั
ในการทํางานไว้ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้
ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
- กําหนดชนิดของอุปกรณ์คุ ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบคุคลทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะความ
เสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้าง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
- ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานประกอบ
กิจการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทําให้
เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอัน
เนื่องจากการทํางานรวมทั้งด้านการควบคุม
ป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย
- จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติ
เกีย่วกบัความปลอดภยัในการทาํงานแก่ลกูจ้างที่
เข้าทํางานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้าง
ซึง่ต้องทาํงานทีม่คีวามแตกต่างไปจากงานเดมิที่
เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
- ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการ
ทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกจิการ รวมทัง้หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องตรวจประเมินระบบความ
ปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถาน
ประกอบกิจการ
- รวบรวมผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ และติดตามผล
การดาํเนนิงานด้านความปลอดภยัในการทาํงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถาน
ประกอบกิจการ พร้อมทัง้รายงานให้นายจ้างและ
คณะกรรมการทราบทุกสามเดือน

- - - - - -
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นอกจากนี้ดีแทคยังมอบหมายให้หน่วยงาน HSSE รับหน้าที่รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติของพนักงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโรคภัยหรืออุบัติเหตุที่
เกิดจากการทําางาน เพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพพนักงานในการทํางาน ตลอดการหามาตรการเชิงป้องกัน ดังนี้

ความเสี่ยจากโรคภัยหรืออุบัติเหตุ
ที่จะเกิดจากการทำางาน (G4-LA7)

ประเภทพนักงาน 
(ตามพื้นที่)

ความเสี่ยงต่อโรค/
ภัยจากการทำางาน

การดำาเนินงาน
เพื่อลดความเสี่ยง

พนักงานประจําสํานักงาน • จัดนิทรรศการรณรงค์และให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซิน
โดรม
• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค
ออฟฟิศซินโดรมทางสื่อต่างๆ ของดีแทค

• ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคณะกรรมการความ
ปลอดภยัเป็นประจาํทกุเดอืน เพือ่เฝ้าระวงัเหตอุนัอาจก่อให้เกดิ
อันตราย
• ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่
นําเข้ามาใช้ในการทํา งานทั้งของดีแทคและผู้รับเหมาอย่างต่อ
เนื่อง
• จัดทําโครงการ Clearing season for better life ให้พนักงานเคลีย
สิ่งของที่ไม่จําเป็น เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิด
บรรยากาศทีน่่าทาํงาน  เกดิความสะอาดเรยีบร้อยในสาํนกังาน  
ถูกสุขลักษณะ  ลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จําเป็น 

• ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทํางาน เช่น ตรวจวัดระดับ
ของแสงสว่าง เสยีง คณุภาพอากาศ เพือ่รกัษาระดบัให้ตรงตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดเป็นประจําทุกปี

• ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม เทียบกับมาตรฐานกรมอนามัย 
เพื่อสร้างความมั่นใจการบริโภคนํ้ากับพนักงานเป็นประจําทุก
ปี
• จัดโครงการลดพุง ลดโรค โดยมีรางวัลจูงใจเพื่อให้พนักงาน
ดูแลสุขภาพตนเองในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น ส่งเสริมการออก
กาํลงักายและรณรงค์ให้บรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ
• การเฝ้าระวังโรค กรณีเกิดโรคระบาดต่างๆ  เช่น โรคไข้หวัด
ใหญ่ โรคซิกา และทําแผนป้องกัน

โรคออฟฟิศซนิโดรม

ความเสี่ยงอันตรายหรือ
อุบัติเหตุจากการทํางาน

ความเสี่ยงด้านสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน 

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
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จากการดาํเนนิงานด้าน HSSE ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทาํให้ดแีทคไม่มอีตัราการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติจากการปฏบิตังิานของพนกังานในปี 2560 (G4-LA6)

ประเภทพนักงาน 
(ตามพื้นที่)

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการบาดเจ็บ (ร้อยละ)

ความเสี่ยงต่อโรค/
ภัยจากการทำางาน

การดำาเนินงาน
เพื่อลดความเสี่ยง

พนักงานคอลเซ็นเตอร์

เจ้าหน้าที่เทคนิคประจําชุมสาย
และซ่อมบํารุงเสาส่งสัญญาณ

พนักงานที่ใช้รถในการทํางาน เช่น 
พนักงานขาย หรือช่างซ่อมบํารุง

พนักงานประจําคลังสินค้า

จํานวนการบาดเจ็บ  (IR)

อัตราโรคที่เกิดจากการทํางาน (ODR)

อัตราวันขาดงาน (LDR)

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)

จํานวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน (คน)

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ * 

อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ *

0

0

0

0

0

0

0

• จดัโปรแกรมตรวจพเิศษเกีย่วกบัสมรรถภาพทางการได้ยนิ เพือ่
นํา  ผลมาประกอบการพิจารณาจัดรอบการทํางานของ 
พนักงานได้อย่างเหมาะสม

• จัดอบรมความรู้ความปลอดภัยในการทํา งานบนกับระบบ
ไฟฟ้า เพือ่ให้เจ้าหน้าทีไ่ด้เรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตังิานเมือ่ทาํงานกบั
ไฟฟ้า การป้องกันตัว การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และการ
ปฏิบัติตัวหากเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะปฏิบัติงาน

• จัดนิทรรศการโครงการถนนปลอดภัยเพื่อรณรงค์ให้ความรู้
และสร้างความตระหนักแก่พนักงาน
• จัดทําสื่อวิดีโอเรื่องการขับขี่ปลอดภัยเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ 
ภายในบริษัท
• จดัฝึกอบรมความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนให้กบัพนกังาน
กลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงานขับรถ พนักงานขาย
• จัดทําโปสเตอร์หรือสติ๊กเกอร์ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย
รวมทัง้เตอืนภยัด้วยการตดิสติก๊เกอร์เตอืนให้คาดเขม็ขดันริภยั
ทุกครั้งก่อนออกรถในรถยนต์ของบริษัทอย่างน้อยก็ช่วยเตือน
ใจพนักงานทุกครั้งก่อนสตาร์ตรถ

• จดัฝึกอบรมการขบัขีโ่ฟล์คลฟิท์อย่างปลอดภยัให้กบัพนกังาน
ทุกคนที่ปฏิบัติงานกับรถโฟล์คลิฟท์

• กรณีพบผู้ป่วยไข้หวัด จัดให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และทําความ
สะอาดใหญ่ทั้งอาคาร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

ความเสี่ยงต่อสมรรถภาพ
ทางการได้ยิน

มีความเสี่ยงต ่อการในการ
ทํางานกับระบบไฟฟ้า

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนน

ความเสี่ยงในการขับขี่โฟล์ค
ลิฟท์

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
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เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

ขอบเขตการายงาน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้จัด
ทํารายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจําปี 2560 ตามกรอบการ
รายงานสากล  Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย
มีวัตถุประสงไค์เพื่อเปิดเผยการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ตลอดจนการสื่อสารผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
สําคัญ สําหรับข้อมูลรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2560 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560   โดยกาํหนดให้เนือ้หามคีวาม
สมบูรณ์สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในรูปแบบการเปิดเผยข้อ มูลแบบหลัก 
(Core) พร้อมทั้งการ เชื่อมโยงการดําเนินงานที่สัมพันธ์กับเป้าหมายการ
พัฒนาความยั่งยืนของโลกทั้ง 17 ข้อ (Sustainable Development Goals: SDGs)  
โดยเน้นเป้าหมายที ่10 การลดความเหลือ่มลํา้ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 
(Reduced Inequalities)

1. การระบุประเด็น (Identification) 
ดีแทค ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากเกณฑ์พิจารณาสากลที่เกี่ยวข้องธุรกิจโทรคมนาคม 
และการดําเนินงานของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนํา โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อหารือร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกประเด็นให้
สอดคล้องตามหลักการความครอบคลุมผู้ส่วนได้เสียและบริบทความยั่งยืน 

2. การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization)
 ดีแทค ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร เพื่อกลั่นกรองประเด็นที่มี

นัยสําคัญผ่านการทดสอบสารัตถภาพผ่านการพิจารณาใน 2 มุมมอง คือ ระดับอิทธิพลต่อ
การประเมนิและตดัสนิใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี และระดบันยัสาํคญัของผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
สิ่งแวดล้อม และสังคมขององค์กร โดยผลการพิจารณาปรากฏประเด็นที่มีนัยสําคัญ ดังนี้

 

รายงานความยั่งยืนประจําปี 2560 ฉบับนี้ จะเปิดเผยผลการดําเนินงานเฉพาะดีแทค โดยไม่ครอบคลุมถึงบริษัทอื่น ๆ  ในเครือ อย่างไรก็ตาม ภายใน
อนาคต ดีแทค จะพยายามปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือที่
เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน และเปิดเผยได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นต่อไป

หลักการคัดเลือกประเด็นสาระสำาคัญพร้อมขอบเขตผลกระทบ
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3. การทบทวนความครบถ้วน (Validation)
ดีแทค ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสําคัญโดยตัวแทนผู้บริหาร เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบถึงประเด็นที่ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาถึงความครอบคลุมของ
ประเด็นทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อตรวจ
สอบว่าเป็นประเดน็ทีส่อดคล้องกบัการดาํเนนิงานด้านความยัง่ยนืของ ดแีทค อย่างแท้จรงิ

4. การทบทวนรายงาน (Review)
 ดแีทคได้กาํหนดกระบวนการในการทบทวนรายงานโดยการเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียภายใน
องค์กรอาทิ คณะทํางานด้านความยั่งยืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ได้ร่วม

เสนอความคดิเหน็ เพือ่นาํข้อคดิเหน็ทีไ่ด้มาปรบัปรงุและพฒันาเนือ้หาการจดัทาํรายงาน
ในรอบปีถัดไป

 อีกทั้งดีแทคได้จัดส่งรายงานความยั่งยืนประจําปี 2560 ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก อาทิ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) ตลอดจนการเผยแพร่รายงาน
ความยั่งยืนผ่านเว็บไซต์ http://dtac-th.listedcompany.com/sd_report.html เพื่อให้เป็นช่อง
ทางในการสื่อสารแนวทางการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนของ
องค์กร ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจทั่วไปได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง 

5. ช่องทางการติดต่อ
หากต้องการสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ หรอืมข้ีอสงสยั หรอืข้อแนะนาํ เพิม่เตมิ กรณุาตดิต่
 อีเมล :  sustainabilitydept@dtac.co.th
  โทร :  02 202 8000
  หรือ  หน่วยงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม

มูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 319 ชั้น 41 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ระด
บัอ

ทิธ
พิล

ต่อ
กา

รป
ระเ

มนิ
กา

รต
ดัส

นิใ
จ

ระดับนัยยะสำาคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งเเวดล้อม เเละสังคมองค์กร

1. ผลการเชิงเศรษฐกิจ
2. ผลกระทบทางอ้อมเชงิเศรษฐกจิ
3. พลังงาน
4. มลอากาศ
5. นำ้าทิ้งและของเสีย
6. การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
7. การจ้างงาน
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. การประเมินคู่ค้า
ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
10. การฝึกอบรมเเละให้ความรู้
11.ความหลากหลายเเละ
โอกาสเเห่งความเท่าเทยีม 
12. เเรงงาน/การบริหารเเรงงานสัมพันธ์ 
13. การประเมินคู่ค้าด้านสิทธิมนุษยชน
14. การไม่เลือกปฎิบัติ
15. เเรงงานเด็ก

16. เเรงงานเกณฑ์/ เเรงงงานบังคับ
17. กลไกการร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน
18. การประเมิน (สิทธิมนุษยชน)
19. ชุมชนท้องถิ่น
20. การด้านทุจริต
21. การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)
22. การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
23. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
24. การสื่อสารทางการตลาด
25. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
     (ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์)
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ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญและขอบเขตการรายงาน

ผลการดำาเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ
้า เศรษฐกิจ	 ลการ �าเ ิ เชิงเศรษฐกิจ
	 	 ลกระ างอ้อมเชงิเศรษฐกจิ

ด้านสิ่งแวดล้อม
้า สิ่งแว ล้อม	 ลังงา
	 	 �้า ิ้งและของเสีย
	 	 มลอากาศ
	 	 การ ระเมิ คู่ค้า ้า สิ่งแว ล้อม

ด้านสังคม
การ ฏิ ั ิ	 การจ้างงา
่อแรงงา 	 แรงงา 	/	 ริหารแรงงา สัม ั ์
และแรงงา 	 อาชีวอ ามัยและความ ลอ ภัย
ี่มีคุ ค่า	 	 การ ึกอ รมและให้ความรู้
	 	 ความหลากหลายและโอกาส-
	 	 แห่งความเ ่าเ ียม
	 	 การ ระเมิ คู่ค้า ้า ข้อ ฏิ ั ิ-
	 	 ้า แรงงา
สิ ิม ุษยช 	 การไม่เลือก ฏิ ั ิ
	 	 แรงงา เ ็ก
	 	 แรงงา เก ฑ์	/	แรงงา ังคั
	 	 การ ระเมิ
	 	 การ ระเมิ คู่ค้า ้า สิ ิม ุษยช
	 	 กลไกการร้อง ุกข์ ้า สิ ิม ุษยช
สังคม		 ชุมช ้อง ิ่
	 	 การ ่อ ้า ุจริ
	 	 การ ฏิ ั ิ ามกฎหมาย	(สังคม)
ความรั ิ ชอ 	การแส งฉลาก ลิ ภั -
ใ ัว ลิ ภั ฑ์	และ ริการ
	 	 ความเ ็ ส่ว ัวของลูกค้า
	 	 การสื่อสาร างการ ลา
	 	 การ ฏิ ั ิ ามกฎหมาย	
	 	 (ความรั ิ ชอ ่อ ลิ ภั ฑ์)

ขอบเขตของผลกระทบ

ภายในองค์กร
(G4-20)

ผู้ถ
ือห

ุ้น 
แล

ะน
ักล

งท
ุน

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ

พน
ักง

าน

ชุม
ชน

 แล
ะส

ังค
ม

คู่ค
้า

ลูก
ค้า

เจ
้าห

นี้

หน
่วย

งา
นภ

าค
รัฐ

หน
่วย

งา
นก

ำาก
ับด

ูแล

ภายนอกองค์กร 
(G4-21)

ประเด็นความ
ยั่งยืนตามกรอบ

ของ GRI
(G4-19)
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การเชื่อมโยงการดำาเนินงานกับเปาหมาย
การพัฒนาความยั่งยืนของโลกทั้ง 17 ข้อ 
(Sustainable Development Goals: SDGs)

ผลเชิงเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

มลอากาศ

พลังงาน

นํ้าทิ้งและของเสีย

EC1
EC2
EC3

EC7
EC8

EN15
EN16
EN17
EN18
EN19

EN3
EN5
EN6

EN23
EN24
EN25

ประเด็นความยั่งยืน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวชี้วัด
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ประเด็นความยั่งยืน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวชี้วัด

การจ้างงาน

แรงงาน / บริหาร
แรงงานสัมพันธ์

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

การฝึกอบรมและให้ความรู้

ความหลากหลายและ
โอกาสแห่งความเท่าเทียม

การประเมินคู่ค้าด้านข้อ
ปฏิบัติด้านแรงงาน

การไม่เลือกปฏิบัติ

แรงงานเด็ก

แรงงานเกณฑ์ / แรงงาน
บังคับ

LA1
LA2
LA3

LA4

LA5
LA6
LA7
LA8

LA9
LA10
LA11

LA12

LA14
LA15

HR3

HR3

HR6
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ประเด็นความยั่งยืน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวชี้วัด

กลไกการร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษย
ชน

ชุมชนท้องถิ่น

การต่อต้านทุจริต

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(สังคม)

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
และบริการ

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การสื่อสารทางการตลาด

HR12

SO1
SO2

SO3
SO4
SO5

SO8

PR3
PR4
PR5

PR8

PR6
PR7
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ดัชนีเนื้อหารายงาน
GRI Content Index

General Standard 
Disclosures

Page External Assurance Additional

Strategy and Analysis

G4-1 3
Organizational Profi le

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

6
6

108
6
6

9-10
98
98

Not applicable
22-23

reference to the annual report
85

102
Not applicable

Identifi ed Material Aspects and Boundaries

G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

7
107-108

109
109
109

No significant change
No significant change

General Standard Disclosures
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General Standard 
Disclosures

Page External Assurance Additional

Stakeholder Engagement

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

90
90

91-95
91-95

Report Profile 

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

107
107
107
108

107, 113-116
Not applicable

Governance

G4-34 13

Ethics and Integrity

G4-56 19

Material Aspects Page Omissions External Assurance

Economic

Economic Performance
G4-DMA
G4-EC1
G4-EC3
Indirect Economic Impacts
G4-DMA
G4-EC8

101
11

101

15, 32, 34, 37-39, 46
15, 32, 34, 40-41, 97

Environmental

Energy
G4-DMA
G4-EN3
G4-EN6

85
87
86

Specific Standard Disclosure
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Material Aspects Page Omissions External Assurance

Emission
G4-DMA
G4-EN19
Effluent and Waste 
G4-EN23
Supplier Environmental Assessment
G4-DMA
G4-EN32
G4-EN33

84-85
84-85

86

77-79
79
79

Social

Employment
G4-DMA
G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3
Labor / Management relations
G4-DMA
Occupational Health and Safety
G4-DMA
G4-LA5
G4-LA6
G4-LA7
Training and Education
G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10
G4-LA11
Diversity and Equal Opportunity
G4-LA12
Supplier Assessment for Labor Practices
G4-DMA
G4-LA14
G4-LA15

Child Labor
G4-DMA
G4-HR5

55-57, 101, 102
98-99

101
102

65

63-64, 102
103-104

106
105-106

58-62
100
100
100

99-100

77-79
79
79

77-78
79

Sub-categories : 
Labor Practices and 
Decent Work

Sub-categories : 
Human Rights
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Material Aspects Page Omissions External Assurance

Supplier Human Rights Assessment
G4-DMA
G4-HR10
G4-HR11

Local Communities
G4-DMA
Anti-corruption
G4-DMA
G4-SO4

77-79
79
79

74

69-70
70, 79

Product and Service Labeling
G4-DMA
G4-PR3
G4-PR5
Marketing Communications
G4-DMA
Customer Privacy
G4-DMA

28
96
28

96

72-73

Sub-categories 
: Society

Sub-categories : 
Product Responsibility
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บร�ษัท โทเทิ่ล เเอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุร� ชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท              (66 2) 202 8000
โทรสาร                (66 2) 202 8296
เว็บไซต                www.dtac.co.th


