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ในปี 2561 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นอีกปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน
ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยถือเป็นปีที่สิ้นสุดระบบ
สัมปทานและก้าวสู่ระบบใบอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ โดย
สญัญาสมัปทานระหว่างดแีทคและ บรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) นับเป็นสัญญาสัมปทานฉบับสุดท้ายของ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
อีกนานัปการ 

การเปลี่ยนผ่านสู ่ระบบใบอนุญาตดังกล่าวจําต้องได้รับ 
การจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ 
ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งดีแทคได้เตรียมพร้อมรับมือ 
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานล่วงหน้า ด้วยการสื่อสารไปยัง
ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ควบคู่ไปกับการให้สิทธิประโยชน์
ทางการตลาด เพือ่ลดผลกระทบของลกูค้าด้วยการแจ้งเตอืน
ล่วงหน้า จัดส่ง SIM Card และโทรศัพท์เคลื่อนท่ีที่สามารถ
รองรับระบบ 3G / 4G ไปให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พร้อมกนันี ้เพือ่ให้ได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าและสามารถ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดีแทคได้มีการลงทุนมูลค่ารวมกว่า 
1 แสนล้านบาทสาํหรับในช่วง 15 ปีข้างหน้า ทั้งการลงนาม
สัญญาให้บริการ 4G LTE-TDD บนคลื่น 2300 MHz จํานวน  
60 MHz ครั้งแรกในไทย การเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz 
จํานวน 10 MHz มูลค่า 12,000 ล้านบาท การทําสัญญาเป็น
พันธมิตรกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ
การเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz จํานวน 10 MHz มูลค่ากว่า 
38,000 ล้านบาท สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกัน ยังได้ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนผ่าน
ทางข้อบังคับตามาตรฐานสากลฉบับใหม่โดยสหภาพยุโรป 
(European Union) ที่เรียกว่า General Data Protection Regulation 
(GDPR) ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561  
ที่ผ่านมา โดยนําหลักการไปสู่การปฏิบัติผ่านการวางแผน 
และมาตรการอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ชัดเจน และ 
ตรวจสอบได้

ดีแทคยังดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ควบคู่ไปกับ
การวางโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมในระดบัประเทศและสากล ภายใต้กรอบ “เป้าหมาย
การพฒันาอย่างยัง่ยนื” ของสหประชาชาติ หรอื UN Sustainable 
Development Goals โดยเน้นเป้าหมายข้อที่ 10 ลดความ 
เหลือ่มลํา้ทัง้ในและต่างประเทศ (Goal 10 Reduced Inequalities) 
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญ
ในการสร้างความเท่าเทียม

ดีแทคดําเนินการโครงการ Smart Farmer ซึ่งเป็นโครงการเพื่อ
สงัคมหลกัของดีแทค โดยมุง่เน้นเสรมิศกัยภาพเกษตรกรด้วย
เทคโนโลยีดิจทิัล ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิิทลัใน
การภาคการเกษตร ซ่ึงเป็นภาคทีป่ระกอบด้วยจาํนวนแรงงาน
คดิเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ แต่กลับประสบปัญหาผลผลิตตํา่
และความยากจน ทั้งนี้ ดีแทคได้ดําเนินการมาเป็นปีที่ 10  
และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นจํานวนกว่า 122,000 คนให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ส่งเสริมความรู ้
ด้านการตลาดออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IOT) จัดการการเพาะปลูก 
และล่าสุดกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ฟาร์มแม่นยํา” ท่ี 
เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
ลํ้าสมัยอย่างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนและ
จัดการการเพาะปลูก (เช่น การกําจัดแมลงศัตรูพืช และการ
ให้ปุย๋) ด้วยการพยากรณ์อากาศเฉพาะพ้ืนที ่ การตรวจสอบ
สขุภาพพืช และฟังก์ชนัผูช่้วยส่วนตวั (Virtual Farming Assistant) 
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย เสริม
รายได้

นอกจากนี้ เพ่ือการเปล่ียนผ่านทางเทคโนโลยีอย่างสมดุล  
ดแีทคยงัได้ทุม่งบประมาณกว่า 10 ล้านบาทในการเสริมสร้าง
ทนุมนษุย์ โดยร่วมมอืกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) พัฒนาห้องปฏิบตักิารปัญญา
ประดิษฐ์หรือ AI Lab โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้นคว้า 
งานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและสังคม สามารถนาํผลวจิัย
ไปประยกุต์ใช้งานได้จรงิ และเพือ่รองรับการก้าวสูเ่ทคโนโลยี 
5G ดีแทคยังยกเครื่องระบบชุมสายสู่เทคโนโลยีที่เรียกว่า 
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V i r t u a l i z ed  Co r e  Ne two r k  (VCN)  ทํ า ให ้สามารถ
เปล่ียนผ่านเทคโนโลยีได้ง ่ายขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร 
เพิ่มประสิทธิในการบริหารอนาคต ก้าวสู่ความย่ังยืนทาง
เทคโนโลยี

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนานํามาซึ่งทั้งผลดีและผลเสียต่อ
สงัคม เฉกเช่นเดยีวกบัการทีเ่ทคโนโลยสีามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้คนในสังคม การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่มี
ความรู้ก่อให้เกดิผลเสยีมากมายตามมา หน่ึงในนัน้คอื ปัญหา 
“การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” (Cyberbullying) ซึ่งเกิดข้ึน
อย่างแพร่หลายในกลุ่มเด็กและเยาวชน ดีแทคตระหนักถึง
ผลกระทบอันเกิดจากเทคโนโลยีสู ่การเปลี่ยนผ่านเชิง
พฤติกรรม จึงได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และมูลนิธิแพทธ์ทูเฮลธ์ พัฒนา Child Chat Line เพื่อ
เปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชนทีป่ระสบปัญหาสามารถเข้าถงึ
ระบบการให้คําปรึกษา ตลอดจนการส่งต่อ

นอกจากน้ี ดแีทคยงัจดักจิกรรมเสรมิสร้างการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัในโครงการดีแทคพลิกไทย เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสงัคมอย่าง
ยั่งยืนผ่านการระดมทุน ซ่ึงสามารถต่อยอดหลายโครงการ
ให้เป็นจริงได้ เช่น โครงการพัฒนาเครื่องฝึกหัดพิมพ์อักษร
เบรลล์ ไม้พยุงเดินสําหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IoT และ
แชทบอทเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง

ภายใต้บริบทโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
ในฐานะพลเมืองโลกและส่วนหนึ่งของสังคม ดีแทคได้ยึด 
“หลกัความย่ังยนื” เป็นค่านยิมในการดาํเนนิธุรกจิ ตลอดจน
การดาํเนินงานเชงิกลยทุธ์ เพือ่ยืดหยดัและเคยีงข้างกบัลกูค้า 
สังคมและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป และได้จัดทํา “รายงาน
ความยั่งยืน ประจําปี 2561” ฉบับน้ีตามกรอบการรายงาน
สากลของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท ดีแทค 
ดิจิตอล มีเดีย 
จํากัด

บริษัท ดีแทค 
บรอดแบนด์ 
จํากัด

บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด

บริษัท ดีแทค 
แอ็คเซเลเรท 
จํากัด

บริษัท ดีแทค 
เน็คซ์ จํากัด

บริษัท ดีแทค 
เซอร์วิส จํากัด

บริษัท เพย์สบาย 
จํากัด

100

175

1,160

15

1

1

200

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

99.99

99.99

99.99
(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

99.99
(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

99.97
(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

99.97
(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

99.99

1,000,000

1,750,000

11,600,000

150,000

10,000

10,000

2,000,000

ให้บริการด้านโทรคมนาคม
และดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์สื่อสาร

บริการโทรคมนาคม (Wi-Fi) 
โดยได้รับใบอนุญาตการให้
บรกิารอนิเทอร์เน็ตแบบทีห่นึง่ 
โดยบริษัทรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจาก บริษัท ดีแทค 
บรอดแบนด์ จํากัด วันที่ 1 
มกราคม 2562

ให้บริการโทรคมนาคม

ลงทุนและให้การสนับสนุนแก่
บริษัท Start-up ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันต่าง ๆ

บริหารและจัดการทรัพย์สิน

บริหารและจัดการทรัพย์สิน

ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 
บัตรเงินสดบริการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ และบรกิาร 
รับชําระเงิน
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บริษัท 
เทเลแอสเซท 
จํากัด

บริษัท แทค 
พร็อพเพอร์ตี้ 
จํากัด

บริษัท
อีสเทิรน์ บิช 
จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ด 
คอมมูนิเกชั่น 
อินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน)

บริษัท เวิลด์โฟน 
ช็อป จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ด 
ดิสทริบิวชั่นบิซ
ซิเนส จํากัด*
(ยูดี)

บริษัท ศูนย์ให้
บริการ คงสิทธิ
เลขหมาย
โทรศัพท์ 
จํากัด

1

1

80

313.55

450

200

2

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

99.97
(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

99.99

99.99
(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

99.81

99.99

25

20
(โดยดีแทค 
และผ่าน

บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากัด)

10,000

100,000

800,000

434,668,207

4,500,000

20,000,000

20,000

ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์
โทรคมนาคม

บริหารสินทรัพย์

บริหารสินทรัพย์ โดยคาดว่า
บรษิทัจะรบัโอนกจิการทัง้หมด
จาก บริษทั อสีเทริน์ บชิ จาํกดั 
วันที่ 1 มกราคม 2562

ระหว่างชําระบัญชี

ระหว่างชําระบัญชี

จัดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และ
อุปกรณ์ เสริมต่าง ๆ

บริการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกลางประสานงาน 
การโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์
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เป็น one-stop-service ขนาดใหญ่ที่สามารถ 
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร รวมไปถึง 
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า บรกิาร และแพก็เกจต่างๆ 
โดยพนักงานและผ่านสื่อดิจิทัล จอทัชสกรีน  
และมีพื้นท่ีสําหรับสินค้าออกใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมมากมาย 
เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานได้อย่างเต็มท่ี  
รวมไปถึงมีการติดตั้งตู ้ให้บริการอัตโนมัติเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ชื่นชอบการใช้
บริการแบบ Self-service อีกด้วย

เป็น one-stop-service ขนาดกลางท่ีมีทั้งแบบ
บรกิารจดัการโดยดแีทคเองและในรปูแบบแฟรนไชส์
โดยบริษัทคู่ค้า dtac center เป็นจุดจําหน่ายสินค้า
ของดีแทค และเป็นศูนย์ที่สามารถให้บริการหลัก
แก่ลูกค้ารายเดือนและลูกค้าเติมเงิน
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3G 

4G 
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รายได้

ต้นทุนการดําเนินงาน

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

เงินที่ชําระแก่เจ้าของเงินทุน

เงินที่ชําระแก่รัฐ

การลงทุนในชุมชน

xxx

78,274,804,473.00

59,528,836,579.00

4,570,894,396.62 4,188,096,578.00

1,508,254,373.00

2,566,191,186.00

4,272,857,279.00

2,690,415,573.00

35,405,581.00

74,979,677,968.00

57,279,615,639.00

48,792,322.00
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การดาํเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความถกูต้องและโปร่งใสนี้
ได้สร้างคุณค่าให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ 
ดีแทค ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัทคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือก
และได้รับการประเมินผลตามกระบวนการท่ีโปร่งใส
ชดัเจน และมกีารทําธุรกจิร่วมกนัอย่างเป็นธรรม ส่วนกลุม่
หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มหน่วยงานกํากับดูแลสามารถ
มั่นใจได้ว่าการทํางานร่วมกับดีแทคจะเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ปราศจากการติดสินบนหรือการโน้มน้าวอย่าง 
ผิดจรรยาบรรณ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้ 
ตลอดจนสังคมไทยท่ีจะได้รับประโยชน์จากการขยาย
โครงข่ายการสือ่สารอย่างเตม็เม็ดเตม็หน่วย เพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาค

ในการลดความเหล่ือมลํ้า ดีแทคได้ดําเนินงานตามกรอบ 
“เป้าหมายการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน” ของสหประชาชาติ  
ข้อที่ 10 “ลดความเหลื่อมลํ้าภายในและระหว่างประเทศ” 
(UN Sustainable Development Goals #10 Reduced Inequalities) 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Smart Farmer ที่มีเป้าหมายในการ
เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งถือเป็นหน่ึงในกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้น้อยที่สุดของประเทศ ด้วยการใช้
เทคโนโลยี Internet of Things Satellite Imagery และ Big Data 
ตรงตาม “เป้าประสงค์ที่ 10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคง
การเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่ยากจน
ที่สุดในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573”

นอกจากน้ี ดีแทคยังยึดหลักการ “สร้างคุณค่าร่วม” ในการ
ดําเนินงานด้านความย่ังยืน โดยมีกระบวนการหลักตั้งแต่ 
การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาํเนนิธรุกจิของดแีทค ศกึษาปัญหาและความคาดหวัง และ
ดําเนินการแก้ปัญหาด้วยกลไกทางธุรกิจ 
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• 40-Hr Challenge
• PMS
• Open Talk

• 4G LTE-TDD on 2300 MHz
• Virtualized Core Network
• Precision Air Control at 

Base Stations

• Agreement on Responsible 
Business Conduct and 
Supplier Conduct Principles • dtac call

• dtac app
• dtac rewards
• *777 call center
• dtac online community

• dtac accelerate
• Smart Farmer
• Safe Internet
• Plik Thai
• NetArsa
• dtac-SIIT AI Lab
• ThinkSmart and e-Invoice
• Data Privacy

23



บริษัทได้มีวิธีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเร่ิม 
จากการระบุประเด็นสําคัญทางธุรกิจ (Materiality) และ
ประเมนิกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท หลังจากนั้นจึงสร้าง
กระบวนการเพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได ้
เข้ามามส่ีวนร่วมในการกาํหนดแนวทางการดําเนนิธรุกจิ 
สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษัท
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงแก่บริษัท
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงการดูแล
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิที่ดีแทคได้กําหนดไว้ [102-42]

ดีแทคได้สร้างกระบวนการและช่องทางต่างๆ ให้ผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความ
ต้องการและความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อน 
ให้เหน็ผลกระทบท่ีแท้จรงิจากการดําเนนิงานขององค์กร 
ในขณะเดียวกันดีแทคได้ดําเนินการเพื่อตอบสนอง 
ต่อความคาดหวัง และมีผลสําเร็จของการดําเนินงาน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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•  การปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่าง
    เท่าเทียม
• การเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องตรงต่อ  
  เวลา ในหลากหลายช่องทางที ่
   เข้าถึงง่าย
•  มผีลการดาํเนนิงานทีเ่ตบิโต สร้าง
   ผลกําไรให้แก่ผู้ถือหุ้น
• การจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอ

•  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
• การพัฒนาศักยภาพท่ีจําเป็นต่อ

การทํางาน และความก้าวหน้า
ในอาชีพ

•  ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร 
ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
เป็นธรรม

• ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
ความปลอดภัยของพนักงาน

• ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

•  ดําเนินงานตามแนวธรรมาภิบาล และ
รับผิดชอบต่อสังคม

•  มีการลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต
•  ดําเนินการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย
•  มีช่องทางสําหรับการเปิดเผยข้อมูล 

และสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่
หลากหลาย

• เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow 
หรอื Conference เพือ่พบนกัลงทนุทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างสมํา่เสมอ

• ได้คะแนนประเมิน “ดีเลิศ” 
จากการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ได้รับ “หุ้นยั่งยืน” จากการ
ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นหลกัทรพัย์
ในการคํานวณ SET50 Index

• สื่อสารเป ้าหมาย กลยุทธ ์  และผล 
การดําเนินงานของบริษัท ไปสู่พนักงาน
ในทุกระดับ

• ส ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ  
ความรู้ ให้แก่พนักงาน โดยมีช่องทางการ
เรียนรู ้ที่ เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
พนักงาน และมีหัวข ้อการเรียนรู ้ที่ 
หลากหลาย

• ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพแก่
พนักงานโดยพัฒนาการประเมินผล 
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้
พนักงานสามารถสะท้อนความสามารถ 
ของตนเอง และวางแผนการเรียนรู้เพื่อ 
เพิม่ทกัษะทีจ่าํเป็นในการมุ่งไปสูเ่ป้าหมาย
ทางอาชีพของตนเอง รวมไปถึงการใช้
เครื่ อง มือการวางแผนและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

•  กํ า ห น ด น โ ย บ า ย  ก ล ยุ ท ธ ์  แ ล ะ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการ
บริหารผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือมากกว่าที่กฎหมายกําหนด 
และสามารถแข่งขันในตลาดได้

• การให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอตัราที่
เหมาะสม ตรงเวลา

• การเลือกต้ัง “สภาผู้แทนพนักงาน” เพื่อ
เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและ 
ความคดิเหน็ระหว่างพนักงานและบรษิทั

• ดําเนินงานตามนโยบายและหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความ
ปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม อย่างเคร่งครดั

•  ระดับความผูกพันของพนักงานที่
มีต่อองค์กร (Engagement Index) 
ประจําปี 2561 คือ ร้อยละ 84

•  ระดับความคิดเห็นของพนักงาน
ต ่อการสนับสนุนจากองค ์กร  
เพื่อให ้สามารถปฏิบัติงานได ้ 
(Enablement Index) ประจําปี 2561 
คือ ร้อยละ 81

•  พัฒนาระบบการประเมินผล 
การทํ างานและการทบทวน 
ความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยใช้
วิธี “การวัดผลงานจากผลลัพธ์ที่
ส่งผลต่อลูกค้าและธุรกิจ”

•  พนักงานร้อยละ 93.9 ได้เข้าสู่
กระบวนการประเมินผลการ
ทํางานเพื่อกําหนดค่าตอบแทน 
การปรับตําแหน่ง ฯลฯ

•  จัดแคมเปญ 40-Hour Challenge 
เ พื่ อ ใ ห ้ พ นั ก ง า น ไ ด ้ พั ฒ น า
ศกัยภาพในการทํางานตามหัวข้อ
ที่ตนเองสนใจ โดยในปี 2561 
พนกังาน 4,100 คน บรรลเุป้าหมาย
การอบรม 40 ชั่วโมง เฉลี่ย 71.30 
ชั่วโมงต่อคน

•  สร้าง dtac Open Talk ให้เป็น
แพลตฟอร์มการสื่อสารภายใน
บรษิทั เพือ่ให้พนกังานถามคาํถาม 
นําเสนอปัญหา ข ้อเสนอแนะ  
ฯลฯ แบบไม่เปิดเผยชื่อพนักงาน
(Anonymous) แก่ผู้บริหาร

•  สภาพนักงานสามารถจัดการ
ประชุมร่วมกบัพนกังานในภมูภิาค
ต่างๆ ได้ตามแผนงาน และได้
ดําเนินการร ่วมกับผู ้แทนของ
นายจ้างในการปรับปรุงการเข้าถงึ
สวัสดิการของพนักงานอย่าง 
ทั่วถึง

•  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
จํานวน 1 ครั้งต่อปี

•  การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลง
ผลประกอบการประจําไตรมาส
จาํนวน 1 คร้ังต่อไตรมาส

•  ประชุม Roadshow หรือ Conference 
เพือ่พบผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัง้ใน
และต่างประเทศ จํานวน 19 ครั้งใน 
ปี 2561

•    การประชมุกับนกัลงทนุ หรอืประชมุ
ทางโทรศัพท์ที่บริษัท จํานวน 70 
ครั้ง ในปี 2561

•  เว็บไซต์ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ 
โดยได้ปรบัปรุงข้อมลูอย่างสมํา่เสมอ

• ติดต ่อกับนักลงทุนเป ็นประจํา 
ทุกวันทางโทรศัพท์และ e-mail

•  สํารวจความผูกพันของพนักงานที่
มต่ีอองค์กร (Employee Engagement 
Survey) ปีละ 1 ครั้ง

• สํารวจความคิดเหน็พนกังานเกีย่วกับ
วัฒนธรรมองค์กร (Culture Survey) 
ทุก 2 ปี

• จัดตั้ง dtac People Council หรือ  
สภาผูแ้ทนพนกังาน โดยการเลอืกตัง้
ทกุ 2 ปี เพือ่เป็นผูแ้ทนของพนกังาน
ส่วนต่างๆ ในการรบัฟังความคดิเห็น 
ปัญหา ฯลฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ 
ความปลอดภัย และประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับชวีติการทาํงาน  และ
นําประเด็นต่างๆ หารือกับกลุ่ม
บุคคล เพ่ือหาข้อแก้ไข เดือนละ  
1 ครั้ง

•  เปิดให้พนักงานได้แสดงความ 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่อง
การดําเนินธรุกิจและประเดน็อืน่ๆ 
ในการประชมุพนักงาน (Employee 
Townhal l) และในช่องทางการ 
สื่อสารอื่นๆ
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•  ความปลอดภัยต่างๆ อันเกิดจาก
การดําเนินงานขององค์กร เช่น 
สนามแม ่ เหล็กไฟฟ้าจากเสา
สญัญาณ การก่อสร้างเสาสัญญาณ 
เป็นต้น

•  การปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบต่างๆ ที่กําหนดโดย
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น ในการดําเนิน
งานของบรษิทัในระดบัชมุชน เช่น 
การก่อสร้างเสาสัญญาณ เป็นต้น

•  การทํางานร่วมกับหน่วยงานภาค
ประชาสังคมทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ ในประเด็นท่ี
เกีย่วข้องกบัการพัฒนาอย่างยัง่ยนื
และการลดความเหลื่อมลํ้า เพื่อ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• การมีส ่วนร ่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการนํา
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล การสื่อสาร และทรัพยากร 
รูปแบบอื่นๆ ของบริษัทมาสร้าง
ประโยชน์และคุณค่าแก่สาธารณะ
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

• ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 และกฎระเบียบของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ใน
การสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลท่ี 
ถูกต้องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Field) ความปลอดภัย 
และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างเสาสัญญาณและการขยาย
โครงข่าย

•  จัดต้ังคณะทํางาน EMF เพื่อควบคุม 
ดูแลกระบวนการก่อสร้างและติดตั้ง 
เสาสัญญาณท้ังหมด เพ่ือให้มั่นใจว่า 
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องดําเนินงานถูกต้อง
ตามขั้นตอน

•  ดําเนินงานโครงการ Smart Farmer โดย
มีเป้าหมายเพื่อการสร้างศักยภาพแก่
เกษตรกรรายย่อยด้วยการเพิ่มการ 
เข้าถึงและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

•  ดําเนินงานโครงการ Safe Internet โดย
มุง่ท่ีการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) 
เพื่อให้การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและ
เยาวชนไทยมีความปลอดภัย

•  ดําเนินโครงการพลิกไทยเพื่อใช ้ 
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และทรัพยากรด้านอื่นๆ ของดีแทคใน 
การเสริมศักยภาพแก่นักพัฒนาสังคม  
10 โครงการ

•  ดําเนินการสร้างความสัมพันธ์และ 
เครือข่ายกับหน่วยงานภาคประชา
สงัคมอย่างต่อเนือ่ง โดยเน้นหน่วยงาน
ที่ดําเนินงานในประเด็นด้านความ
เหลื่อมลํ้า ความปลอดภัย เป็นต้น

• ลงพ้ืนที่เพื่อทําความเข้าใจ 
ในประเดน็เรือ่งความปลอดภัย 
เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การ
ก่อสร้างเสาสัญญาณ เป็นต้น 
และประเด็นอื่นๆ ที่ชุมชน 
ให้ความสนใจ จาํนวน 12,700 
ครั้ง

•  โครงการ Smart Farmer เข้าถึง
เกษตรกรรายย ่อยจํานวน 
122,000 ราย ผ่านกิจกรรม 
ต่าง ๆ เช่น การอบรมเรื่อง 
การตลาด และโครงการ 
ฟาร์มแม่นยาํ

•  โครงการ Safe Internet เข้าถึง
เด็กและเยาวชนกว่า 51,000 
คน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
Child Chat Line และ School 
Outreach เป็นต้น

• สร้างความร่วมมอืกบั UNICEF ใน
การส่งเสรมิการใช้อนิเทอร์เนต็
อย่างปลอดภัยในเด็กและ
เยาวชน

• โครงการพลิกไทยได้สนบัสนนุ
งบประมาณและทรัพยากร
ต่างๆ ให้แก่ “นักพลิกไทย”  
10 ทีมเพื่อพัฒนาสังคมด้าน
การศึกษา ทรัพยากรนํ้าและ
สิ่งแวดล ้อมใน 7 จังหวัด  
และสามารถระดมทุนเพิ่มได้ 
1,180,000 บาทโดยร่วมกับ  
เทใจ.com

•  ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
สิ ริ น ธ ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างห้อง
ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์  
(AI Lab) โดยดีแทคสนับสนุน
งบประมาณ 12 ล้านบาท
สําหรับการก ่อสร ้ างและ
ดําเนินการ รวมไปถึงการ
สนับสนุนข้อมลูจรงิเพือ่นาํไป
ใช้ในการเรียนการสอน

•  เข้าร่วมการประเมนิด้านความ
ยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้รับ
รางวัล Thailand Investment 
Stock ประจําปี 2561

• การลงพืน้ทีเ่พือ่พดูคยุทาํความเข้าใจ
ในประเด็นเรื่องความปลอดภัย เช่น 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การก่อสร้าง 
เสาสัญญาณ เป็นต้น และประเด็น
อื่นๆ ที่ชุมชนให้ความสนใจ จํานวน 
7,000 ครั้งในปี 2561

• การดําเนินโครงการ Smart Farmer  
เพื่อสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรใน
ประเทศในการประกอบอาชพี สร้าง
รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน

• การดําเนินการโครงการ Safe Internet 
เพือ่สร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) 
ที่ปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน
ในการใช้อินเทอร์เน็ต

• การดําเนนิการโครงการพลกิไทยเพ่ือ
สร้างศักยภาพแก่นักพัฒนาสังคม
หรือหน่วยงานภาคประชาสังคมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

• การจัดกิจกรรมเพื่อให้หน่วยงาน 
ภาคประชาสงัคม ภาคการศกึษา และ
สื่อสารมวลชนได้แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และร่วมสร้างองค์ความรู ้ 
ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

• การเข้าร่วมเป็นพนัธมติรหรอืเครือข่าย
ต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายในการส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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• การปฏิบัติต ่อบริษัทคู ่ค ้าด้วย 
ความเป็นธรรมและเท่าเทียม

•  กระบวนการจัดซ้ือท่ีโปร่งใส  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้

• การรักษาความลับ ข้อมูลทาง 
การค้า เช่น แนวคิด ผลิตภัณฑ์ 
ฯลฯ

•  ความรู้ความเข้าใจ และทักษะ 
ในการปฏิบัติตาม “หลักการ
ดําเนินธุรกิจของผู้จัดหาตามที่ 
ผู ้ซื้อกําหนด” เช่น เรื่องความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั มาตรฐาน
ด้านแรงงานรวมถึงเรื่องนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต

•  การปฏิบตัติามนโยบายในการปฏิบตัต่ิอ
บรษิทัคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม
กนั

• การปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อ 
การเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
เพื่อให้บริษัทคู ่ค ้ามีความเชื่อมั่นใน
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกบริษัท 
คู ่ค ้า พร้อมทั้งมีการช้ีแจงนโยบาย 
การแข่งขันประกวดราคาอย่างชัดเจน

•  การปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให้บริษัท 
คู่ค้าปฏิบัติตาม “หลักการดําเนินธุรกิจ
ของผู ้จัดหาตามที่ผู ้ซื้อกําหนด” ใน 
เรื่องต่างๆ เช่น แรงงาน สุขภาพอนามัย 
ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั 
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน เป็นต้น โดยกําหนดให้เป็น
ไปตามมาตรฐานเดียวกันของดีแทค  
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
นานาประเทศ

• ดําเนินงานโดยให้ความสําคัญต่อการ
เคารพสิทธใินทรัพย์สนิทางปัญญาของ
บรษิทัคูค้่าและบุคคลอ่ืน โดยมนีโยบาย
ให้กรรมการ ผู้บริการ พนักงานและ
บุคคลอ่ืนใดทีก่ระทาํในนามของบริษทั 
หลีก เลี่ ยงการล ่วงละเมิดสิทธิ ใน
ทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัคู่ค้าและ
บุคคลอื่น ตามที่กําหนดไว้ใน “ดีแทค 
ธรรมาภิบาล”

•  การเยี่ยมชมสถานประกอบการของ
บริษัทคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยัง 
คู ่ค ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจและสร้าง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่บรษิัทคู่ค้า

• บริษัทคู่ค้าได้รับการประเมิน
เร่ืองการปฏบิตัติาม “หลกัการ
ดําเนินธุรกิจของผู้จัดหาตาม
ที่ผู ้ซื้อกําหนด” แบบ SAQ  
ร้อยละ 22.4

• บริษัทคู่ค้าได้รับการประเมิน
ผลกระทบด้านความปลอดภัย 
ด ้ า น แร ง ง า น  ด ้ า น สิ ท ธิ 
มนุษยชน การต่อต้านทุจริต 
และด้านสิ่งแวดล้อม โดยการ
เข ้า เยี่ ยมชมบริษัทคู ่ค ้ าที่
สถานประกอบการหรือสถาน
ที่ปฏิบัติงาน จํานวน 893 ครั้ง

•  บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย และประเด็นอื่นๆ 
ในหลักปฏิบัติสําหรับคู ่ค ้า 
จํานวน 4,347 ราย คิดเป็น 
3,708 ชั่วโมง

•  บริษัทคู่ค้ามีการจัดการอบรม
ให้แก่พนักงานของตนเองและ  
/ หรือบริษัทคู่ค้าของตนเอง 
เพิ่มเติม โดยมีผู ้เข้ารับการ
อบรมทั้งหมดจํานวน 70 ราย 
คิดเป็น 140 ชั่วโมง

•  การประเมินเรื่อง “หลักการดําเนิน
ธรุกจิของผู้จดัหาตามทีผู่ซ้ือ้กาํหนด” 
โดยใช้รูปแบบ Self-Assessment 
Questionnaire (SAQ) ปีละ 1 ครั้ง  
โดยมีเป้าหมายในการประเมนิบรษิทั
คู่ค้าร้อยละ 20 ในปี 2561

•  การเข ้าเ ย่ียมชมบริษัทคู ่ค ้าที ่
สถานประกอบการ รวมไปถงึสถานที่
ปฏบิตังิาน เช่น เสาสญัญาณ เป็นต้น 
เป็นประจาํ โดยมีเป้าหมายดาํเนนิการ
จํานวน 850 ครั้ง

•  จัดประชุมและอบรมให้ความรู้ใน
เรื่องหลักปฏิบัติของบริษัทคู ่ค ้า 
ให้แก่บริษัทคู ่ค ้าและผู ้รับเหมา
เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมาย
ดําเนินการ 3,000 ชั่วโมงในปี 2561

•  จัดประชุมสําหรับบริษัทคู ่ค ้าที ่
ให้บริการเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 
เสาสัญญาณ เพ่ือให้ความรู ้ด้าน
ความปลอดภัย สิทธิแรงงาน และ
ประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ 
เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
เพื่อปรับปรุงการทํางานร่วมกัน 
ระหว่างบริษัทคู่ค้าและดีแทคให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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• คุณภาพของบริการและการให้ 
บริการของพนักงาน ตลอดจน
คณุภาพของสัญญาณโทรศพัท์ใน
การใช้บริการแบบ Voice และ Data

• การพัฒนาการให้บริการทาง 
ช่องทางต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
ให้มปีระสิทธภิาพ รวดเร็ว ตรงกบั
ปัญหาและความต้องการ

•  มีแพ็กเกจสินค้าที่หลากหลาย 
เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบ
ต่างๆ ในราคาที่เป็นธรรม

• การมีมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้า และการไม่ละเมิดข้อมูล 
ส่วนตัวของลูกค้า

•  ป ฏิ บั ติ ต า ม ข ้ อ กํ า ห น ด แ ล ะ
เงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด

•  การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เสมอภาค

• การได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง โปร่งใส 
และตรวจสอบได้

•  ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรในการ
ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทียม บนพื้นฐานของความ
เคารพและความเป็นมืออาชีพตาม 
หลักการ “Customer Centricity”

•  การปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร 
ในเรื่องการปกป้องคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด  
โดยกําหนดให้การดําเนินงานเกี่ยวกับ
ข้อมลูส่วนบุคคลต้องกระทําด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นไปตาม 
ขัน้ตอนทีก่าํหนดไว้เท่านัน้ การดาํเนนิ
งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จํากัด 
เพียงเท่าท่ีจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใน 
การปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และการดําเนินงาน
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องและ 
ได้รบัการยินยอมจากลกูค้าแล้วเท่าน้ัน

•  มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบและ
ช่องทางการให้การบริการแก่ลูกค้า
อย ่างต ่อเนื่อง เพื่อให ้การบริการ 
มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหา
ให้ลูกค ้าได ้อย ่างรวดเร็วอยู ่ เสมอ  
ด้วยการใช้ข้อมูลความพึงพอใจและ 
คําแนะนําจากลูกค้า

•  มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะท่ีจําเป็นแก่พนักงานเพื่อให้
บรกิารแก่ลกูค้าได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
และรวดเรว็มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี 
Artificial Intelligence (AI) ควบคู่ไปกับ
ทักษะด้านอื่นๆ เช่น การเพิ่ม Service 
Mind เป็นต้น

•  ดําเนินนโยบายในการปฏิบัติต ่อ 
เจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด เสมอภาค และ
เป็นธรรม โดยให้ข ้อมูลท่ีถูกต ้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ แก่เจ้าหนี้ 
และยดึมัน่ในการปฏิบตัติามข้อกาํหนด
และเงื่อนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจ้าหนี้
โดยเคร่งครัด

•  สามารถให้บริการแก่ลูกค้า
กว่า 2 ล้านต่อเดือนที่ศูนย์
บริการจํานวน 453 แห ่ง 
ทั่วประเทศ

•  สามารถสํารวจความพงึพอใจ
ของลูกค้าได้ร้อยละ 39.3

•  สามารถดาํเนนิการ CFL ได้อย่าง
ครบกระบวนการ 9,084 ครั้ง

•  ได้รับรางวัล Best Call Center 
ประจาํปี 2561 โดยสํานกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค

•  dtac app เป ็น 1 ใน 20  
แอปพลิเคชันที่มีผู ้ ใช ้งาน
สูงสุดในประเทศไทย

• ปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาที่มีต ่อ
เจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด ส่งผลดี 
ต่อการสนับสนนุอย่างต่อเนือ่ง
ทางธุรกิจ

•  มีช่องทางการบริการเพ่ือรองรับ 
การติดต่อจากลูกค้าผ่านสํานักงาน
บริการลกูค้า ได้แก่ dtac hall และ dtac 
center จํานวน 453 แห่งทั่วประเทศ

•  มช่ีองทางการบริการลกูค้า call center 
หมายเลข 1678 และหมายเลข *777 
ตลอด 24 ชั่วโมง

•  มช่ีองทางการตดิต่อในรูปแบบดิจทิลั
ผ่านทาง dtac app, www.dtac.co.th, 
อี เมล และสังคมออนไลน์ เช ่น 
Facebook LINE และ webboard ต่างๆ  
เช่น www.pantip.com เป็นต้น

•  การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อการบริการและพนักงานที่ 
ให้บริการหลังจากที่ได้รับบริการ
ผ่านช่องทาง dtac hall, dtac center, 
call center 1678 และ *777, dtac app 
และช่องทางออนไลน์อื่นๆ  โดยใช้
การวัดคะแนนรูปแบบ Customer 
Satisfaction Score (CSAT)

•  การสํารวจความพึงพอใจและ
ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า
ทีม่ต่ีอการใช้บริการ call center *777 
และ dtac app โดยใช้การวัดคะแนน
แบบ Customer Easy Survey (CES)   
ซึ่งระบบจะทําการสุ ่มหมายเลข
โทรศัพท์ของลูกค้า และส่ง SMS  
เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมการสํารวจ

• การทําติดต่อลูกค้าท่ีให้คะแนน 
การบริการในระดับ “ไม่พึงพอใจ” 
หรือ Closed Feedback Loop (CFL)  
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
และนําคําแนะนําที่ได้รับมาแก้ไข
ปรบัปรงุมาตรฐานการให้บรกิารและ
สัญญาณโทรศพัท์ เพือ่ให้ลกูค้าได้รบั
ประสบการณ์ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน 
โดยในปี 2561 ดีแทคมีเป้าหมาย
การทํา CFL ที่ร้อยละ 25 ของลูกค้า
ในกลุ่มดังกล่าว

• เข ้าร ่วมประชุมกับนักวิเคราะห์
และนักลงทุนประจํ า ไตรมาส 
จํานวน 1 ครั้งต่อไตรมาส

•  การประชุม ประชุมทางโทรศัพท์ 
การส่ือสารผ่านทาง e-mail เป็น
ประจําเพื่อติดต่อและแจ้งข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท
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•  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ขยาย
ความสัมพันธ์ และรักษาความ
สมัพันธ์ในทกุระดบัอย่างเท่าเทยีม
และโปร่งใส เพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานด้านต่างๆ ของภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

•  ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของภาครัฐเพื่อมุ่งไปสู่ Thailand 
4.0 โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัท

•  การปฏบิตัติามประกาศหลกัเกณฑ์
กํ ากับดูแลของ  กสทช.และ
หน่วยงานอ่ืนๆ

•  การมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบาย และการออกประกาศ
หลักเกณฑ์กํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม

• การให้ความร่วมมือและสนับสนนุ
การทํางานของ กสทช. และ
หน ่วยงานด ้ านความ ม่ันคง 
ของรัฐ

• ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน 
ที่เป็นธรรม และเผชิญหน้ากับคู่แข่ง
อย่างซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ

•  ไม่กระทําการใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือขัด
ต ่อกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับการ
แข่งขันทางการค้า หรืออาจทําให้
เ กิดความเ ส่ือมเ สียต ่อ ช่ือ เสียง 
ของคู่แข่ง

•   การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
หน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงาน 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  การนําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีใน
ราคาที่เหมาะสม มุ่งไปสู่การแข่งขัน 
ที่ เป ็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุด
ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่าง 
ต่อเนื่อง

•  ปฎิบัติตามนโยบายขององค์กรในการ
ดํารงไว้ซึ่งความร่วมมือ และความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยการ
เข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายสาธารณะทีส่อดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ให้
เป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกักฎหมาย
และการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร

•  สนับสนุนการสร้าง Thailand 4.0 โดย 
ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร
ประชาชน และนโยบายท่ีเกีย่วข้องกบั
การเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึง
เทคโนโลยีเพือ่การสร้างรายได้และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตผ่านโครงการเน็ตอาสา

•  เข้าร่วมปรกึษาหารอืเกีย่วกบักฎเกณฑ์
กํากับดูแลขอ งกสทช. และปัญหาใน
ทางปฏิบัติ

•  นําเสนอจุดยืนของบริษัทในประเด็น
ต่างๆ พร้อมเหตุผลสนับสนุนตาม
หลกัปฏบิตัสิากลทีด่ทีีส่ดุ (International 
Best Practice)

•  ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ร อ บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ 
จรรยาบรรณของการทําธุรกิจ

•  ดําเนินธุรกิจตามนโยบายและ “ดีแทค
ธรรมาภิบาล” ด้านการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

•  ประสานงานความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู ้บริโภค
และการพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม

•   อบรมและให ้ความรู ้ แก ่
บุคลากรจํานวน 7,661 ราย
จากหน่วยงานภาครัฐท้องถ่ิน 
หน่วยงานภาคประชาสังคม 
สถาบันการศกึษา ฯลฯ เกีย่วกบั
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการให ้บริการแก ่
ป ร ะ ช า ช น ต า ม วิ สั ย ทั ศ น ์ 
Thailand 4.0 ของภาครัฐ

•  เข้าถึงบุคลากรกว่า 330,000 
รายในโครงการการเรียนรูด้้าน
ดิจิทัลตลอดชีวิต

•   เข ้าร ่วมเวทีการเผยแพร ่
องค์ความรูเ้กีย่วกบั Cybersecurity 
เพื่อพัฒนาพระราชบัญญัต ิ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2561 จัดโดยสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

•  ชนะการประมูลคลื่นความถี่
ย่าน 1800 MHz จํานวน 2x5 
MHz เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 
2561

•  ได้สทิธิเ์ข้าสูม่าตรการคุม้ครอง
ผู ้ใช้บริการบนคลื่นความถ่ี
ย่าน 1800 MHz หลังสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานเมื่อวันท่ี 
16 กันยายน 2561

•  ชนะการประมูลคลื่นความถี่
ย่าน 900 MHz จํานวน 2x5 
MHz เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 
2561

•  เข ้าร ่วมการประมูลคลื่น
ความถ่ีย่าน 1800 MHz เมื่อ
วันท่ี  19 สิงหาคม 2561  
และย่าน 900 MHz เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2561

•  ประสานงานและร่วมมือใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อมุ ่งสู ่ประโยชน์สูงสุด
ของผู้บริโภคและการพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

•  ร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ

•  พบปะ หารอื ประสานความสมัพนัธ์
•  เปิดบ้านให้เยี่ยมชมกิจการ
•  เป็นตัวแทนในการทํางานร่วมใน

รูปแบบของคณะทํางานในฐานะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้มีส่วนได้
ส ่วนเสียในอุตสาหกรรมธุรกิจ
โทรคมนาคม

•  ประชุมประจําเดือนสําหรับผู ้รับ
ใบอนุญาตคลื่นความถี่ย ่าน 2.1 
GHz เพื่อรายงานการดําเนินการ
ตามเงื่อนไขใบอนุญาต

•   ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟ ั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
สาธารณะ (Public Hearing) ในการ
ออกประกาศหลักเกณฑ์กํากับ
ดูแลของ กสทช. และหน่วยงาน 
อื่นๆ ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็น

•  ประชุมคณะทํางานต่างๆ เป็น
ประจําทุกเดือน

•  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนและการ
ประชุมต่างๆ

•  การแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนํา 
ข้อร้องเรียน
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ดีแทคเข้าร่วมเป็นสมาชิก Collective Action Coalition for Anti-
Corruption (CAC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ
จุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จากการ
ประเมินของโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทไทย [102-13, 103-2]
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1
2
3
4

โดยเร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2549 และมกีารปรับปรุงแก้ไข
เร่ือยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ดีแทคธรรมภิบาลได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดและเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่อง 
หัวใจสําคัญของดีแทคธรรมภิบาล 4 ด้าน ซึ่งเป็น
รากฐานของวัฒนธรรมด้านจริยธรรม และกําหนด
กรอบในการประกอบธุรกิจของดีแทค อันไดแ้ก่ 
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ทั้งนี้ยังได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อใหม่ๆในดีแทค 
ธรรมาภิบาล 2 เรื่อง คือ

1. หัวข้อเกี่ยวกับบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) โดย 

ดีแทคคาดหวังว่าบริษัทคู่ค้าจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีแทค

ได้ตั้งไว้ และในขณะเดียวกันก็เคารพค่านิยมของดีแทคด้วย

2. หัวข้อเรือ่งเจ้าหน้าทีร่ฐั (Public Officials) เนือ่งจากหน่วยงาน

ภาครัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของดีแทค พนักงานจึง

ต้องมคีวามเข้าใจและต้องปฏิบตัติามมาตรฐานด้านจรยิธรรม

อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ดีแทคยังได้มีการปรับปรุงดีแทคธรรมภิบาล โดยได ้
เน้นยํ้าในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญตามหลักมาตรฐานสากล เช่น  

การต่อต้านการคอร์รัปชัน การแข่งขันทางการค้าและธุรกิจ  
การรักษาความลับและการจัดการกับข้อมูล สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิของลูกจ้าง สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
ของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมทางด้านการเงินและการฉ้อโกง 
เป็นต้น

พนักงานดีแทคทุกคนจะต้องทําการศึกษาและทบทวนดีแทค 
ธรรมาภิบาล และลงนามเพื่อยอมรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และหลักปฏิบัติต่างๆ ในดแีทคธรรมภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยในปี 2561 มพีนกังาน 3,899 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 ได้ทบทวน
และลงนามเพื่อยอมรับการปฏิบัติตามดีแทคธรรมาภิบาล

การสร้างความ
ตระหนักรู ้เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านการ
คอร์รัปชันและการ 
มีธุรกรรมกับคู่ค้า
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42

200

3,587

3,587

ดีแทคธรรมาภิบาล
ฉบับปรับปรุง

การตัดสินใจบน
สถานการณ์อัน 
ยากลําบากโดยใช้ 
ดีแทคธรรมภิบาล 
(Dilemma e-Learning )

ความสําคัญของการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน ผลเสียของการกระทําหรือ 
การเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน  
ความหมายและประเภทของการทุจริต
คอร์รัปชัน และ Third Party Integrity Risk 
กระบวนการทํางานที่มีความเสี่ยงต่อ 
การทจุรติคอร์รปัชนัของดแีทค และแนวทาง
การป้องกันความเสี่ยงต่อคอร์รัปชันของ 
ดีแทค

เน้ือหาหลักของธรรมาภิบาลฉบับใหม่  
สิ่งที่บริษัทคาดหวัง และสิ่งที่พนักงาน 
ควรรู้และนําปฏิบัติเก่ียวกับดีแทคธรรมา 
ภิบาล และวิธีการร้องเรียน

การรับมือกับสถานการณ์ในการทํางาน 
ที่ล่อแหลมต่อการทุจริตคอร์รัปชันหรือ
ละเมิดกฎหมาย โดยใช้เนื้อหาจากดีแทค 
ธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการรบัมอืและ
การตัดสินใจ

 [103-3, 205-2]
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ในปี 2561 นี้ ดีแทคได้แต่งตั้งให้มีหน่วยงานใหม่ คือ “หน่วยงาน
สอบสวน” หรือ Investigation Department ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ  
ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล และทําการ
สอบสวนพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีผู ้ร้องเรียนเก่ียวกับ 
การกระทําใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน ละเมิด หรือขัดต่อ ดีแทคธรรมา 
ภบิาลท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยหน่วยงานดงักล่าวจะเป็นผูด้าํเนนิ
การสอบสวนจนแล้วเสร็จสิ้นสุดกระบวนการ

ถือเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติที่พนักงานต้องรายงานถึงการกระทําใดๆ 
ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล หรือหากต้องการคําแนะนํา
อนัเกีย่วข้องกบัการรายงานการฝ่าฝืน สามารถตดิต่อเจ้าหน้าทีก่าํกบั
ดูแลและจริยธรรมองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาตามสายงานได้ตลอด  
ดีแทคจัดให้มีช่องทางการรายงานหรือปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
ตามดีแทคธรรมาภิบาลทางเว็บไซต์ http://dtac.ethicspoint.com

นอกจากพนักงานดีแทคแล้ว ลูกค้า บริษัทคู่ค้า หรือบุคคลท่ัวไปก็
สามารถใช้ช่องทางส่ือสารดังกล่าวในการรายงานการกระทําของ
พนักงานดีแทคที่อาจเป็นการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาลด้วยเช่นกัน 
โดยระบบการรับเรื่องทางเว็บไซต์ดําเนินการโดย NAVEX Global, Inc. 
ซึง่เป็นบริษทัผูใ้ห้บรกิารท่ีมสีถานท่ีตัง้อยู่ในสหภาพยุโรปและมิได้อยู่
ในเครือของดีแทค รายงานทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยหน่วยงาน
กํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร และข้อมูลท้ังหมดจะถูกเก็บเป็น
ความลบั พนกังานสามารถเลอืกทีจ่ะรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ 
นอกจากน้ี จะไม่มีการบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ 
ผู้รายงาน (เช่น IP Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รายงาน 
แต่อย่างใด

ดีแทคจะไม่ยอมให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการตอบโต้แก้แค้นผู้ที่ 
แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนธรรมาภิบาล หากพบว่ามีการฝ่าฝืนดีแทค 
ธรรมาภบิาล ผู้ทีฝ่่าฝืนจะต้องได้รบัผลของการกระทํา ซึง่เป็นไปตาม
ชนิดและความรุนแรงของการฝ่าฝืน การฝ่าฝืนร้ายแรงอาจนําไปสู ่
การเลิกจ้างได้

การประพฤติมชิอบซึง่อาจถกูลงโทษทางวนิยัยงัรวมถงึการกระทาํ

อื่นๆ เช่น

•  การฝ่าฝืนหรือการขอให้ผู้อื่นฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล
•  การไม่รายงานในทันทีถึงการฝ่าฝืนที่ได้รู้หรือที่สงสัย
ว่าได้เกิดขึ้น
•  การไม่ให้ความร่วมมือกับดีแทคในการสืบสวนฝ่าฝืน
ที่อาจเกิดขึ้น
•  การแก้แค้นตอบโต้พนักงานที่ได้รายงานข้อสงสัยใน
การประพฤติมิชอบโดยสุจริต

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการตามท่ีพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
เพื่อสืบสวนการฝ่าฝืนใดๆ หากมีการฝ่าฝืนจริง ดีแทคจะลงโทษทาง
วนิยัหรอืดําเนนิการป้องกันมใิห้เกดิการฝ่าฝืน ทัง้นีต้ามทีเ่หน็สมควร
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โดยในปี 2561 ดีแทคเห็นว่าประเด็นเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันยังคงเป็นเรื่องสําคัญที่อาจก่อให้เกิด 
ความเส่ียงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปี 2561 ที่ดีแทคต้องทํางานร่วมกับ 
หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานภาครัฐ และผู้ม ี
ส ่วนได ้ส ่วนเสียหลายกลุ ่มอันเนื่องมาจากการ 
สิ้นสุดสัมปทานและการเข้าประมูลคล่ืน ดังนั้น  
ดีแทคจึงยังคงยึดหลักการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ให้เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการป้องกันการทุจริต
คอร์รปัชัน พร้อมด้วยการอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังาน
ในทกุระดบัเพือ่สร้างความตระหนกัและทกัษะในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญ
คอื ความปลอดภยัของพนักงานในสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะการคกุคามทางเพศ ดีแทคจงึได้มกีารจดัทาํ
นโยบายเพ่ือป้องกนัการคุกคามทางเพศและบังคบัใช้
ภายในปี 2561
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โดยจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความ
เป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคล ที่ตนได้มีการ
ติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะต้อง 
ไม่กระทําการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือ
ล่วงเกนิสทิธิมนษุยชนใดๆ โดยในดีแทคธรรมาภบิาล
ได้ระบุช่องทางการร้องเรียนและการรายงานเหตุ
สําหรับพนักงาน บริษัทคู่ค้า ลูกค้า และประชาชน
ทั่วไป หากถูกละเมิดหรือพบเหตุการณ์ที่เป็นการ
ละเมดิสทิธมินษุยชนโดยดแีทค รวมไปถงึรายละเอยีด
กระบวนการตรวจสอบและการลงโทษผู้ที่กระทํา 
การละเมิด

เพื่อยอมรับการปฏิบัติตาม “หลักการดําเนิน 
ธรุกจิของผู้จดัหาตามท่ีผูซ้ือ้กําหนด” และยอมรบั
ให้ดีแทคเข้าตรวจสอบการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้
แน่ใจว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอด
กระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัทคู ่ค้านั้นๆ 
นอกจากนี้ ดีแทคยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิมนุษยชนแก่บริษัทคู ่ค ้าอย่างสมํ่าเสมอ 
เพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มทักษะ และส่งเสริม
การดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของดีแทค
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จากนโยบายดังกล่าว ดีแทคได้จัดต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนการคุกคามทางเพศ ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนจาก 
HR Business Partner สายงานบรหิารงานทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร ฝ่ายกฎหมาย และ
ผู ้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทตามที่เหมาะสม  
พนกังานสามารถรายงานหรือร้องเรยีนหากพบเห็นหรอื
เป็นผู้ถูกกระทําได้ที่ http://dtac.ethicspoint.com พร้อม 
ได้กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน HR Business 
Partner และฝ่ายกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร เป็นผู้ที่
สามารถให้คําปรึกษาแก่พนักงานในเรื่องการคุกคาม 
ทางเพศ และท่ีสําคัญที่สุดคือ พนักงานจะได้รับความ
มั่นใจว่า ข้อมูลการรายงานเหตุการณ์เร่ืองการคุกคาม
ทางเพศในทุกช่องทาง ซ่ึงรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัว 
ของผู ้ถูกกระทําและพยาน จะถูกเก็บเป็นความลับ  
คณะกรรมการสอบสวนจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและจาํเป็นจรงิๆ เท่านัน้ พนักงาน
ผูถ้กูกระทําและพยานจะได้รบัการคุ้มครองจากการข่มขู่ 
แก้แค้น ตอบโต้ จากผู้กระทําผิด [103-2]

การป้องกันการคุกคาม 
ล่วงละเมิด และล่วงเกิน

ทางเพศในองค์กร

•  ความหมายของการคกุคาม ล่วงละเมิด 
และล่วงเกินทางเพศ ในองค์กร
•  ผลกระทบของการคกุคาม ล่วงละเมดิ 
และล่วงเกินทางเพศ ในองค์กร
•  นโยบายป้องกันการคกุคาม ล่วงละเมิด 
และล่วงเกินทางเพศ ในองค์กร
•  ขั้นตอนการยื่นข้อร้องเรียนกรณี
เกดิการคุกคาม ล่วงละเมิด และล่วงเกิน
ทางเพศ ในองค์กร

 12 8%  8 0.2%
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Disciplinary 
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ดีแทคได้จัดตั้งส่วนงานที่รับผิดชอบในการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สนับสนุนการนําไปใช้ รวมถึง
การรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนงานดังกล่าวทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็น Risk Owner หรือ 
Subject Matter Expert ได้แก่ ฝ่ายอาชีวอนามัย ส่วนงานรักษาความปลอดภัย สายงานกฎหมาย ฝ่ายกํากับกิจการ หน่วยงาน
กาํกบัดแูล ฝ่ายการพฒันาอย่างย่ังยนื กลุม่งานการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงนิ และกลุม่งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่กําหนดไว้
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ส่วนงานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Function) จะติดตามผลและรายงานประเด็นความเสี่ยงต่างๆ 
ที่ได้มีการระบุให้แก่ Risk Forum ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารจากกลุ่มต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประธานไตรมาสละ 1 ครั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีการประเมินประเด็นความเสี่ยงที่ถือว่า
เป็น “ความเสี่ยงสูงสุด” (Top Risk Picture) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไป
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การหยดุชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่าย ซึง่จะ
มีผลต่อการทํางานของระบบสําคัญอื่นๆ จนนําไปสู่

ุ

ภาวะวิกฤตท่ีทําให้ดีแทคไม่สามารถปฏิบัติการได้
ู

อย่างต่อเนื่อง ดีแทคจึงเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ฏ

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้นด้วยการจัดทํา
ระบบการบรหิารจดัการโครงข่าย (Network Management
System) และกําหนดขั้นตอนการบํารุงรักษาโครงข่าย
และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ
ด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนกําหนดแผนสํารองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน

ู

มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันภัยต่างๆ เช่น 
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบควบคุมการใช้งาน
โครงข่าย ระบบการรายงานผลแบบเรียลไทม์ และรงขรงข
มีการอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอควบคู่ไปด้วยมีกมีก
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ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงที่ผ่านมา พบว่าลูกค้ารับบริการหรือทํา
ธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเองทางช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เช่น dtac app และ dtac Online 
Community เป็นต้น ซึง่สมัพนัธ์กบัจาํนวนลกูค้าทีร่บับรกิารทางช่องทางทีต้่องมกีารตดิต่อ
ด้วยตนเองท่ีลดลง เช่น dtac hall และ dtac call center 1678 เป็นต้น เนือ่งจากมีความชดัเจน
และสะดวกรวดเรว็ ทาํให้ดแีทคต้องมกีารปรับปรงุช่องทางการส่ือสารและการให้บรกิาร
แก่ลกูค้าให้ทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ และเพิม่ความพงึพอใจและ
ประสบการณ์การใช้บริการที่ดีของลูกค้า

141 170 
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CUSTOMER SATISFACTION SCORE (CSAT)  

CUSTOMER EASY SCORE (CES) 

NETWORK NET PROMOTER SCORE (NPS)

คอืการประเมนิความพึงพอใจของลกูค้าต่อการบรกิาร และพนักงานท่ีให้บรกิารผ่านช่องทาง dtac hall, dtac center, dtac call center 1678 
โดยทําการสํารวจความพึงพอใจหลังจากท่ีลูกค้าได้รับบริการแล้วทันที ดีแทคตั้งเป้าหมายให้มีการสํารวจความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ร้อยละ 30 และในปี 2561 สามารถทําการสํารวจได้ร้อยละ 39.3 โดยมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 93.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่
ได้คะแนนรวมร้อยละ 90

คือการประเมินประสบการณ์การใช้บริการ ผ่านระบบบริการตนเอง (Self Service) dtac call center *777 และ dtac app เพื่อนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงให้ทั้งสองช่องทางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ความต้องการและปัญหาของลูกค้า
ให้ได้มากที่สุดแบบ One-stop-service โดยดีแทคจะทําการสุ ่มหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่ได้ใช้บริการทั้ง 2 ช่องทาง
ดังกล่าว และส่ง SMS ไปเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมทําการสํารวจ

คือการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ โดยดีแทคได้ทําการประเมินในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ในการใช้งานบริการของดีแทคในแต่ละฐานลูกค้า (Customer Segment) ดีแทคจะส่งแบบสอบถามไปยังลูกค้าทาง SMS และจะมี
ลกูค้าร่วมตอบแบบสอบถามประมาณเดือนละ 30,000 ราย ข้อมลูจากแบบสอบถามน้ีจะถกูนาํไปประมวลผลร่วมกบัข้อร้องเรยีนเรือ่ง
การใช้งานบริการที่ลูกค้ารายงานเข้ามาผ่านช่องทางอื่นๆ แล้วนําไปจัดทําเป็นแผนปรับปรุงโครงข่าย (Network Improvement Plan) 
โดยมีคณะทํางาน Network Quality and Network Service ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานตามแผนดังกล่าว และทํางานร่วมกับบริษัทคู่ค้าเพื่อ
เข้าไปดูแลจุดที่ลูกค้าพบว่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือการใช้งานข้อมูลมีปัญหาทันที ข้อมูลจากการ NPS ช่วยให้ดีแทคสามารถ
ระบุจุดที่สัญญาณบกพร่องต้ังแต่ระดับตําบลไปจนถึงตําแหน่งของสถานีฐานและจุดที่ลูกค้าใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากขั้นตอน
การดําเนินการดังกล่าว ทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์การใช้งานโครงข่ายของดีแทคดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2561

63



เนื่องจากการดําเนินงานในประเด็นดังกล่าวต้องมีความเกี่ยวข้องกับ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายกลุ่ม “ลกูค้า” เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีจ่ะได้รบั
ผลกระทบสูง ซึง่จากเหตุการณ์ดงักล่าวจะมลีกูค้าจาํนวน 21.8 ล้านราย 
(ตามข้อมลูในไตรมาส 1 ป ี2561) ทีอ่าจจะไม่สามารถใช้บรกิารได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวัน ดีแทค
จึงได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้าในระยะสั้น  
และเพิ่มศักยภาพในการให้ดําเนินธุรกิจในระยะยาวดังต่อไปนี้
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1 2 3

เป็นมาตรการเพือ่ลดผลกระทบต่อลูกค้าหลงัจากสิน้สุดสัมปทาน โดยดแีทคได้ดาํเนินการเพือ่อํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าจํานวน 
21.8 ล้านรายให้ทําการโอนย้าย SIM Card จากระบบสัมปทานท่ีกําลังจะหมดอายุสู่ SIM Card ระบบใบอนุญาต ซ่ึงหลังจากที่ 
โอนย้ายแล้วลูกค้าจะไม่เพียงสามารถใช้บริการหมายเลขเดิมได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะได้เพ่ิมประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงบน 4G และ 3G จึงดําเนินการโดยวิธีการดังต่อไปนี้

 
เรือ่งการสิน้สดุสมัปทานและการโอนย้าย
ลูกค้าผ่านช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว ข้อความส้ัน (SMS) และ
เวบ็ไซต์ ไปยงักลุ่มลกูค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
เพือ่ให้ลกูค้ารบัทราบและได้รบัการอาํนวย
ความสะดวกในการโอนย้ายเพื่อให้ได ้
ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

  
ดีแทคหมายเลข *444 เพ่ือให้ลูกค้าโทร 
เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
การส้ินสุดสัมปทานและการใช้บริการ และ
ช่องทางติดต่อหมายเลข *444# เพื่อให้
ลกูค้าตรวจสอบสทิธ์ิของหมายเลขตนเองว่า
จะได้รบัผลกระทบหรอืไม่ และจะได้รบัสทิธิ์
ทางการตลาดอย่างไรบ้าง โดยการติดต่อ 
ทั้ง 2 หมายเลขนี้ ดีแทคไม่คิดค่าบริการ 
แต่อย่างใด

   
สําหรับหมายเลขที่จะได้รับผลกระทบ 
เช่น รับเคร่ืองโทรศัพท์มือถือฟรี หรือ
ส่วนลดราคาสูงสุด 1,000 บาทเม่ือซื้อ
สมาร์ทโฟนทุกรุ่น เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน เม่ือวันที่  7 มิถุนายน 2561 ดีแทคและ 
บริษัท กสท โทรคมานาคม จํากัด (มหาชน) ได้ร ่วมย่ืน 
แผนคุ้มครองลูกค้าใช้งานโทรศัพท์มือถือหลังหมดสัมปทาน
ร่วมกัน ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตาม
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด 
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาให้บริการเดิม จากการที่คลื่นความถ่ี 
1800 MHz และ 850 MHz ที่ถือครองกําลังจะสิ้นสุดสัมปทาน 
เพื่อให้ลูกค้าดีแทคที่ยังอยู่ในระบบสัมปทานเดิม และยัง 
ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. ยังไม่ได้มีการอนุมัติมาตรการคุ้มครอง
ลูกค้าตามแผนที่ยื่นไป เพื่อไม่ให้ลูกค้าดีแทคได้รับผลกระทบ 
ดังนั้นในวันที่ 6 กันยายน 2561 ดีแทคจึงยื่นฟ้องเพิกถอนคําสั่ง
ของ กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ลูกค้าดีแทคได้รับ
สิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช.  
เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวกรณีสิ้นสุด
การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่บนคล่ืน 850 MHz ซึ่งศาลปกครองได้พิจารณาแล้ว 
และมีคําสั่งในวันที่ 14 กันยายน 2561 ให้คุ้มครองลูกค้าดีแทค
ให้เข้าสู่มาตรการเยียวยาโดยสามารถใช้งานคล่ืน 850 MHz  
ต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
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ทั้งนี้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด บริษัทยอ่ยในกลุม่บรษิัท โทเทิล่ 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือดีแทค เป็นผู้ชนะ 
การประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ขนาด 2x5 MHz จากการ
ประมูลในราคา 38,064 ล้านบาท โดยมีแผนนําคล่ืนความถ่ีย่าน 
900 MHz มาเพื่อให้บริการกับลูกค้า เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบใน
ช่วงสิ้นสุดสัมปทาน โดยคล่ืนย่านความถี่ตํ่าจะช่วยเติมเต็ม
ประสิทธิภาพโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่เพียงใน
เมือง แต่เป็นการเพิ่มคุณภาพเพื่อลูกค้าดีแทคทุกที่ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลอีกด้วย
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ดีแทคจัดเตรียมวิธีการทางเทคนิค และวิธี
รกัษาความปลอดภยัขององค์กรทีเ่หมาะสม 
เพือ่ป้องกนัข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้าจาก
การเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย 
การทําซํ้า การเปลี่ยนแปลง และการ 
ทําลายโดยไม่มีอํานาจ โดยทีมผู ้รักษา
ความปลอดภัยที่ชํานาญการพิเศษจะ
ทําการตรวจทานระบบความปลอดภัย
อย่างเป็นประจํา อาทิ มาตรการรักษา
ความปลอดภัยข ้อมูลที่  ca l l  cente r  
โดยกําหนดให้พนักงานทุกคนห้ามนํา
แฟลชไดรฟ์และโทรศัพท์มือถือเข้ามา 
ในห้องปฏิบัติการ ระหว่างเวลาทํางาน 
เป็นต้น

ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานด้านการ 
สือ่สารโทรคมนาคม (Charging Data Record) 
การโทรศัพท์ (Voice) และการใช้ข้อมูล 
(Data) ซึ่งเป็นข้อมูลแบบดิจิทัล จะมีการ
เก็บด้วยการเข้ารหัส ซ่ึงเป็นการป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

กาํหนดสถานท่ีในห้องเก็บข้อมลูท่ีเป็น
เอกสารโดยเฉพาะ (Restrict Area) ที ่
มีเพียงพนักงานผู ้รับผิดชอบเท่านั้น 
ที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้ เพ่ือให้มั่นใจ 
ได้ว่าเอกสารทุกอย่างจะต้องเก็บรักษา
ไว้เป็นอย่างดี

กําหนดตัวบุคคลเพียง 2 คนเท่านั้นที ่
มรีหสั เพ่ือปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ามารถเข้าถงึ
ข้อมูลสําคัญ

ดีแทคอาจแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บริษัทย่อย 
เพ่ือให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณีที่จําเป็น 

ดีแทคอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เพื่อพัฒนาการบริการให้เหมาะสมกับ
ลกูค้าตามกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามต้องการ
แตกต่างกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้น 
หรือสร้างบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมา

ดีแทคมีพนักงานผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึง่ทาํหน้าทีเ่พือ่ให้มัน่ใจว่าการประมวลผล
ข้อมูลของลูกค้าจะเป็นไปตามนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายท่ีใช้
บังคับ

ในปี 2561 ดีแทคได้ปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าให้ตรงตามข้อบังคับตามมาตรฐานสากลฉบับใหม่ คือ General Data 
Protection Regulation (GDPR) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
บริษัทไทยท่ีทําธุรกรรมโดยใช้ข้อมูลของพลเมืองยุโรปจะต้องปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับดังกล่าว [103-1]

ดีแทคได้ประกาศ “นโยบายความเป็นส่วนตัว 2559” เพื่อให้ลูกค้ารับทราบ
ทางเวบ็ไซต์ของดีแทค https://www.dtac.co.th/document-upload/Privacy_notice_ 
th_29-06-16.pdf [103-2]
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กฎหมายกําหนดให้ดีแทคอนุญาตเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ในกรณีที่ต้อง
ปกป้องลูกค้าดีแทคหรอืบุคคลอ่ืนจากความเสียหายหรืออนัตราย หรือดีแทค
ถกูกาํหนดโดยหมายศาล คําสัง่ศาล หรอืข้อกําหนด หรอืข้อบงัคบัทางกฎหมาย 
อื่นๆ ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาล 
หรือผู้มีอํานาจอื่น

ดีแทคมีการดําเนินงานเพ่ือให้พนักงานรับทราบและเข้าใจเรื่องนโยบายและ
หลักปฏบิตัใินการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้าอย่างจรงิจงั เนือ่งจาก
พนักงานเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้มากที่สุด 
พนักงานทุกคนจะต้องลงชื่อยอมรับข้อตกลงในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของลกูค้าทีก่าํหนดใน “ดีแทคธรรมาภบิาล” มกีารกําหนดสิทธิข์องพนกังาน
แต่ละคนว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้างและมีระบบสุ่มตรวจ หากพบว่า 
มีพนักงานคนใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง ดีแทค 
จะพักสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและนําเข้าสู่กระบวนการสืบสวนโดยทันที

นอกจากน้ี ในปี 2561 ดีแทคยงัได้จดัอบรมการปกป้องรกัษาข้อมลูส่วนบคุคล
ของลูกค้าให้แก่พนกังานจาํนวน 479 คน ซึง่ล้วนเป็นพนกังานในตําแหน่งงาน
ที่อาจมีความเสี่ยงในการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัว 2559 นอกจากน้ี 
ยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ภายในองค์กร ตลอดจนการประเมิน 
การรับรู้ของพนักงานท้ังหมดที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ในปี 2561  
ไม่พบกรณีที่มีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า [103-1, 418-1]
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ดังนั้น ดีแทคจึงมุ ่งมั่นปรับปรุงและรักษามาตรฐานการสร้าง
ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานผ่านนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้จัดหา
สินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัท
ได้กาํหนดนโยบายวธิกีารจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร ง่ายต่อ
การเข้าใจและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพ่ือให้ผูจ้ดัหาสินค้าและบรกิาร
ของบริษัทสามารถเช่ือมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดหา
สินค้าและบริการของบริษัท 

นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทคู่ค้าสามารถรักษา
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจให้เป ็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน [103-1]

 [103-2, 103-3]
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ซึง่เป็นสญัญานอกเหนือไปจากสญัญาทีค่วบคมุการดาํเนินงานทางธุรกจิร่วมกับดแีทค โดยในสญัญา ABC 
จะเป็นการควบคุมการดําเนินงานของบริษัทคู่ค้าให้เป็นไปมาตรฐานการดําเนินธุรกิจที่ดีเช่นเดียวกับ 
ดีแทค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม หากบริษัทคู่ค้าที่ได้รับเลือกไม่ตกลงลงนามในสัญญา ABC จะไม่มีการดําเนินธุรกิจ 
ร่วมกันกับดีแทค

การลงนามในสญัญา ABC จะถือเป็นการให้ความร่วมมอืแก่ดแีทคในการเข้าตรวจประเมนิการดาํเนนิงาน
ของบริษทัคู่ค้า “หลักการดาํเนนิธุรกิจของผูจ้ดัหาตามท่ีผูซ้ือ้กําหนด” หรือ Supplier Conduct Principles (SCP) 
จํานวน 8 ข้อ

ต้องเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย 
และปฏบิตัติามกฎหมายภายในประเทศไทยและ
กฎหมายทั้งหมดท่ีใช้บังคับกับผู้จัดหาและการ
ดําเนินธุรกิจของตน

ผู้จัดหาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ

ต้องไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ยอมรับและเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของพนักงาน 

ต้องมีมาตรการและการบังคับใช้กฎระเบียบ 
เพ่ือให ้พนักงานได ้ทํางานในส่ิงแลดล้อมที่
ปลอดภัย มีสุขภาพท่ีดี และไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

ต้องมีการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีกระบวนการที่ลดการก่อให้เกิดผลกระทบทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้าง

ต้องดําเนินการแข่งขันด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เสนอ  
ให้ เรียกร้อง ยอมรับหรือรับสินบนหรือของขวัญ
ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ต้องหลกีเลีย่งการจดัหาแร่ทีอ่ยูภ่ายใต้ข้อขดัแย้ง
หรือแร่ที่ถูกขุดขึ้นอย่างไม่ยั่งยืน และมีสัมปทาน
เหมืองแร่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องยอมรับและให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัว
และเสรีภาพในการแสดงออกในการกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจของผู้จัดหา
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สําหรับบริษัทคู ่ค้าท่ีต้องการเพิ่มความ
เข้าใจและทกัษะเกีย่วกับการนาํหลกัปฏบิตัฯิ
8 ข้อไปดําเนินการ รวมไปถึงการให้ 
ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพือ่ใหด้ีแทคปรับปรุง
การดําเนินงานร่วมกับบริษัทคู ่ค ้าให ้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึง่ถอืเปน็บริษทัคู่ค้ากลุ่มใหญข่องดแีทค 
โดยในการประชุมจะเป็นการรายงาน
สถานการณ์ปัจจุบัน แผนการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัย ข้ันตอนและวิธี 
การบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลสําหรับพนักงานของบริษัท 
คูค้่าหรอืผู้รบัเหมาช่วง รวมไปถึงการรบัฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ให้มีการปรับปรุงการดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่างดแีทคและบรษิทัคูค้่า เป็นหนึง่ใน
ช่องทางการมีส่วนร่วมของบริษัทคู่ค้า 
ซึง่ถอืเป็นกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่าํคญั
ของดีแทค ดีแทคมีแผนที่จะขยายการ
ประชุมรายไตรมาสร่วมกับบริษัทคู่ค้า
จากกลุม่ธรุกจิประเภทอืน่ๆ ด้วยในอนาคต 
เพื่อทําให้การดําเนินงานด้านการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานสามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้อย่าง
ครอบคลุมและสร้างคุณค่าร่วมได้อย่าง
แท้จริง

ซึ่งหัวข้อและประเด็นการอบรมจะเป็น
เรื่องเฉพาะทาง เน้นการให้ความรู้และ
ทักษะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานในส ่วนที่อาจก ่อให ้ เกิด 
การละเมิด หรือละเว้นการปฏิบัติตาม
หลักปฏิบัติสําหรับบริษัทคู ่ค ้า 8 ข ้อ  
ยกตัวอย่างเช่น การอบรมเรื่องการใช้
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลสําหรบั
พนักงานของบริษัทคู่ค้าหรือผู้รับเหมา
ช่วงที่ทํางานก่อสร้าง ติดตั้ง หรือบํารุง
รกัษาเสาสัญญาณ ณ พืน้ทีเ่สาส่งสญัญาณ
ของดีแทค เป็นต้น
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ดีแทคกําหนดให้มีการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มต้นจากการลงพื้นที่
เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกับการก่อสร้างเสาสญัญาณ ซึง่รวมถงึ
ความปลอดภัยและข้อมูลทีถ่กูต้องเก่ียวกับสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(Electromagnetic Field : EMF) และได้จัดตั้งคณะทํางาน EMF 
Working Team เพือ่เข้ามาควบคุมดแูลกระบวนการก่อสร้างและ
ติดตั้งเสาสัญญาณท้ังหมด และการทําสัญญาร่วมกับเจ้าของ
พื้นที่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายทั้งหมด 
เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานอย่างถูกต้อง
ตามกระบวนการ และกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้รบัผลกระทบ
น้อยที่สุด

ในทุกๆ ปี ดแีทคจะมกีารวางแผนเพือ่กําหนดจาํนวนและพืน้ที่
การก่อสร้างเสาสัญญาณตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบรษิทั 
โดยในปี 2561 ดีแทคมีความเปล่ียนแปลงในด้านการใช้งาน
โครงข่ายอันเนื่องมาจากการส้ินสุดสัญญาสัมปทาน การร่วม
ให้บรกิาร 4G LTE-TDD บนคล่ืน 2300 MHz และการชนะประมูล
คล่ืน 1800 MHz และคล่ืน 900 MHz จึงทําให้การดําเนินงาน
ด้านการขยายโครงข่ายเป็นงานเร่งด่วน 
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เป็นนวตักรรมท่ีมจีดุเริม่ต้นจากกจิกรรมการภายในของดแีทค ท่ีส่งเสริมให้พนักงาน
มส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรมทีช่่วยให้ดแีทคเพิม่ศกัยภาพในการให้บรกิาร
แก่ลูกค้าและสร้างคุณค่าสู่สังคม โดยวัตถุประสงค์หลักของ dtac call คือเป็น
แอปพลิเคชันท่ีช่วยให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่ถือหมายเลข
โทรศัพท์หลายหมายเลข สามารถใช้งานจากโทรศัพท์มือถือเพียงเคร่ืองเดียว 
สามารถโทรเข้าออกได้ โดยใช้แอปพลิเคชันดงักล่าวโดยผ่านทาง Wi-Fi หรอื 3G และ 
4G เพื่อลดความยุ่งยากในการสื่อสารและการจัดหาเครื่องโทรศัพท์มือถือ และจาก
การศึกษาผลของนวัตกรรมดังกล่าว พบว่าสามารถสร้างคุณค่าแก่กลุ่มลูกค้าท่ีมี
การเดินทางระหว่างประเทศ หรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศและต้องการส่ือสารกับ
เพื่อนและครอบครัวในประเทศไทย โดยผู้ใช้งานกลุ่มนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายจาก
การโทรศัพท์ข้ามประเทศได้ถึงร้อยละ 80 โดยเปรียบเทียบกับการโทรออกแบบ
ปกติ ซ่ึงภายในปี 2561 แอปพลิเคชัน dtac call มียอดดาวน์โหลดจํานวน 400,000 
ครั้ง มีผู้ใช้งานกว่า 120,000 ราย และสามารถสร้างรายได้ให้กับดีแทคได้ประมาณ 
5 ล้านบาท

เป็นนวัตกรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมการภายในของดีแทคด้วยเช่นกัน โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัคอืเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการให้บรกิารของดแีทคแก่ลกูค้า แอปพลเิคชนั 
dtac One ช่วยให้พนักงานของดีแทคทุกคนสามารถให้บริหารแก่ลูกค้าได้เช่นเดียวกับ 
dtac hall และ dtac call center 1678  ในปี 2561 มีผู้แทนจําหน่ายของดีแทคร้อยละ 79.7 
ได้ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวในการให้บริการแก่ลูกค้า

O

86



 

[203-1]

87



•

•

•

•

88



•

•

•

•

•



1

3

4

2 5



6

7 10

8 11



[203-1]



ให้ความรูแ้ก่เกษตรกรรายย่อย จาํนวน 20,000 รายทัว่ประเทศ 
ในหลักสูตร “เกษตรเชิงพาณิชย์” โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยในปี 2561 ดแีทค
ได้บรรลุเป้าหมายนี้ด ้วยการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแก่
เกษตรกรรายย่อย 20,000 รายใน 7 จังหวัด ซึ่งได้ช่วยให้
เกษตรกรมีความม่ันใจและทักษะในการเข้าถึงกลุ ่มลูกค้า 
เป้าหมายและการตั้งราคาให้เหมาะสม จากการสํารวจ 
หลังการอบรม พบว่าเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้สามารถเพ่ิม 
รายได้ได้ร้อยละ 25 จากการเริ่มขายสินค้าทางออนไลน์ด้วย
ตนเอง

การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับ
เกษตรกรรายย่อยในการบริหารจัดการการเพาะปลูกอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2561 ดีแทคได้บรรลุเป้าหมายนี้ด้วย 
การพัฒนา “เทคโนโลยีฟาร์มแม่นยํา” สําหรับเกษตรกร ได้แก ่
“บริการฟาร์มแม่นยํา” และ “ฟาร์มแม่นยํา IoT”





บริษัท รักบ้านเกิด จํากัด ได้ใช้จุดแข็งทางด้านเครือข่าย
เกษตรกรท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และ
การใช้ประโยชน์จาก “ฟาร์มแม่นยํา” ผ่านแอปพลิเคชัน Farmer 
Info 
บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสตาร์ตอัพ
ที่ได้รับการบ่มเพาะจากโครงการ dtac accelerate รับผิดชอบการ
พัฒนาฟังก์ชันโดยใช้จุดแข็งด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้าน
พยากรณ์อากาศจากสถานฐีานทัว่โลก ทาํการวเิคราะห์และแปรผล
โดยนักวจิยัจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส์ (Massachusetts 
Institute of Technology : MIT) และนักวิจัยจากประเทศอิสราเอล
ดแีทค ให้การสนับสนุนในเรือ่งการสร้างเครือข่ายพันธมติร และ
การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้ากว่า 22 ล้านรายและ
ประชาชนทั่วไป

ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ผ ล
เ จ า ะ จ ง ใ น พ้ื น ท่ี ที่
ต ้องการรายชั่ วโมง 
ทั้งอุณหภูมิ โอกาสใน
การเกดิฝน และปริมาณ
ฝนในพื้นที่

ช่วยให้เกษตรกรมอง
เห็นพื้นที่ เพาะปลูก
ข อ ง ตั ว เ อ ง แ บ บ
ภาพรวมจากมุมสูง 
เ พื่ อ ช ่ ว ย ห า ค ว า ม
ผิดปกติและป ัญหา
สุขภาพของพืชได้

ช่วยเกษตรกรวางแผน
การเพาะปลูกในแต่ละ
รอบการเก็บเกี่ยว โดย
นํ า เ ส น อ ใ น รู ป แ บ บ
อนิโฟกราฟิกท่ีเข้าใจง่าย 
โดยมีข้อมูลสําหรับพืช
ถึง 7 ชนิด

1

2

3

44 %

“บริการฟาร์มแม่นยาํ” ถอืเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้จากความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ดีแทคเพ่ือแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร
รายย่อยท่ีไม่สามารถเข้าถงึเทคโนโลยีขัน้สงูในการบริหารจัดการ
การเพาะปลูกได้ โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถใช้บริการ “ฟาร์ม
แม่นยํา” ได้โดยผ่านแอปพลิเคชัน Farmer Info ดาวน์โหลดได้จาก 
App Store และ Google Play ทดลองใช้บริการได้ 60 วันโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และเริ่มเก็บค่าบริการเริ่มต้น 30 บาทต่อเดือน รายได้
จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื บรษิทั รกับ้านเกดิ จาํกดั ร้อยละ 35 บริษทั 
รีคัลท์ (ประเทศไทย) จํากัด ร้อยละ 35 และดีแทค ร้อยละ 30 
โดยหลังจากทีเ่ปิดบริการในเดือนตุลาคม 2561 จนส้ินสดุปี 2561 
มีผู้ใช้งาน “ฟาร์มแม่นยํา” จํานวน 2,118 ราย



“การเกษตรอจัฉรยิะ” ประกอบด้วยกล่องเซน็เซอร์
ที่กระจายอยู ่ในโรงเรือนเพาะปลูก ซึ่งจะวัด
ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ และ
แสง จากนั้นจึงประมวลผลแล้วส่งข้อมูลจาก 
แปลงเพาะปลูกไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
ของเกษตรกรแบบเรียลไทม์ เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถควบคุมดูแลสภาพในแปลงเพาะปลูกได้
อย่างใกล้ชิด



เนคเทค-สวทช. ประเมินผลการทดลองใช้นวตักรรม “การเกษตร
อัจฉริยะ” ว่าเป็นการสร้างแนวความคิดทัศนคติในเชิงบวก 
ให้กับเกษตรกรในการนําเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมกระบวนการ
เพาะปลูกพืช แสดงให้เห็นว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบัน
นั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างท่ีคิด ไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ท่ีสําคัญ
เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยที่มีค่าใช่จ่ายไม่สูงเหมือน 
ในอดีต และไม่เพียงแต่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นท่ีสามารถใช้
เทคโนโลยไีด้ เกษตรกรทัว่ไปกส็ามารถใช้เทคโนโลยเีข้ามาพฒันา
ด้านการเพาะปลูกได้เช่นกัน ส่งผลให้สามารถนําไปขยายผลได้
ในอนาคต

ทัง้นี ้ในงานวจิยัในลําดบัต่อไป ดแีทคจะทาํการพัฒนาชดุอปุกรณ์
ให้มรีะบบการควบคุมอตัโนมตัใิห้มคีวามสามารถในการควบคุม
กระบวนการเพาะปลูกได้โดยอัตโนมัติ ดีแทคยังมีแผนท่ีจะนํา 
ชุดอุปกรณ์และระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะน้ีออกสู่ตลาดเพื่อให้
เกษตรกรสามารถนําไปช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการ
เพาะปลกูให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยคาํนงึถงึราคาทีเ่กษตรกร
สามารถจับต้องได้ เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีสามารถนําแนวทาง
การสร้างคณุค่าร่วม (CSV) มาใช้เพือ่ให้เกดิการพัฒนาชมุชนอย่าง
ยั่งยืน
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ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างดีแทค กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งในขณะนั้นเป็นกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปี 2558-2562 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพิ่มทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของ กศน. ให้สามารถ
ทําหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนํา หรือครู ก. ขยายการเรียนรู้ด้าน
ดิจิทัลไปทั่วประเทศ โดยในปี 2561 โครงการเน็ตอาสาได้อบรม
บุคลากร กศน. จากศูนย์ กศน. ระดับตําบลจํานวน 7,424 ศูนย์ 
ให้เป็นครู ก. เพิ่มขึ้นอีก 10,000 คน ซึ่งครู ก. เหล่านี้ได้ทําหน้าที่
ในการกระตุน้ให้คนในชมุชนทุกตาํบลใช้นวตักรรม สามารถเพิม่
จํานวนครู ก. ได้กว่า 300,000 คน ทําให้มีจํานวนครู ก. ทั้งหมด
ถึง 886,800 คนที่ช่วยเผยแพร่ทักษะดิจิทัลให้แก่ประชากรใน
ชุมชนทั่วประเทศ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างดีแทค และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปี 2561-2564 โดย
มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือสนับสนุนและส่งเสริม SMEs เข้าถึง
บริการแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมให้ SMEs มีศักยภาพความพร้อมในด้าน
การประกอบธุรกจิ หรอืการบริหารจัดการธุรกจิตามรูปแบบหรือ
แนวทางท่ีราชการกาํหนด และการรวมตวักนัเป็นกลุม่ผูป้ระกอบ
การออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการค้า
อีคอมเมิร์ซในระดับสากล

ในปี 2561 โครงการเน็ตอาสาได้ขบัเคล่ือนให้ชมุชนทีม่จีดุบรกิาร
เน็ตประชาชน ตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
รณรงค ์ให ้คนในชุมชนเรียนรู ้การลงทะเบียนใช ้บริการ
เน็ตประชารัฐของรัฐบาล และใช้ประโยชน์ในด้านการค้า
ออนไลน์ชุมชน โดยร ่วมมือกับสํานักงานสถิติจังหวัดใน
การจัดการอบรมให้กับตัวแทนหมู ่บ ้านที่ติดต้ังจุดบริการ
เน็ตประชารัฐในเรื่องการพัฒนาทักษะดิจิทัล การนํานวัตกรรม 
และเทคโนโลยดีจิทิลัไปใช้เป็นสือ่และช่องทางการประชาสมัพนัธ์
งานภาครัฐ สินค้าชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการ
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติสู่สงัคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและรูเ้ท่าทนั

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าว พบว่าหน่วยงานภาครัฐในระดับ
ท้องถิ่นมีความตื่นตัว เห็นความสําคัญในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานสาํหรบัเทคโนโลยดีจิทิลั และมแีผนงานท่ีจะนาํเทคโนโลยี
ดจิทิลัด้านต่างๆ มาใช้เพือ่การปรบัปรงุการให้บรกิารแก่ประชาชน 
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลนเรนทร อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท ได้นําองค์ความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติไปออกแบบ
และพัฒนาระบบการจองคิวมาบริหารจัดการปัญหาการคับคั่ง
ของผู้ป่วยแต่ละประเภท ท้ังผู้ป่วยมาตามแพทย์นัด หรือผู้ป่วย
ทั่วไป เพื่อไม่ให้ต้องรอคิวนาน ลดการเสียเวลาในการรอคิว 
และลดการแออัดของผู้ป่วยที่เดินทางมารอคิวในโรงพยาบาล

ส่วนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่มาเข้ารับการอบรมได้นํา
องค์ความรู้ไปพัฒนาช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
แก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 
“ไทยแลนด์ 4.0” ในขณะเดียวกัน ก็ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในท้องถ่ินในการ
ดาํเนนิงานด้วยเช่นกนั ถอืเป็นการส่งเสริมการทาํงานในรปูแบบ 
Public-Private Partnership เพือ่สร้างระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ

ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างดีแทค กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
พาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560-2562 มีเป้าหมายคือ เพื่อ
บรูณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาคประชาชน เพือ่เชือ่มโยงงานและข้อมลูในลกัษณะทีเ่ป็น
องค์รวม สร้างความเช่ือมัน่ในการใช้เทคโนโลยีดจิทิลั เพือ่ส่งเสริม
การประกอบธรุกจิในชมุชนท้องถิน่และการทําธรุกรรมออนไลน์ 
นอกจากนี ้ได้มกีารกระตุน้ผ่านการจดัตัง้ “ศนูย์ส่งเสรมิเศรษฐกิจ
และสังคม” ในแต่ละภูมิภาค
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เยาวชนระดบัอาชวีศกึษา : เยาวชนทกุคน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเคยผ่านประสบการณ์
เกีย่วกบัการรงัแกมาแล้วทัง้สิน้ ซึง่ส่วนใหญ่
จะเป็นการรังแกทางร่างกาย โดยก่อน 
เข้าร่วมเวิร์กช็อปเยาวชนกลุ่มนี้มองว่าการ
รังแกกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่หลังจาก
จบกิจกรรมจึงได้ตระหนักเห็นความสําคัญ
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรังแกกัน
มากขึ้น

สถานศึกษา : เหน็ตรงกันว่าการรังแกกัน
เป็นปัญหาที่ต้องจัดการและให้ความ
สําคัญ และควรสร ้างกระบวนการ 
เพิ่มความตระหนักและทักษะให้แก ่ 
เด็กนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ด้วย โดย 
ไม่จํากัดเฉพาะระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวะเท่านั้น

เยาวชนระดับมัธยมศึกษา : เห็นว่าการ
รังแกกันเป็นเรื่องใกล้ตัวและพบได้ทุกวัน 
และสามารถแยกแยะได้ระหว่างการเล่น
และการรังแก รวมถึงสามารถบอกวิธีการ
จัดการและการรังแกกันโดยที่ไม่ต้องใช้
ความรุนแรงได้ ซึ่งการถูกรังแกทางวาจา
เป็นพฤติกรรมที่พบได้มากที่สุด
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ภาพยนตร์สั้น Thank You for Sharing
ภายใต้แนวคิด “หนังสั้นท่ีอยากให้คน
หยุดดู” เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าโลก
ออนไลน์มีผลต่อชีวิตใครหลายคน
ม า ก ก ว ่ า ที่ ทุ ก ค น คิ ด  มี ย อ ด ช ม 
1,074,401 ครั้ง

จัดทําคลิปสัมภาษณ์ ด.ญ.ณัฏฐนันท์ 
สนุ ่นรัตน์ หรือ “น้องแพรพาเพลิน” 
เดก็หญิงอายุ 11 ปีทีอ่อกมาแสดงความ
สามารถเกินวัยในโลกออนไลน์จนตกเป็น
เหยือ่ของผู้ใหญ่ทีย่งัเหน็ว่าการล้อเลยีน
หรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ยั้งคิดใน
โลกออนไลน์เป็นเรือ่งสนกุ คลิปดงักล่าว
มียอดชมกว่า 1,935,000 ครั้ง แชร์คลิป
วิดีโอกว่า 640,000 ครั้ง และร่วมแสดง
ความคิดเห็นกว่า 74,000 ข้อความ 
ทําให ้สังคมไทยตื่นตัว เกิดความ
ตระหนักว่าทุกคนสามารถกลายเป็น
ส ่วนหน่ึงของการรังแกกันในโลก
ออนไลน์ได้โดยไม่รูต้วั ทาํให้ผูอ้ืน่ได้รบั
ความเสียใจและอับอายจนแทบไม่มี
ที่ยืนในสังคม 

•

•
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ร่วมกับสํานักพิมพ์ Bookscape เพ่ือเป็นการ
สร้างความเข้าใจในวงกว้างเก่ียวกับความคิด
และพฤติกรรมของเด็กวัยรุ ่นในการใช ้
อนิเทอร์เนต็ พร้อมจดัเสวนา Book Talk สาํหรบั
หนงัสอืดังกล่าว ในหวัข้อ “เข้าใจโลกใหม่ของ
วัยรุ ่น” ที่มีผู ้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัยรุ ่นจาก
หลากหลายแวดวง ต้ังแต่ผู้กําหนดนโยบาย 
ผูพ้ฒันาหลกัสตูรการสอน คนทาํงานสร้างสรรค์
ที่คลุกคลีและคุ้นเคยกับวัยรุ ่น และตัวแทน
คนรุ่นใหม่ มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและ
เปิดมุมมองความคิด
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ดแีทคเลง็เหน็ถงึการขาดแคลนแรงงานทีม่คีวามรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ Data  
Scientist โดยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์ ถึงแม้ว่า
ภาคการศึกษาจะพยายามการผลิตแรงงานท่ีมี
ความรู้และทักษะด้านนีม้าโดยตลอด นอกจากนี้  
ภาคการศึกษายังมีความท้าทายในการนําข้อมูล
และโจทย์จริงๆ ของภาคธุรกจิมาใช้ในการศกึษา
วิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร

ดแีทคจงึได้ร่วมมอืกบัสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) ก่อตั้ง 
“dtac-SIIT Artificial Intelligence Lab” ซ่ึงเป็น 
ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ และถือว ่า
เป็นการดาํเนนิตามวสิยัทศัน์ “สร้างไทยให้แกร่ง” 
หรือ Empower Societies และตามหลักปฏิบัติตาม
นโยบายด้านความย่ังยืนท่ีว่าดีแทคดําเนินธุรกิจ
โดยมุ่งสู่ประโยชน์และคุณค่าร่วม (Shared Value) 
สูงสุดแก่เศรษฐกิจและสังคม 

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ดีแทคได้สนับสนุน 
งบประมาณ 12 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างห้อง 
ปฏิบัติการฯ ในรูปแบบ Co-working Space และ
สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ท้ังนี้การทํางานร่วมกันระหว่าง 
ดีแทคและ SIIT เป็นการเรียนรู ้เชิงปฏิบัติการ 
(Project-based Action Learning) โดยในเบื้องต้น 
ดีแทคได้กําหนดโจทย์ทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียน 
ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา AI Model  
เช่น พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน ์
ของลูกค้า ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเพื่อพัฒนา 
ช ่องทางการขาย และระบบอ่ืนๆ เ พ่ือลด 
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ

ในขณะเดียวกัน dtac-SIIT Artificial Intelligence Lab น้ี
ถือเป็นห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย ทําให้
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรได้ตอกย้ํา
ความเป็นผูน้าํในการเรยีนการสอนด้านเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่บทเรียนใน
เชิงวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาการเรียนรู้และ
โครงการวิจัยที่เป็นโจทย์จากโลกธุรกิจจริง และ
ได้สร้างบคุลากร Data Scientist เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ในประเทศไทย ผูเ้รียนจะได้เพ่ิมศักยภาพจากการ
เรยีนรูถ้งึความท้าทายใหม่ๆ ทีเ่กดิข้ึนตลอดเวลา
จากการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยท่ีสุด พร้อมทั้ง
สามารถเข้าถึงผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์จากดีแทคในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

การดําเนินโครงการ dtac-SIIT Artificial Intelligence 
Lab นี้เป็นการนําจุดแข็งของดีแทค ในเรื่องความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข ้ามาเพื่อ 
ส่งเสรมิภาคการศกึษา ซึง่ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มภาคประชาสังคมและ
ชุมชน นอกจากการดําเนินโครงการนี้จะเกิด
ประโยชน์โดยตรงกับภาคธรุกจิแล้ว ยงัก่อให้เกดิ
การพัฒนาเศรษฐกจิทางอ้อมทีเ่พิม่ศกัยภาพของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านการวิจัยและการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดจิทิลั และเป็นการ
สร้างมลูค่าเพิม่และความสามารถทางการแข่งขนั
ให้กับประเทศไทย
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โครงการพลิกไทยเป็นการดําเนินงานเพื่อสังคม
ในรปูแบบ “การส่งเสริมกจิกรรมสาธารณประโยชน์”  
ร่วมกับการบูรณาการกลไกทั้งทางธุรกิจและ
การพัฒนาสังคม โดยเร่ิมจากการเปิดโอกาสให้
กลุ ่มประชาชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหา
สังคม หรือ Active Citizen ได้นําเสนอแนวคิด
การพลิกปัญหาในชุมชนรอบๆ ตัวด้วยวิธีการ
ง่ายๆ แต่สามารถนําไปสู่ผลกระทบเชิงบวกใน
วงกว้างได้ 

จากการศกึษาความท้าทายของกลุม่ Active Citizen 
ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ดีแทคพบว่า Active Citizen ท่ี
ประสบความสําเร็จในการสร้างและดําเนินงาน
การพัฒนาสังคมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทํางาน
ทางด้านพฒันาสังคมอยูแ่ล้ว แต่ยงัม ีActive Citizen 
อีกหลายคนที่มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนของตน แต่ยัง
มีอุปสรรคหลายประการที่ทําให้ Active Citizen 
เหล่าน้ีไม่สามารถดําเนินงานตามความตั้งใจได้ 
โดยอุปสรรคที่สําคัญ 4 ประการ ได้แก่

111



โครงการ

โครงการเครื่องฝึกหัดพิมพ์อักษร

เบรลล์สําหรับผู้พิการทางสายตา

โดยนางสาวสุภาธินี กรสิงห์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ Inskru

โดยนายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร
และนางสาวชลิพา ดุลยากร
 

โครงการโรงเล่นเรียนรู้

โดยพิพิธภัณฑ์เล่นได้ ตําบลป่าแดด 
อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เพือ่ส่งเสรมิการศกึษาแก่ผูพ้กิาร
ทางสายตา โดยเน้นการสร้าง
ทกัษะพ้ืนฐานในการเรยีนรูแ้ละ
สามารถอยู่ในระบบการศึกษา
จนถึงระดับสูง นําไปสู ่การมี
อาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนา Prototype เครื่องฝึกหัด
พิ ม พ ์ อั ก ษ ร เ บ ร ล ล ์ สํ า ห รั บ
นักเรียนท่ีพิการทางสายตาใน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา

•

•

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาโดยการ
สร้างศักยภาพแก่ครูผู ้สอนด้วย
การจัดหาองค์ความรู ้และส่ือ 
การเรียนการสอน
สร้างแพลตฟอร์มสาํหรบัรวบรวม
สื่อการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ 
และองค์ความรู ้ต่างๆ ในเรื่อง 
การศึกษา เป ็นแหล ่งข ้อมูล
สําหรับครูทั่วประเทศท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์และแบ่งปัน
ความรูใ้หม่ๆ ให้แก่กนั โดยเฉพาะ
ครจูากสถานศกึษาในพืน้ทีห่่างไกล 
ซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องการเข้าถึง
สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ

•

•

•

•

•

•

•

เพือ่ส่งเสรมิการศกึษา โดยใช้วธิี
การเรียนแบบสันทนาการผ่าน
การออกแบบและเล่นของเล่น
พื้นบ้าน
สร้างแพลตฟอร์มองค์ความรู ้
เรื่องการออกแบบและสร้าง 
ของเล่นที่เกิดจากภูมิปัญญา 
พื้นบ้าน ที่ครูและผู้ปกครอง
สามารถเรียนรู ้และนําไปใช้
เสริมการเรียนการสอนให้เด็ก
ในห้องเรียนและที่บ้าน

•

•

มี Prototype เครื่องฝึกหัดพิมพ์ 
อักษรเบรลล์ที่สามารถนําไปเป็น
เครื่องต ้นแบบเพ่ือผลิตเค ร่ือง 
ดงักล่าว คดิเป็นมลูค่า 500,000 บาท
สามารถผลิตเครื่องฝึกหัดพิมพ์
อักษรเบรลล์เพ่ิมเติมได้ 5 เคร่ือง  
คิดเป็นมูลค่า 200,000 บาท มอบ
ให้กบัโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 
จงัหวดันครราชสีมา โดยมนีกัเรยีน 
30 คนและครู 10 คน ท่ีได ้รับ
ประโยชน์จากเครื่องดังกล่าว

•

•

มีแพลตฟอร์ม www.inskru.com 
เพือ่รวบรวมสือ่การเรยีนการสอน
และองค์ความรู้ต่างๆ โดยครูจาก 
124 โรงเรยีน 66 จังหวดัทัว่ประเทศ 
และมคีรทูีเ่ข้าใช้และสร้างโปรไฟล์
จํานวน 1,200 คน และมียอดเข้า
ชมเพจ 100,000 ครั้ง
มี Facebook Fanpage “Inskru” เพื่อ
เป็นช่องทางในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ตัวแพลตฟอร์ม
โดยมีผู ้ติดตามถึง 33,600 ราย
สร้างรายได้จากการให้บริการ
พื้นที่ประชาสัมพันธ ์จํ านวน 
20,000 บาท

มี Facebook “Maker Space” เป็น 
ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้
เกีย่วกบัของเล่น มผีูต้ดิตาม 3,868 
ราย
จัดกิจกรรม “ค่ายก่อการเล่น” 
สําหรับผู ้ปกครองจากจังหวัด
เชียงรายและกรุงเทพฯ สร้าง 
รายได้จาํนวน 10,000 บาท
เป ็น ตัวแทนอํา เภอแม ่สรวย 
จงัหวดัเชียงราย เข้าร่วมประกวด 
“นวัตกรรมการอ่าน” ที่จัดโดย
สํานักงานส ่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศของโครงการนวัตกรรม
การอ่านระดับประเทศ ประจําปี 
2561 จากการออกแบบและผลิต
เคร่ืองโฮโลแกรมที่สามารถแสดง
ภาพและเสียงโดยใช้วัสดุที่หาได้
ในท้องถ่ิน
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โครงการ

โครงการ Organic Paper

โดยกลุม่นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 
โรงเรียนมชียัพฒันา อาํเภอลาํปลายมาศ 
จงัหวดับรุรีมัย์

โครงการซุปเปอร์ตะบันนํ้า 4.0

โดยสมาคมเพือ่การอนรุกัษ์และพฒันา
เทือกเขาเพชรบูรณ์ ตําบลหลักด่าน 
อาํเภอนํา้หนาว จังหวดัเพชรบรูณ์

โครงการสวนเกษตรชุมชน

พูนทรัพย์ 

โดยกลุม่จติอาสาพฒันากรงุเทพฯ และ
สมาชิกชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม 
กรงุเทพฯ

เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชน
ด ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีการให้ความรู้ 
แก่ชุมชนในการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม
จัดตั้งธุรกิจกระดาษที่ทําจากเศษ
พชืผักผลไม้ในพ้ืนที ่ซึง่สามารถลด
ปรมิาณขยะ และส่งสรมิการเรยีนรู้
เรื่องการบริหารธุรกิจแก่นักเรียน

•

•

เ พ่ือส ่ ง เสริมให ้มีการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าและการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต้นนํ้าป่าสัก
อย่างยั่งยืน และชุมชนมีส่วนร่วม
ผลิตเครื่องตะบันนํ้าจํานวน 10 
เครื่อง และคัดเลือกเกษตรกร
ต้นแบบ 10 รายเข้ารับการอบรม
การผลิต ติดตั้ง ดูแลรักษา และ 
การใช้เครือ่งตะบันนํา้ โดยเกษตรกร
ต้นแบบเหล่านี้จะต้องปรับเปลี่ยน
วธิกีารเพาะปลูกเป็นแบบวนเกษตร 
งดการใช้ยาฆ่าแมลง เพ่ือฟื ้นฟู
ส ภ า พ แว ด ล ้ อ ม ใ น พ้ื น ท่ี ด ้ ว ย  
ดําเนินงานในตําบลโป่ง อําเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย

•

•

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
และส่งเสริมการออมแกส่มาชกิ
ในชุมชน โดยการสร้างแปลง
เ ก ษ ต ร บ น พื้ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ 
ของชุมชน ให้เป็นกลไกและ
จุดศูนย ์กลางในการสร ้ าง
กระบวนการดังกล่าว

•

โรงเรียนได้อบรมให้แก่นักเรียน
จาํนวน 100 คนจากโรงเรยีนอืน่ๆ 
ในพ้ืนที ่4 โรงเรยีน
สร้างรายได้จากการประกอบ
ธรุกจิขายกระดาษได้ 20,000 บาท
ภายใน 4 เดอืน

•

•

เกษตรกร 10 รายได้รับเครื่อง
ตะบันนํ้า และได้รับการอบรม
ตามเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า 
100,000 บาท
เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง 
วิธีการทําเกษตรจากการปลูก
ข ้าวโพดซึ่ งไม ่ เหมาะสมกับ
ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ใ น พื้ น ที่ 
เป็นการปลูกกล้วย มะขาม และ
พืชผลชนิดอื่นๆ ที่ เหมาะกับ
สภาพภูมิประเทศ ทําให้สภาพ
ดินดีขึ้น มีรายได้คงที่มากขึ้น 
และลดการพ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้จากการลดค่าใช้จ่ายการ
ซื้อนํ้ามันสําหรับเคร่ืองสูบนํ้าได้
เดือนละ 12,000 - 15,000 บาท

•

•

•

สร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 3 โรง 
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่
กลุ ่มได้ 68,960 บาทภายใน  
4 เดอืน

•
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โครงการจัดซื้อโคมไฟพลังงาน 

แสงอาทิตย์

โดยนางกรรณิการ์ ศรีธัญญลักษณา
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ

โครงการไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ

สําหรับผู้สูงอายุ

โดย พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญโรจน์
ศูนย์ดูแลโรคสมองเสื่อมและ 
ศูนย์ฝึกสมอง ฝ่ายจิตเวชศาสตร์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

โครงการโปลิศน้อย

โดย พ.ต.ท. หญิง เพรียบพร้อม  
เมฆิยานนท์ และ ร.ต.ท.แทน  
แก้วร่วมวงค์ สํานักงานตํารวจ 
แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึง
ไฟฟ้าได้ โดยการมอบโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์
จดัซือ้โคมไฟพลังงานแสงอาทติย์
สาํหรบัครัวเรอืนพ้ืนทีท่ีไ่ม่มไีฟฟ้า
ใช้ในยามคํา่คนื โดยร่วมกับโรงเรยีน
ห้วยวอก ตําบลกองก๋อย อําเภอ
สบเมย จังหวัดแม ่ฮ ่องสอน  
ในการคัดเลือกครัวเรือนที่จะได้
รับประโยชน์

•

•

เพือ่เพ่ิมคณุภาพชีวติให้แก่ผูส้งูอายุ 
โดยการส่งเสรมิให้มกีารเคล่ือนไหว
และเข้าสังคมอย่างสมํ่าเสมอ ช่วย
ให้มีสุขภาพกายและจิตดีขึ้น ลด
ความเสี่ยงความเจ็บป่วยและโรค
ต่างๆ
พัฒนา Prototype ไม ้พยุงเดิน 
ปรบัระดบัสาํหรบัผูส้งูอายทุีส่ามารถ
ใช้ในพื้นที่ต่างระดับได้ และมีการ
ตดิต้ังระบบ Tracking แบบเรยีลไทม์
และระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน

เพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่อ 
ผู้หญิง และส่งเสริมให้ผู้หญิงที่
เป็นเหยื่อความรุนแรงเข้าถึง
กระบวนการยตุธิรรม หรอืได้รบั
ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
พัฒนาช ่องทางการส่ือสาร
สําหรับผู้หญิงที่เป็นเหย่ือความ
รุนแรง โดยใช้เครื่องมือแบบ 
Social Media และใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ เป็น Chatbot  
ในการตอบคําถามและให้ข้อมลู
แก่เหยื่อความรุนแรง เพ่ือให้
เห ย่ือสามารถเ ลือกวิธีการ 
ดาํเนนิชวีติท่ีเหมาะสมกบัตนได้  
รวมไปถึงการตัดสินใจเข้าสู ่
กระบวนการยุติธรรม

•

•

•

•

200 ครัวเรือนในตําบลกองก๋อย 
อาํเภอสบเมย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ได้รบัโคมไฟพลังงานแสงอาทติย์
เพื่อใช้ในยามคํ่าคืน
ร่วมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอําเภอขุนยวมเพ่ือ
ประเมินผลและพบว่านักเรียน 
มีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น

•

•

มี  Prototype ไม ้เท ้าพยุงเดิน 
ปรับระดับท่ีสามารถนําไปเป็น
เครื่องต้นแบบเพื่อผลิตเครื่อง 
ดังกล่าว คิดเป็นมูลค่า 500,000 
บาท

ได้รับการสนับสนุนจาก LINE 
Thailand ในการสร้างแอคเคานต์
เพื่อใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านบาท
ได้รบัการสนบัสนนุจากผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเทคโนโลยี AI จาก Telenor 
Digital Asia และการสร้างโปรแกรม
แชทบอทจากบริษทั ไอบอทน้อย  
จาํกดั คดิเป็นมลูค่า 700,000 บาท
มีการสร้างฐานข้อมูลเก่ียวกับ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ 
สุขภาพ ฯลฯ ภายใต้ประเด็น
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 
ด ้วยการรวบรวมข ้อมูลจาก
หลายแหล่ง และจากประชาชน
ทั่ ว ไปด ้วยวิธีการ  Mach i ne 
Learning

•

•

•
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โครงการฟันสวยพลิกไทย

โดย ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล 

เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ผู ้ปกครอง 
ในภาคใต้มีความรู้และทักษะใน
การดแูลรักษาสขุภาพปากและฟัน
ของเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ  
ซึง่สขุภาพปากและฟันทีไ่ม่สมบรูณ์
จะทาํให้เดก็มพีฒันาการทางร่างกาย
และการเรียนรู้ที่ช้ากว่าปกติ
เพ่ือสร้างช่องทางใน Social Media 
สําหรับส่งต่อความรู้และทักษะ
การดแูลรักษาสขุภาพปากและฟัน
ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดแก่พ่อแม่ 
ผู ้ปกครองในพื้นท่ีอําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา และอําเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี

•

•

มีช่องทางการส่งต่อความรู้เรื่อง 
การดูแลสุขภาพปากและฟันของ
เดก็ต้ังแต่แรกเกิดทาง Facebook และ 
LINE@ มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 3,200 
ราย
สามารถเพ่ิมจํานวนผู้ปกครองทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ร้อยละ 
40 จากการจัดการอบรมในพ้ืนท่ี
ตามปกติ
ทีมงานจํานวน 70  คนได ้ รับ 
การสนับสนุนในการอบรมจาก 
อาสาสมัครดีแทคและหน่วยงาน
ภาคี เรื่อง “การใช้ Social Media  
ในการสร้าง Engagement กับกลุ่ม
เป้าหมาย” คิดเป็นมูลค่า 35,000 
บาท โดยผู้เข้าอบรมจํานวน 40 คน 
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เพือ่นาํไปปรับปรงุ
การทํางานด้านการส่ือสารกับ 
กลุ่มเป้าหมายของตนด้วย

•

•

•
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การปนเปื้อนของดิน

การปนเปื้อนของดิน

•  การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ

•  การปนเป้ือนของดิน

•  มลพิษทางนํา้

•  ภาวะโลกร้อนและเปลีย่นแปลง

    สภาพภมูอิากาศ

•  การปนเปื้อนของดิน

•  การทําลายชั้นโอโซน

•  มลพิษทางอากาศ

•  การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ
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ดีแทคจึงดําเนินโครงการ dtac ThinkSmart “ทิ้งอย่างฉลาด” ซึ่งมี
เป้าหมายคือเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ดีแทคได้รณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปทิ้งซากโทรศัพท์มือถือ 
แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ SIM Card อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หูฟัง 
อแดปเตอร์ เป็นต้น รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้
ไฟฟ้า ทีตู่ร้บั ThinkSmart ของดแีทค ทีก่ระจายอยูท่ี ่dtac hall ทัว่ประเทศ 

และจดุรบัต่างๆ ตามสถานท่ีของพันธมติรของดีแทค เช่น เทสโก้โลตสั 
และ SCG สํานักงานใหญ่ เป็นต้น โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะถูก
นาํไปรไีซเคลิตามกระบวนการอย่างถกูวธิแีละปลอดภยัต่อส่ิงแวดล้อม
โดยบริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TES-AMM 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่มีเครือข่ายทั่วโลก
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ดีแทคได้ดําเนินเพื่อลดการใช้นํ้าและพลังงานไฟฟ้า
ในอาคารโดยส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสําคัญและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นํ้าและพลังงานไฟฟ้าด้วยการ
รณรงค์ภายในองค์กร ซึ่งเข้าถึงพนักงานกว่า 3,000 คนที่
อาคารสาํนกังานใหญ่ ศนูย์คอลเซน็เตอร์ และสํานกังานย่อย
ใน 4 จังหวัด

ปริมาณเชื้อเพลงสําหรับเครื่อง Generator

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารต่างๆ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเสาสัญญาณ

104.615.25

4.474.15

264.391.64

2,964,672.00

ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงจาก Fleet 
และรถยนต์บริษัท

(Cubic Meter, m3)

m3

m3

m3

m3

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด (ลิตร แปลงเป็นหน่วยกิกะจูล)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดําเนินงานทั้งหมด (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง แปลงเป็นหน่วยกิกะจูล)
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ดีแทคให้ความสําคัญกับความหลากหลายในกลุ ่ม
พนักงานองค์กร โดยเฉพาะเรื่องอายุ สัญชาติ และเพศ 
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพสิทธิมนุษยชน และเพื่อ
การสร้างผลิตภาพทางการทํางานสูงสุด โดยพนักงาน
ทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และ
สวสัดกิาร การอบรมเพิม่ทกัษะต่างๆ รวมไปถงึการได้รบั
การประเมนิผลการทาํงาน และความก้าวหน้าทางอาชพี
ได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ 
สัญชาติ และเชื้อชาติ

ดีแทคมีการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย
และความเท่าเทียม ได้แก่ การระบุประเด็นดังกล่าว 
ในนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ให้เกดิ
การบังคับใช้ตลอดกระบวนการดําเนินธุรกิจทั่วท้ัง
องค์กร รวมไปถึงการสือ่สารไปยังพนกังานอยู่เป็นระยะ 
โดยในปี 2561 มีความหลากหลายทางอายุและเพศ 
โดยแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ [103-1, 103-2]
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สมาชิก dtac People Council ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายพนักงานจํานวน 5 - 7 คนที่ 
มาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ซึ่ง dtac People Council ชุดที่อยู่ในวาระการดําเนินงานในปี 2561 นั้น ได้รับการจัดตั้ง
จากการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2560 และจะหมดวาระในเดือนมีนาคม 2562

ผลการดําเนินงานเด่นในปี 2561 ได้แก่ การปรับขั้นตอนการขอใช้ Multi-SIM ซ่ึงเป็น
หนึ่งในสวัสดิการท่ีดีแทคมอบให้พนักงาน โดย dtac People Council ได้รับทราบถึง
ปัญหาจากการประชุมร่วมกับพนักงานในส่วนภูมิภาค เรื่องขั้นตอนการขอใช้ SIM 
Card เพ่ิมเติม ซึ่งใช้เวลานานหลายวันและมีการอนุมัติที่ซับซ้อน ทําให้พนักงาน 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสวัสดิการข้อนี้ได้อย่างเต็มที่ dtac People Council จึงได ้
นําประเด็นนี้เข้าหารือกับผู้แทนนายจ้าง และได้ร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้
พนักงานในดีแทคทุกคนสามารถใช้สวัสดิการนี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง 
เนื่องจากการขอ SIM Card เพ่ือใช้ในการทํางานหรือเร่ืองส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่ง 
ในสวัสดิการที่ดีแทคกําหนดให้พนักงานได้รับอยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องมีขั้นตอน 
การตรวจสอบและอนุมัติมากเกินความจําเป็น จนเกิดเป็นการทํางานร่วมกับ 
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างขั้นตอนการร้องขอและอนุมัติที่ลดความซับซ้อนลง  
มีผู ้ตรวจสอบและอนุมัติเพียง 1 ข้ันตอน ลดระยะเวลาข้ันตอนการอนุมัติจาก 
ประมาณ 5 วันทําการเหลือเพียง 1 วันทําการ อัตราพนักงานที่ได้รับประโยชน์จาก
การดําเนินงานดังกล่าวคือร้อยละ 100 [102-41]

นอกจากน้ี dtac People Council ยังได้ร่วมทํางานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดําเนิน
กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับสวสัดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน เพือ่ให้กระบวนการ
ทํางานในกิจกรรมเหล่านี้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น ร่วมเป็น 
คณะกรรมการการกําหนดราคาขาย (ประมูล) เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์บริษัท และ 
เครื่องโทรศัพท์มือถือราคาพิเศษแก่พนักงาน เป็นต้น
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โดยใช้ช่องทางการเรยีนรูท้างออนไลน์ และจากโทรศัพท์
มือถือผ่านแอปพลิเคชัน PLearn ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชัน
ภายในองค์กรของดีแทค ท่ีให้ข้อมูลข่าวสารและการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่พนักงาน ดีแทคตั้งเป้าหมาย
ให้พนักงานแต่ละคนเรียนวิชาต่างๆ ออนไลน์ คนละ
อย่างน้อย 40 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกเรียนหลักสูตร
วิชาต่างๆ ตามที่ตนเองสนใจจาก dtac LMS, Telenor 
Campus, Coursera, Lynda และ SkillLane ในปี 2561 
มีพนักงานท่ีได้เพิ่มทักษะความรู้ในกิจกรรมนี้จํานวน 
4,100 คน
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หญิง ชาย ผู้บริหารระดับสูง ผู ้บริหารระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ
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ขึน้ไปท่ีอยูใ่นกลุม่ Talent ซึง่จะได้เรยีนรูเ้รือ่งการวิเคราะห์ความสามารถ
ของทีมงานเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับทักษะที่ควรจะมี และสามารถ
ออกแบบวิธีการทํางานเพ่ือให้ทีมงานแต่ละคนสามารถดึงศักยภาพ 
มาใช้ในการทาํงานได้อย่างสูงสดุ ในปี 2561 มีพนกังานจํานวน 104 คน
ที่เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ 

ในการทํางานในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มการตลาด เพ่ือ
พัฒนาทักษะท่ีสําคัญ 6 ด้าน ได้แก่ Applied Analytics, Design, Digital 
Marketing, Digital Channels, Product Development, Project Management   
โดยในปี 2561 มีพนักงานท่ีเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวจํานวน 62 คน 
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3)
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การประเมินผลการทํางานของพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะ 
ก่อให้เกิดบรรยากาศการทํางานที่มีความเท่าเทียม ยุติธรรม 
โปร่งใส และสร้างแรงกระตุน้ให้พนกังานในการพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองให้พร้อมกบัการทํางานในยคุดจิทิลัทีม่กีารแข่งขนัสงู
และมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่ใช่เป็นเพยีงการประเมนิ
ผลการทาํงานเพือ่นาํไปพจิารณาผลตอบแทนและปรบัตาํแหน่ง
เท่าน้ัน ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์สงูสดุกพ็นกังานนัน่เอง ในปี 2561 
ดแีทคมเีป้าหมายในการประเมินผลการทํางานของพนักงานคอื 
พนักงานทุกระดับจะต้องได้รับการประเมินผลการทํางานตาม
วิธีการประเมินผลที่ดีแทคกําหนดครบทุกคน

ในปี 2561 ดแีทคจงึได้พฒันาวิธกีารประเมินผลการทาํงานของ
พนกังานใหม่ โดยยกเลกิการใช้ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการทาํงาน 
(KPIs) และการใช้คะแนนผลงาน (Performance Rating) ในแบบเดิม 
เป็น “การวัดผลงานจากผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อลูกค้าและธุรกิจ” 
แทน  “การวัดผลงานจากผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อลูกค้าและธุรกิจ”  
มจีดุมุง่หมายเพือ่เพิม่การมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนกังานทีม่แีนวโน้นการทาํงานแบบ Project และข้ามสายงาน

มากขึ้น เน้นการสร้างความยืดหยุ่นในการประเมินผลทั้งใน 
รูปแบบการประเมิน ผู้ประเมิน และระยะเวลา  พนักงานจะ 
ได้รบัการประเมินและ feedback จากทั้งผู้บังคับบัญชาและจาก 
เพ่ือนร่วมงานในแผนกอื่นๆ ตลอดท้ังปีอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ใช่
เพียงปีละ 2 ครั้งในรูปแบบเดิม

ส่วนรูปแบบการประเมินนั้น จะเป็นในลักษณะการพูดคุยเพื่อ
ทบทวนจุดแข็งของพนักงานท่ีจะเป็นส่วนผลักดันให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย ค้นหาและออกแบบวิธีการท่ีจะพัฒนาจุดแข็ง
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นด้วยตัวพนักงานเอง ด้วยวิธีการน้ีทําให้การ 
พูดคุยระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นไปในเชิงบวก 
พนกังานมคีวามเข้าใจและสามารถเชือ่มโยงบทบาทของตนเอง
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัทได้อย่างชัดเจนขึ้น 
การเสริมจดุแข็งให้ดยีิง่ขึน้มปีระสทิธภิาพมากกว่าการประเมิน
ว่าพนักงานควรจะอยู่ในกลุ่ม “ตํ่ากว่าเป้าหมาย” “ตรงตาม 
เป้าหมาย” หรือ “สูงกว่าเป้าหมาย” และใช้เวลาน้อยกว่า 
การเน้นที่การพัฒนาจุดอ่อน



140



หลงัจากทีก่ารสํารวจและประมวลผล EES เสรจ็สิน้ ดแีทคกาํหนด
ให้มกีารรายงานผลไปยังพนกังานทุกคนผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม 
และกําหนดให้ผู ้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู ้ที่สามารถ 
ให้ข้อมูลแก่พนักงานเพิ่มเติมหากพนักงานมีข้อสงสัยใดๆ 
นอกจากน้ี ยังมีการรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อนําไป
เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนงานปรับปรุงส่วนงานต่างๆ ใน
ระดับองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายในการสร้างความ
ผูกพันและความสามารถในการทํางานของพนักงานอีกด้วย

2561
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โดยความสมัครใจและเป ็นแบบไม ่ระบุตัวตน  
(Anonymous) มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือรับทราบ
และเข้าใจข้อคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับทํางานที่
ดีแทค และนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อจัดทํา 
เป็นแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเจริญเติบโต
และความก้าวหน้าแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง นําไป
สู ่ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมาย 
ขององค์กร โดยในแบบสํารวจ EES จะมีการวัดผล
เป็น 2 ประเด็น ได้แก่

เป็นการสํารวจเรื่องความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
และต่อหน้าทีก่ารงานของตนเอง ซ่ึงมผีลต่อความพยายามใน
การทํางานให้สาํเรจ็ตามเป้าหมายและความยนิดทีีจ่ะทาํงาน
มากกว่าตามที่ได้รับมอบหมาย

Engagement Index 

เป็นการสํารวจเรื่องความคิดเห็นต่อการสนับสนุนที่ได้รับ
และอุปสรรคในการทํางาน ซึ่งมีผลต่อการสร้างผลลัพธ์  
เช่น นโยบายที่ไม่ชัดเจน ข้ันตอนการทํางานที่ซับซ้อน 
เป็นต้น

Enablement Index 
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• ลาป่วย

• ลากิจและลาเพื่อฌาปนกิจครอบครัว

• ลาอุปสมบทหรือลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

• ลาเพื่อคลอดบุตร 180 วัน 

• ลาเนื่องจากภรรยาคลอดบุตร

• ลาเพื่อการสมรส

• ลาเพื่อการทําหมัน

• ลาเพื่อการเกณฑ์ทหาร

• ลาเพื่อเข้าร่วมอบรม

• ลาเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม

• วันหยุดพักผ่อนประจําปี

• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุพิเศษสําหรับพนักงาน

  ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย

• ประกันสุขภาพ กรณีรักษาผู้ป่วยใน ผู ้ป่วยนอก 

   ทันตกรรม และแว่นสายตา

• การตรวจสุขภาพประจําปี

• เลขหมายโทรศัพท์มือถือและแพ็กเกจการใช้งานโทรศัพท์

   มือถือประจําเดือน

• สิทธิการซื้อโทรศัพท์มือถือราคาพนักงาน

• โครงการหุ้นสําหรับพนักงาน

• คลินิกแพทย์และพยาบาลประจําสํานักงาน

• สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

• โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู ่อาศัยร่วมกับธนาคารพาณิชย์

• คลับ / ชมรมพนักงาน

• เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
• เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือการซื้อของเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย 
   ที่โรงพยาบาล
• เงินช่วยเหลือกรณีที่อยู ่อาศัยได้รับความเสียหาย
   จากภัยพิบัติ
• เงินช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
• เงินยืมฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาลของพนักงานและ
   ครอบครัว

• ลาป่วย

• ลาเพื่อคลอดบุตร

• ลาเพื่อการทําหมัน

• ลาเพื่อการเกณฑ์ทหาร

• ลาเพื่อเข้าร่วมการอบรม

• วันหยุดพักผ่อนประจําปี

• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุพิเศษสําหรับพนักงาน 

   ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย

• ประกันสุขภาพ กรณีผู ้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

• การรักษาทันตกรรมและแว่นสายตา (สําหรับ

   บางตําแหน่งงาน)

• คลินิกแพทย์และพยาบาลประจําสํานักงาน

• เลขหมายโทรศัพท์มือถือและแพ็กเกจการใช้งาน  

   โทรศพัท์มอืถือประจาํเดอืน (สาํหรบับางตาํแหน่งงาน)

• สิทธิการซื้อโทรศัพท์มือถือราคาพนักงาน

• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือกรณีที่อยู ่อาศัยได้รับความเสียหาย
   จากภัยพิบัติ
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จํานวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

จํานวนพนักงานทั้งหมดที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

จํานวนพนักงานท่ีใช้สิทธ์ิลางานเล้ียงดูบุตรแล้วกลับมาทํางาน (คน)

จํานวนพนักงานทั้งหมดที่กลับมาทํางานภายหลังจาก
การลาคลอดบุตรสิ้นสุดลง และยังทํางานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (คน)

อัตรากลับมาทํางานและการคงอยู ่ของพนักงานที่กลับมา
หลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

1,911

23

23

23

100%

2,782

113

113

113

100%

1,727

28

28

28

100%

2,574

142

142

142

100%

1,612 1,519

31 19

31 19

31 19

100% 100%

2,561 2,580

139 161

139 161

139 137

100% 85.1%

ชาย     หญิง

ดีแทคได้จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามโครงการสมทบเงิน
หลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน อันประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมในแต่ละเดือน รวมกับเงินที่ดีแทคสมทบให้เป็นรายเดือน 
ซึ่งสินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพแยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างชัดเจน โดยเงินท่ีเข้าสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ ดีแทค
ได้คาํนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์ดงักล่าว โดยใช้วธิคีดิลด
แต่ละหน่วยตามท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
โดยในปี 2561 ดีแทคได้สํารองงบประมาณตามโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน รวมท้ัง
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ซึ่งเพียงพอต่อจํานวนพนักงานทั้งหมด

ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวเป็นเงิน 115 ล้านบาท [201-3]

นอกจากการดูแลเรือ่งผลประโยชน์และสวสัดิการให้แก่พนกังานตาม
ความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงานแล้ว ดีแทคยังคํานึงถึง
การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและสิทธิเด็ก โดยการให้สวัสดิการ
พิเศษแก่พนักงานหญิงท่ีตั้งครรภ์ คือการขยายวันลาคลอดจาก 
90 วันเป็น 180 วัน เมื่อพนักงานที่มีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป และ 7 วัน
สําหรับพนักงานชายที่ภรรยาคลอดบุตร โดยยังคงได้รับค่าจ้าง
ตามปกติ จึงทําให้พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดมีความพึงพอใจ 
และภายหลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอดแล้ว พนักงานร้อยละ 100 
กลับเข้ามาทํางานตามปกติ 

[401-3]

ชาย     หญิง ชาย     หญิง ชาย     หญิง
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โดยมีฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health, Safety and Security 
Department) ทีจ่ดัต้ังขึน้เพือ่ทํางานควบคู่กบัคณะกรรมการด้านสุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) ที่
แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพื่อช่วยกําหนดวิธีปฏิบัติและมาตรฐาน 
การทํางาน ดูแลเรื่องนโยบาย ติดตาม ตรวจประเมิน ตลอดจนกระตุ้น
ให้พนกังานทุกหน่วยงานปฏบิตังิานอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย[103-2]
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ตัวแทน

นายจ้าง 

(ร้อยละ)

ตัวแทน

พนักงาน

/ ลูกจ้าง 

(ร้อยละ)

ตัวแทน

นายจ้าง 

(ร้อยละ)

ตัวแทน

พนักงาน

 / ลูกจ้าง 

(ร้อยละ)

ตัวแทน

นายจ้าง 

(ร้อยละ)

ตัวแทน

พนักงาน

/ ลูกจ้าง

 (ร้อยละ)

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความ

ปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัย
นอกงาน เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน 
หรือความไม่ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อ
นายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง เพื่อ
ความปลอดภยัในการทาํงานของลกูจ้าง ผูร้บัเหมา 
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ 
เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความ

ปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการ
4. พจิารณาข้อบงัคบัและคูม่อืตามข้อ 3 รวมทัง้
มาตรฐานด้านความปลอดภยัในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัย

ในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายท่ีเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการน้ัน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึง
โครงการหรือแผนการอบรมเก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อ
นายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่

ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน 
ทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่ เสนอ

นายจ้าง

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้ง
ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดําเนินงานด้านความ

ปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

[403-1]
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สาํหรบัการขจดัความเสีย่ง
ของสถานประกอบกิจการ
และดแูลให้มกีารดาํเนนิการ

อย่างต่อเนื่อง

ว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทํางานไว้ใน 

สถานประกอบกิจการ  
เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์

ความปลอดภัยในการ
ทํางานกับหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอก
สถานประกอบกิจการ  

รวมท้ังหน่วยงานราชการ 
ที่เก่ียวข้อง

ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานทุกระดับและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในการ

ทํางานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานของ

สถานประกอบกิจการ  
พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้าง

และคณะกรรมการทราบ 
ทุก 3 เดือน

ในการทํางานในภาพรวม
ของสถานประกอบกิจการ

ในการทํางานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านวชิาการและการปฏบิตัิ
งานของหน่วยงานต่างๆ ใน

สถานประกอบกิจการ เพื่อให้
ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะ

ทําให้เกิดการประสบอันตราย
หรือการเจบ็ป่วยอนัเนือ่งจาก
การทาํงาน รวมทั้งด้านการ
ควบคุมป้องกันอัคคีภัยและ

อุบัติภัยร้ายแรงด้วย

เกี่ยวกับการป้องกัน
อันตรายจากอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และควบคุม

ความเสี่ยงภายใน
สถานประกอบกิจการ

คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ

ลักษณะความเสี่ยงของงาน
เสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัด 

ให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการ

ทํางานแก่ลูกจ้างที่ 
เข้าทํางานใหม่ก่อนให้

ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้าง
ซึ่งต้องทํางานที่มีความ

แตกต่างไปจากงานเดิมที่
เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิด

อันตรายด้วย
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พนักงาน

ประจําสํานักงาน

พนักงาน

คอลเซ็นเตอร์

เจ้าหน้าที่เทคนิคประจํา

ชุมสายและซ่อมบํารุง

เสาส่งสัญญาณ

พนักงานที่ใช้รถ

ในการทํางาน เช่น 

พนักงานขาย 

หรือช่างซ่อมบํารุง

พนักงาน

ประจําคลังสินค้า

โรคออฟฟิศ
ซินโดรม

ความเสี่ยงต่อ
สมรรถภาพ

ทางการได้ยิน

ความเสี่ยงในการทํางาน
กับระบบไฟฟ้า

ความเสี่ยง
ในการเกิด
อุบัติเหตุ

บนท้องถนน

ความเสี่ยงในการขับขี่
โฟล์คลิฟต์

ความเสี่ยง
อันตรายหรือ
อุบัติเหตุจาก
การทํางาน

ความเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน

ความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

•  จัดนิทรรศการรณรงค์และให้ความรู้เก่ียวกับ
   โรคออฟฟิศซินโดรม
• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเกร็ดความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
  โรคออฟฟิศซินโดรมทางส่ือต่างๆ ของดีแทค

•  จัดโปรแกรมตรวจพิเศษเก่ียวกับสมรรถภาพทางการได้ยิน 
    เพ่ือนําผลมาประกอบการพิจารณาจัดรอบการทํางานของ 
   พนักงานได้อย่างเหมาะสม

•  จัดให้มีการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า 
   ตลอดจนให้ความรูแ้ก่เจ้าทีใ่นการปฏบิตังิานได้อย่างปลอดภยั
     อย่างต่อเน่ือง

•  จัดนิทรรศการโครงการถนนปลอดภัย เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
   และสร้างความตระหนักแก่พนักงาน
•  จัดทําสื่อวิดีโอ “การขับข่ีปลอดภัย” เผยแพร่ตามสื่อภายใน  
   ของบริษัท โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาว
• จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพนักงาน
    กลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงานขับรถ พนักงานขาย เจ้าหน้าที่
   ซ่อมบํารุงเสาส่งสัญญาณ

• จัดฝึกอบรมการขับข่ีโฟล์คลิฟต์อย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน
   ทุกคนที่ปฏิบัติงานกับรถโฟล์คลิฟต์
• จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสําหรับหัวหน้างานเพ่ือ
   สามารถกํากับ ดูแล การทํางานของทีมได้อย่างปลอดภัย

•  ลงพืน้ทีต่รวจความปลอดภยัในพืน้ทีป่ฏบิตังิานตามจดุเสีย่งต่างๆ 
  โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคณะกรรมการความปลอดภัย
   เป็นประจําทุกเดือน เพื่อเฝ้าระวังเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตราย
• ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่นํา
   เข้ามาใช้ในการทํางานทั้งของดีแทคและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง

•  ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทํางาน เช่น ตรวจวัดระดับ
   ของแสงสว่าง เสียง คุณภาพอากาศ เพื่อรักษาระดับให้ตรงตาม 
   มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดเป็นประจําทุกปี

•  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม เทียบกับมาตรฐานกรมอนามัย 
  เพื่อสร้างความมั่นใจการบริโภคนํ้ากับพนักงานเป็นประจํา
   ทุกปี
•  การเฝ้าระวังโรค กรณีเกิดโรคระบาดต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 
   และทําแผนป้องกัน
• กรณีพบผู ้ป ่วยไข้หวัด จัดให้มีการฉีดพ่นฆ่าเช้ือและทํา
   ความสะอาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

จากการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ดีแทคไม่มีอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต [403-2]

จากการปฏิบัติงานของพนักงานในปี 2561      • Lost-Time Injury Frequency: 0.27     • Sickness Absence Frequency: 0.77
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ดีแทคได้ศึกษาและทําความเข้าใจประเด็นปัญหาและ
ความคาดหวังเกี่ยวกับความยั่งยืนของผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยผ่านช่องทางการสร้างความ
สัมพันธ์และการสื่อสารหลากหลายเพื่อให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวิธีการสื่อสารท่ีผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการ เช่น การประชุม  การจัดเวทีแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น การประชุม การสํารวจความคิดเห็น  
ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น รวมไปถึงช่องทางของ 
ดีแทคเอง เช่น dtac call center และ dtac hall

การดําเนินงานด้านความยั่งยืนของดีแทคเน้นท่ี 
การมอบทักษะความเช่ียวชาญและทรัพยากรของ 
ดีแทคในการสร้างความแข็งแกร่งแก่สังคมไทย และ 
ลดความเหลื่อมลํ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดีแทคได้สอบทานความครบถ้วนของประเด็นที่ม ี
นัยสําคัญโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นและข้อแนะนําได้ถูกนํามา
ประกอบในเน้ือหาในรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาในรายงาน 
ให้มีความครบถ้วนในประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีมี 
นัยสําคัญสอดคล้องต่อการดําเนินธรุกิจเพื่อสร้าง 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

ดีแทคได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นกับแผนกงานต่างๆ  
ในองค์กรที่ถือว่าเป็นผู ้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
พจิารณากําหนดประเดน็ด้านความยัง่ยนืทีส่าํคญั โดยใช้เกณฑ์
ดังต่อไปนี้

- ระดับนัยสําคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม  
    และสังคมขององค์กร
- ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ 
    ส่วนเสีย
 
ผลจากการพิจารณากําหนดประเด็นเนื้อหารายงาน 

สามารถสรุปประเด็นที่มีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้

- ผลเชิงเศรษฐกิจ
- ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
- การดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
- การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงาน
- การปฏิบัติด้านแรงงาน
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การอบรมและการศึกษา
- ความหลากหลายและความเท่าเทียม
- การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
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หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนําเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน
กรุณาติดต่อ 

[102-53]

Economic Performance

Indirect Economic Impact

Procurement Practice

Anti-corruption

Environment Compliance

Supplier Environmental Assessment

Employment

Labor/Management Relations

Occupational Health and Safety

Training and Education

Diversity and Equal Opportunity

Human Rights Assessment
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GRI 102:

General

Disclosures

2016

102-1 Name of the organization 6

102-2 Activities, brands, products, 
and services

6

102-3 Location of headquarters 6

102-4 Location of operations 10-11

102-5 Ownership and legal form 6, 8-9

102-6 Markets served 10-12

102-7 Scale of the organization 10-13, 131

102-8 Information on employees 
and other workers

131

102-9 Supply chain 22-23

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

No significant 
change

102-11 Precautionary Principle or 
approach

118-120

102-12 External initiatives 19

102-13 Membership of associations 35

102-14 Statement from senior 
decision-maker

3-5

102-16 Values, principles, standards, 
and norms of behavior

14-15
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102-18 Governance structure 34

102-40 List of stakeholder groups 25-29

102-41 Collective bargaining 
agreements

135

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

24

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

25-29

102-44 Key topics and concerns 
raised

25-29

102-45 Entities included in the 
consolidated financial statements

8-9

102-46 Defining report content and 
topic Boundaries

151

102-47 List of material topics 152

102-48 Restatements of information No any restatements

102-49 Changes in reporting

102-50 Reporting period 151

102-51 Date of most recent report 151

102-52 Reporting cycle 151

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

152

102-54 Claims of reporting in 
accordance with the GRI Standards

151

102-55 GRI content index 153-159

102-56 External assurance

GRI 102:

General

Disclosures

2016

No significant
change

No external
assurance
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GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

dtac Annual Report 
2018, page 33

103-2 The management approach 
and its components

dtac Annual Report 
2018, page 33

103-3 Evaluation of the management 
approach

dtac Annual Report 
2018, page 34

GRI 201:

Economic

Performance

2016

201-1 Direct economic value 
generated and distributed

13

SDG 2,
SDG 5,
SDG 7,
SDG 8,
SDG 9

GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

85-86

103-2 The management approach 
and its components

85

103-3 Evaluation of the management 
approach

95, 97, 104

GRI 203: 

Indirect 

Economics 

Impacts

2016

203-2 Significant indirect 
economic impacts

85-101, 108

SDG 2,
SDG 5,
SDG 7,
SDG 9,
SDG 11
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GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

72-73

103-2 The management approach 
and its components

72-74, 76-77

103-3 Evaluation of the management 
approach

75, 77

GRI 204: 

Procurement 

Practices

2016

204-1 Proportion of spending on 
local suppliers

Not applicable SDG 12

GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

32

103-2 The management approach 
and its components

33, 35-39

103-3 Evaluation of the management 
approach

37

205-2 Communication and training 
about anti-corruption policies and 
procedures

37 SDG 16

GRI 205: 

ANTI-

CORRUPTION

2016

GRI 307:

Environmental

Compliance

2016

GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

118

103-2 The management approach 
and its components

121-125

103-3 Evaluation of the management 
approach

125

307-1 Non-compliance with 
environmental laws and regulations

118 SDG 16
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GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

72-73

103-2 The management approach 
and its components

74-75

103-3 Evaluation of the management 
approach

72, 75

GRI 308: 

Supplier 

Environmental 

Assessment

2016

308-1 New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

75

GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

128

103-2 The management approach 
and its components

129-136

103-3 Evaluation of the management 
approach

130-134

GRI 401:

Employment

2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

132
SDG 5,
SDG 8

401-2 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided to 
temporary or part-time employees

142 SDG 8

401-3 Parental leave 143 SDG 5, SDG 8
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GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

128

103-2 The management approach 
and its components

142-143

103-3 Evaluation of the management 
approach

141

GRI 402: 

Labor/

Management 

Relations 

2016

402-1 Minimum notice periods 
regarding operational changes Not applicable SDG 8

GRI 103:

Management

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

128

103-2 The management approach 
and its components

144

103-3 Evaluation of the management 
approach

146

GRI 403:

Occupational 

Health and 

Safety

2016

403-1 Workers representation in 
formal joint management–worker 
health and safety committees

145 SDG 8

403-2 Type of injury and rates of 
injury, occupational diseases, lost 
days, and absenteeism, and number 
of work-related fatalities

149
SDG 3,
SDG8

GRI 103:

Management 

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

128

103-2 The management approach 
and its components

129, 136-138

103-3 Evaluation of the management 
approach

137, 139-140
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GRI 404:

Training and 

Education 

2016

404-1 Average hours of training  
per year per employee

137
SDG 4,
SDG 5,
SDG 8

404-2 Programs for upgrading 
employee skills and transition 
assistance programs

138 SDG 8

404-3 Percentage of employees 
receiving regular performance and 
career development reviews

140
SDG 5,
SDG 8

GRI 103:

Management 

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

130

103-2 The management approach 
and its components

130

103-3 Evaluation of the management 
approach

130

GRI 405: 

Diversity and 

Opportunity

2016

405-1 Diversity of governance 
bodies and employees

130
SDG 5,
SDG 8

GRI 103:

Management 

Approach

2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

43

103-2 The management approach 
and its components

44-45, 47

103-3 Evaluation of the management 
approach

47

GRI 412: 

Human Rights 

Assessment

2016

412-2 Employee training on 
human rights policies or procedures

47
SDG 5,
SDG 8
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