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สังคมไทยกำาลังเปล่ียนแปลงไปอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บรโิภค	 

แม้กำาลังซื้อจะไม่ได้เพิ่มขึ้น	 แต่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือก็ใช้ข้อมูลมากกว่าท่ีเคย	และคาดหวังการ

บรกิารดา้นดิจทิลัมากกวา่เดิม	มากไปกวา่น้ัน	การมาถึงของเทคโนโลยี	5G	และปญัญาประดิษฐ์	

(AI)	จะย่ิงเรง่การเปลีย่นผา่นวิถชีวิีตพวกเราในหลายดา้น	-	การทำางาน		การเลน่		และการบรโิภค

คอนเทนต์	 -	 สำาหรับดีแทค	พวกเรายืนยันอย่างเต็มที่ในการทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

พวกเราและตัวพวกเราเองพรอ้มสำาหรบัอนาคตท่ีจะมาถึงน้ี	 เพื่อให้การเช่ือมต่อจะยังคงสรา้ง

พวกเราทุกคนให้แข็งแกร่ง	 ดังน้ัน	 เป้าหมายของพวกเราในปี	 พ.ศ.	 2562	คือ	 การสร้าง 

พืน้ฐานท่ีแข็งแกรง่เพือ่ใหดี้แทคสามารถเปลี่ยนผา่นและเติบโตในปีที่กำาลังจะมาถึง	

ตอบโจทยผ์ูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทีห่ลากหลาย

ในปีน้ีพวกเรายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการทำางานของเราทุกข้ันตอน	 ซึ่งนำาไปสู่การต้ัง 

สถานีฐานใหม่หลายพันสถานี	และการยกระดับการตอบสนองต่อตลาดและการกระจายสินค้า 

ขนานใหญ่	 นอกจากนี้ 	 เราสัญญาที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้นกว่าเดิม	 

รบัฟงัประสบการณ์พวกเขามากกวา่เดิม	และพรอ้มแกไ้ขเมื่อปญัหาเกิดขึ้น			

อย่างไรก็ตาม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราไม่ได้มีแค่ลูกค้าเท่าน้ัน	 ดีแทคได้มีการปรับกรอบ 

การดำาเนินงานดา้นความรบัผดิชอบขององค์กร	(Corporate	Responsibility)	อยา่งตอ่เนือ่ง	

โดยให้มีคุณลักษณะแบบองค์รวมและเป็นการทำางานแบบโครงสร้างมากขึ้น	 ซึ่งเราเชื่อว่า 

จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง	 

โดยแนวทางหนึง่ทีท่ำาใหก้ารปรบัเปลีย่นครัง้น้ีประสบความสำาเรจ็คอื	การรบัประกนัวา่เป้าหมาย

ขององค์กรจะถูกกำาหนดและตระหนักถึง	 เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งน้ี	การกำาหนดเป้าหมายอย่างคับแคบโดยคำานึงถึงเฉพาะผลประโยชน์

ของผูถื้อหุน้จะสรา้งผลกระทบตอ่ธุรกิจในระยะยาว	

	ในปี	พ.ศ.	2562	พวกเรายกระดับวิถกีารทำางานกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลักซ่ึงทำาใหเ้ขา้ใจปญัหา

และความคาดหวังของพวกเขาได้ดีย่ิงขึ้น	 เช่น	พนักงานดีแทคมีแนวโน้มที่แสดงความกังวล 

ต่อความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	 

ซึ่งเราให้ความสำาคัญกับการฝึกอบรม	ผลตอบแทน	สวัสดิภาพและความปลอดภัยในที่ทำางาน	

เสียงของพนักงานในปีนี้ทำาให้เกิดการรเิริม่นโยบายและการสรา้ง	PromptGROW	ซึ่งเป็น

แพลตฟอรม์ใหมส่ำาหรบัการพฒันาอาชีพ

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทำาใหเ้รากลบัมาเตบิโตอกีครัง้ในปี	พ.ศ.	2562	และชว่ยสรา้งพืน้ฐาน

ที่แข็งแรงสำาหรบัการไมห่ยุดที่จะพฒันาในปี	พ.ศ.	2563	และปีตอ่ๆ	ไป	เราหวังวา่	แนวปฏิบัติ

ด้านความยั่งยืนของเราจะไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการโดยตรงของผู้บรโิภคเท่านั้น	 

แตจ่ะยังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	(Best	Practice)	สำาหรบัอุตสาหกรรม

การด�าเนินธุรกิจอยา่งรบัผิดชอบ 

แม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปล่ียนแปลงไปมากกว่าท่ีเคยเป็น	แต่	 ‘การดำาเนินธุรกิจอย่าง 

รบัผิดชอบ’	ยังคงเป็นขอ้กังวลหลักของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย	ดีแทคจงึไดผ้นวกหลักการน้ีเขา้ไป

ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินธุรกิจอยูเ่สมอ

การทำางานของเราในการสร้างเสริมและบังคับใช้	 ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’	 และนโยบายอ่ืนๆ	 

ทีส่นับสนุนความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในการทำาธุรกจิมกัจะไปไกลกวา่มาตรฐานทีใ่ชกั้นอยู่

ในอุตสาหกรรมเสมอ	ทำาใหดี้แทคไดร้บัการประเมินใหเ้ป็น	‘องค์กรที่มีบรรษัทภิบาลยอดเย่ียม’	

โดยโครงการแนวรว่มปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ	 (the	Collective	Action	

Coalition	for	Anti-Corruption:	CAC)	มาต้ังแตปี่	พ.ศ.	2533

สำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก	 ดีแทคยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์สูงสุดขององค์กร 

คือธุรกิจโทรคมนาคมเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทย	ตัวอย่างเช่น	 

เราทำางานร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดทำาหลักสูตรออนไลน์ว่าด้วย 

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรับผิดชอบสำาหรับเด็ก	 ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย	 

ภายใตโ้ครงการน้ี	 เด็กและครูกว่า	25,000	คน	 ได้เขา้รว่มอบรมและพรอ้มท่ีจะนำาความรูท่ี้ได ้

ไปเผยแพรแ่ละขยายผลกับเพือ่นๆ	และสมาชิกในชุมชนตอ่ไป

เรายังเชื่อด้วยว่า	 การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือจะสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจอันมหาศาล

สำาหรบัประชาชนท่ีมีรายได้น้อย	ยกตัวอย่างเช่น	กลุ่มเกษตรกรรายย่อย	ซึ่งถือเป็นประชากร

กลุ่มที่มีรายได้น้อยในขณะท่ีประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมาโดยตลอดหลายปี

ที่ผ่านมา	 ในฐานะที่เป็นผู้นำาในด้านโทรคมนาคม	 ดีแทคจึงเชื่อมต่อเกษตรกรรายย่อยให้เข้าถึง

เทคโนโลยีขั้นสูง	เชน่	เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตของสรรพส่ิง	(Internet	of	Things)	เป็นตน้	เพือ่

ที่จะยกระดับศักยภาพของเกษตรกรในการบรหิารจัดการการเกษตร	ตลอดจนการเพิ่มทักษะ

ด้านการตลาดออนไลน์	ซึ่งช่วยให้เกษตรกรเหล่าน้ีได้เข้าถึงผู้บรโิภคโดยตรงในวงท่ีกว้างข้ึน 

ดว้ยการดำาเนินโครงการ	Smart	Farmer	โดยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา	โครงการ	Smart	Farmer	

ไดช้ว่ยใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเพิม่ผลผลิตตอ่ไรแ่ละลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมีนัยยะสำาคัญ

นอกจากน้ี	 ภายใต้โครงการ	 ‘เน็ตอาสา’	 ดีแทคเข้าไปช่วยฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จาก 

โซเชยีลมเีดียในการสรา้งชอ่งทางในการหารายไดใ้หม่ๆ 	ใหก้บัผูป้ระกอบการขนาดเล็ก	เกษตรกร

รายยอ่ย	และคนท่ีผลติหตัถกรรมฝีมือ	ดว้ยการขายของผา่นชอ่งทางออนไลน์	พวกเขาหาลกูคา้

หนา้ใหมไ่ดแ้ละยังตัดคนกลางออกไป	ดังน้ัน	จงึขายไดจ้ำานวนมากขึ้นและราคาดีขึ้นดว้ย

ทั้งสองโครงการน้ีได้สะท้อนถึงความพยายามของดีแทคและพันธมิตรท่ีสำาคัญ	 อาทิ	 

มูลนิธิรว่มด้วยช่วยกันสำานึกรกับ้านเกิด	 ในการส่งเสรมิการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและ 

การลดความเหล่ือมลำา้ในสังคม	ซึง่เป็นแนวทางทีเ่ป็นไปตามกรอบเป้าหมายการพฒันาอยา่งย่ังยืน	 

เป้าหมายท่ี	10	ลดความเหล่ือมลำ้าทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ	โดยเฉพาะในเป้าหมายยอ่ย

ข้อ	 1.1	ขจัดความยากจนในทุกพื้นที่ด้วยการเพิ่มรายได้แก่ผู้ที่มีรายได้ตำ่ากว่า	40	บาทต่อวัน	

ภายในปี	พ.ศ.	2573

เราจะไมห่ยุด

ด้วยการมาถึงของเทคโนโลยี	5G	 เราเช่ือว่าผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยมือถือกำาลังปรบัตัวในวิถีทาง

ที่นา่ต่ืนตาต่ืนใจ

ประเด็นด้านเทคโนโลยีที่สำาคัญอีกเรื่องคือ	 	 ความเป็นพันธมิตรและวิธีการทำางานแบบใหม ่

จะเป็นปจัจัยสำาคัญที่หนุนเสริมอนาคตของ	5G	 ในประเทศไทย	 ในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็น

นวัตกรรมจำานวนมาก	ภาคอุตสาหกรรมและรฐับาลจำาเป็นตอ้งใชจุ้ดแขง็ของตวัเองในการทำางาน

รว่มกันเพื่อสรา้งบรกิารใหม่ๆ	 ในปี	พ.ศ.	2562	 เราได้รเิริม่โครงการหลายโครงการ	ทั้งกับ 

หนว่ยงานภาครฐัอยา่งสำานักงานเศรษฐกิจดิจทิัล	(depa)	

ปีท่ีผ่านมานับเป็นจุดเปลี่ยนของดีแทค	 โดยเป็นปีที่เราหวังว่าเป็นรากฐานที่แข็งแรงด้าน 

ความย่ังยืนที่จะไม่หยุดสร้างไทยให้แกร่ง	 เราอยากจะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

ในการทำาใหส่ิ้งน้ีเกดิขึน้ไดอ้ยา่งจรงิใจ	ลกูคา้ของเรา	ผูถ้อืหุน้ของเรา	พนักงานของเรา	พนัธมิตร

ของเรา	และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียจากภาคสาธารณะ	เราสามารถสรา้งสรรค์คุณคา่ของการเช่ือมตอ่

ใหก้ับสังคมไทยมากกว่าท่ีเคยเป็นมาก็ดว้ยการทำางานรว่มกับทุกฝ่าย	และดีแทคจะไมห่ยุดท่ีจะ

เดินตามความปรารถนาน้ี

นายบุญชยั เบญจรงคกุล  
ประธานกรรมการ

นางอเล็กซานดรา ไรช ์
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร [102-14]
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เมื่อจุดเปลี่ยนมาถึง
ปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคยังคงตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายวา่ดว้ยการหมดสัญญาสัมปทาน

คลื่นความถ่ี 	 ซึ่งตกค้างมาต้ังแต่กลางปี	 พ.ศ. 	 2561	 และในขณะเดียวกัน	 

ดีแทคยังเดินหน้าลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเน่ือง	 มุ่งม่ันให้บริการ 

โดยยึดลกูคา้เป็นศนูย์กลาง	และยืนยันที่จะดำาเนินธุรกิจอยา่งรบัผิดชอบและย่ังยืน

เกีย่วกับดีแทค[102-10]

ประโยคที่น�าพาดีแทคก้าวข้ามความ
ท้าทายตลอดปีที่ผ่านมา และกลับมา 
ยืนหยัดในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
รายส�าคัญของไทยอย่างมั่นคง แข็งแรง 
ทั้งในด้านการให้บริการ ผลประกอบการ 
และสถานการณ์โดยรวม

เราจะไม่หยุด...
ประโยคติดหูในปีที่ผ่านมา ที่ไม่ได้เป็น 
เพียงค�าพูดของ คุณอเล็กซานดรา ไรช์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในขณะนั้นเท่านั้น  
แต่ยังเป็นค�ามั่นสัญญาจากพวกเราชาว 
ดีแทคว่าจะตั้งใจท�าให้ดีขึ้น และจะท�าต่อไป

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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มองดีแทคผา่นตัวเลข 2562 [102-6, 102-7]

ผูใ้ช้บรกิาร

การขยายโครงข่ายสัญญาณ

การให้บรกิาร

จ�านวนพนักงาน

14,214,444
คือหมายเลขของ
ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน

6,427,329
คือจ�านวนหมายเลขของ

ผู้ใช้บริการระบบรายเดือน

จำานวนการใช้บรกิารเฉล่ียต่อเดือน:

ในปี พ.ศ. 2562 ดีแทคได้น�าแนวทางบริหารโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาใช้มากขึ้น มีการเปลี่ยนตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดด้านเครือข่าย (Network KPIs) มาเป็นดัชนีวัด
ความพึงพอใจของลูกค้าด้านโครงข่ายสัญญาณ (Network Net Promoter Score: NPS) และจ�านวนข้อร้องเรียนของลูกค้า

08 09

จ�านวนสถานีฐานเพิม่ขึน้ถึงรอ้ยละ 60 นับจากปี พ.ศ. 2559

20,641,773
คือจ�านวนหมายเลข

ของผูใ้ชบ้รกิารดแีทค
ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2562

พนักงานทัง้หมด 
3,948 คน

ศนูยบ์รกิาร
ดแีทคทัง้หมด

469 แหง่ [102-4]

จ�านวนศูนย์บริการลูกค้า 
dtac hall: 51

จ�านวน
ศูนย์บริการลูกค้า 

dtac center: 418

1,533 คน

2,415 คน

31%

11%

39%

69%

89%

61%

• จ�านวนการใชบ้รกิารทีศ่นูยบ์รกิารเฉล่ียตอ่เดอืน 1.41 ล้านครัง้

คะแนน
ความพงึพอใจ
ของลกูคา้ดา้น
โครงขา่ยเพิม่ขึน้

จ�านวนการ 
รอ้งเรยีน 
โดยรวมลดลง

พ.ศ. 2562

+4 เท่า

สถานีฐานที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งรวมถึงที่ยังอยู่ภายใต้กระบวนการขอใบอนุญาตและที่อยู่ภายใต้คลื่นพันธมิตรทีโอที

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

49,543
4G

37,915
3G

10,576
2G

51%

10%

39%

จ�านวนสถานีฐาน
ทัง้หมด  

98,034

-50%

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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เชือ่มต่อส่ิงทีส่�าคัญทีสุ่ดส�าหรบัคุณ  
และสรา้งสังคมไทยให้แข็งแกรง่[102-16]

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มียอดการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งท�าให้การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจนี้สูงมาก 
ตามไปด้วย 

ดีแทคได้เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในการยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันขององค์กร โดยได้ปรับกลยุทธ์ส�าคัญใน 4 ด้าน  
เ พื่ อตอ บ ส นอ ง ค ว า มต้อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า ใ ห้ ไ ด้ ม า ก ที่ สุ ด ต่ อ ไ ป 
และเพื่อให้มั่นใจว่าดีแทคจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าอย่างมั่นคง แข็งแรง 
และยั่งยืน

การลดความซำ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ:	 
เราพร้อมสำาหรับอนาคต

ดีแทคยกระดับการท�างานภายในองค์กร 
อย่ า งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ลด ค ว า ม ซั บ ซ้อ นแ ล ะ 
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรามี 
การปรับปรุงองค์กรและรูปแบบการด�าเนินงาน
ให้ทันสมัย ลดขั้นตอน เพิ่มขีดความสามารถ 
และบริหารต้นทุนอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้พร้อม
ส�าหรับอนาคต และรับประกันว่าเราจะมอบ
ประสบการณ์การใช้บริการที่ราบรื่น ไร้กังวล 
แก่ลูกค้าของเรา ตลอดจนสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาวส�าหรับธุรกิจ

การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ:	เราร่วมพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

ดีแทคต้องการเป็นที่ไว้วางใจของสังคมผ่านมาตรฐานทางจริยธรรมอันแข็งแกร่ง และแนว 
การท�างานที่มีส่วนสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล�้าในสังคม  
การยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงาน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน การด�าเนินนโยบายด้านความเป็น
ส่วนตัว ความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

ทีมแห่งชัยชนะ:	เรายึดวิถีการทำางาน
แห่งอนาคต

เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะยังคงอยู่ในใจของ
ลูกค้า และสามารถตอบส นองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็น ดีแทค 
มุ่งหน้าสรา้งองค์กรทีแ่ข็งแกรง่และก้าวทัน
อนาคตที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการท�างาน
แบบคล่องตัว (Agile) เรยีบง่าย (Simple) 
และลดล�าดับชั้น (Lean) นอกจากนี ้ดีแทค
ยังส่งเสริมให้พนักงานท�างานภายใต้
คุณค่าหลัก คือ (1) ต้องท้าทายส่ิงที่เป็นอยู่  
(2) ให้ความส�าคัญกับลูกค้า (3) ซื่อสัตย์ 
และ (4) เรียบง่าย และสนุกสนาน

การเติบโต:	เราจะไม่หยุดพัฒนาเช่นเดียวกับลูกค้าของเรา

ดีแทคมองหาโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้ในตลาด โดยการมอบประสบการณ์รับชมวิดีโอ
อย่างไร้การติดขัดทุกที่ทั่วประเทศด้วยราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งยังคงจุดยืนของเราในการที่จะ
เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าใจง่าย ซื่อสัตย์ และเข้าถึงได้ง่าย เป็นมิตรกับ 
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ดีแทคยังสร้างประสบการณ์การบริการอย่างไร้รอยต่อด้วยการผสาน 
ช่องทางการขายทั้งหมด (Omni Channel) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางดั้งเดิม ช่องทางดิจิทัล 
และการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) การไม่หยุดพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าจะช่วยให้เรา
สามารถรักษาและดึงฐานลูกค้า prepaid คงอัตราการเติบโตของลูกค้า postpaid และขยาย 
ฐานลูกค้า B2B ได ้นอกจากนี้ดีแทคยังมีการศึกษาจัดเตรียมบริการเทคโนโลย ี5G และบริการใหม่ๆ 
อย่าง Virtual Reality (VR) Augmented Reality (AR) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานอย่าง 
มีความสุขให้กับลูกค้าอีกด้วย

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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การสรา้งคุณค่า
เพือ่น�าไปสู่
ความยัง่ยืน

รายงานความยัง่ยืน 2562

ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสาระสำาคัญด้านความย่ังยืน

ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูน้ำาดา้นโทรคมนาคมของประเทศไทย	ดีแทคจงึเนน้ท่ีการพฒันาเทคโนโลยีและ

กำาลังคนเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน	 และสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ผู้บริโภคและสังคม	 

ดว้ยเป้าหมายสำาคญัในปี	พ.ศ.	2562	ทีว่า่ดีแทคจะตอ้งกลับมามีผลประกอบการท่ีเตบิโตข้ึนอกีครัง้	

รวมถึงการอยู่ในตำาแหน่งที่สำาคัญในตลาดธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล	 บริษัทจึงมี 

การรเิริม่สรา้งผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค	แตยั่งคงใชป้ระโยชน์จากความเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีและทรพัยากรตา่งๆ	

ในกระบวนการดังกล่าว	 ดีแทคจึงไม่มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานอย่างมี 

นัยยะสำาคัญ	แต่ได้มีการสรา้งคุณค่าแก่ห่วงโซ่อุปทานในส่วนการดำาเนินงานหลัก	 โดยเน้นสรา้ง

คุณคา่ที่สอดคลอ้งกับปญัหาและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในแตล่ะหว่งโซ่

12 13
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ปรับป รุงพัฒนาเทคโนโลยีอย่ าง 

ต่ อ เ น่ื อ ง เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

การให้บริการ	 ขยายโครงข่ายให้เป็น

บริการท่ีประชาชนทุกคนเข้าถึงได	้ 

รวมถึงการปรบัปรุงระบบรกัษาความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์	 และการปกป้อง

ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ข อ ง ลู ก ค้ า ใ ห้ มี

ประสิทธภิาพสูงสุดอยูเ่สมอ

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่

สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าการส่ือสารกับ

ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา	 ซื่อสัตย์	 

ไม่สับสน	การปรับปรุงพัฒนาการให้

บริการแก่ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและ

สอดคลอ้งกับพฤติกรรม

ลดความเห ล่ือมลำ้ า ในการเข้ า ถึง 
และการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยกีาร
ส่ือสาร	สารสนเทศ	และดิจทิลั	รวมถงึ
การลดความเส่ียงจากการใชเ้ทคโนโลยี
ดังกล่าว	 ตลอดจการยกระดับการ
ทำางานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	
และการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม

ห่วงโซ่คุณค่า[102-9]

การดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ดี	ส่งเสรมิการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม	

และสนับสนุนส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	

เศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศ

พฒันาทกัษะความรูด้า้นตา่งๆ	ส่งเสรมิ

สภาพแวดล้อมการทำางานท่ีเหมาะสม

และปลอดภัย	 ส่งเสรมิสวัสดิการและ

สิทธปิระโยชน์ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	

ตลอดจนการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร

ที่มีความหลากหลาย	ความเท่าเทียม

และการส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา

การตลาด
และการบรกิาร

โครงขา่ยสัญญาณ
และเทคโนโลยี

พนักงาน ลกูคา้และสังคม ปร
ะเด

น็ค
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มย
ัง่ย

ืนใ
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ความส�าคัญของประเดน็ดงักล่าวตอ่กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

กำาหนดประเด็นด้านความย่ังยืนของดีแทค
ดีแทคได้จัดทำาการประเมินสาระสำาคัญด้วยการระบุประเด็นที่เป็นความเส่ียงในปจัจุบันและประเด็นที่อาจเป็นความเส่ียงในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	และการดูแลรกัษา 

ส่ิงแวดลอ้ม	และสอดคลอ้งกับส่ิงที่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของธุรกิจโทรคมนาคมใหค้วามสำาคัญ

[102-46] รายงานความย่ังยืนประจำาปี	พ.ศ.	2562	ฉบับน้ี	 ได้รวบรวมรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ	ที่ถือเป็นสาระสำาคัญของการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนของบรษิัท	 โดยการกำาหนดประเด็น 

ดา้นการพฒันาอยา่งย่ังยืนไดแ้บง่การพจิารณาออกเป็นสองมิติหลัก	ไดแ้ก่

1.	ประเด็นความย่ังยืนในระดับสากลและในระดับประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการดำาเนินธุรกิจดีแทค

2.	ความสำาคัญของประเด็นดังกลา่วตอ่กลุม่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

ผลจากการพจิารณากำาหนดประเด็นเน้ือหารายงาน	สามารถสรุปประเด็นความย่ังยืนตามความสนใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุม่ตา่งๆ	ไดแ้ก:่

หน่วยงานกำากับดูแลและหน่วยงานภาครัฐ:	
การทุจรติคอรร์ปัชันและความโปรง่ใส

พนักงาน:	
ความเทา่เทียมในการเขา้ถึงโอกาส	สิทธปิระโยชน์	การเติบโตในสายอาชีพ	และการประเมินผลงานภายในองค์กร

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ:	
ความเสมอภาคและความโปรง่ใสในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง

ลูกค้า:	
คุณภาพการใหบ้รกิาร	ความตรงไปตรงมา	และความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของขอ้มลูส่วนบุคคล

ชุมชนและสังคม:	
บทบาทของเทคโนโลยีในการเพิม่คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม		ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

Customers’ Personal  Data Protection

Good Govermance

Anti-Corruption

Law &  Regulatory Compliance

Fairness & Transperency

Procurement & Supply Chain

Consumers’ Well-Being

Employee Equality

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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ความยัง่ยืน
ทีด่ีแทค

เพื่อให้ประเด็นด้านความย่ังยืนครอบคลุมท้ังกระบวนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้เกิดการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและความโปร่งใส

เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจหลักสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมสูงสุด

เพื่อให้มีการประเมินความเส่ียงและโอกาสท่ีเกี่ยวข้องกับความย่ังยืนตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสม

เพื่อให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ	ในประเด็น 
ความย่ังยืน

[102-12] ดีแทคไดจ้ดัทำานโยบายการดำาเนินการดา้นความย่ังยืนโดยใชม้าตรฐานระดับสากล	ไมว่า่จะเป็นขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต	ิ(UN	Global	Compact),	ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสิทธมินุษยชน	

(UN	Universal	Declarationof	Human	Rights),	 และอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (ILO	Core	Conventions)	 เป็นต้น	นอกจากนี้	 ดีแทคยังได้ศึกษาประเด็น 

ด้านความย่ังยืนที่สำาคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อมได้อย่างแท้จริง	 โดยมีเป้าหมาย 

ในการดำาเนินนโยบาย	ดังน้ี
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ดีแทคมีการระบุความเส่ียงและขยายผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมอย่างเป็นระบบ	 โดยมุ่งหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านต่างๆ	 ในระดับสากลและสอดคล้องกับประเด็นความท้าทายต่างๆ	ของธุรกิจ

โทรคมนาคม	ดีแทคมุง่มัน่ทีจ่ะเพิม่ประสิทธภิาพแกม่าตรการสรา้งความโปรง่ใสและการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัในการดำาเนนิธุรกจิอยา่งตอ่เนือ่ง	รวมถงึการนำาเรือ่งสิทธมินุษยชนเขา้มาเป็นส่วนหนึง่

ของหลักการทำางานใน	 ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’	และในหว่งโซอุ่ปทานด้วยเชน่กัน	นอกจากน้ี	 เรายังมีการประเมินบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะท่ีเป็นธุรกิจโทรคมนาคม	 เพือ่เพิม่โอกาสและการมี

ส่วนรว่มในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	นอกเหนือไปจากการดำาเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ

การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsible	Business)

วิสัยทัศน์ของดีแทค	 ‘เช่ือมต่อส่ิงที่สำาคัญที่สุดสำาหรบัคุณและสรา้งสังคมไทยให้แกรง่’	สะท้อนความตั้งใจจรงิและความมุ่งมั่นทุ่มเทความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	นวัตกรรม	องค์ความรู	้

ทรัพยากรต่างๆ	 ในการยกระดับสังคมไทยในมิติต่างๆ	 โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมลำ้า	 และการยกระดับมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจของประเทศไทย	 ในการลดความเหลื่อมลำ้า	 

ดีแทคดำาเนินงานตามกรอบ	‘เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืน’	ของสหประชาชาตขิอ้ที	่10	“ลดความเหลือ่มลำ้าภายในและระหวา่งประเทศ”	(UN	Sustainable	Development	Goals	#10	Reduced	

Inequalities)	นอกจากน้ี	 ดีแทคยังใช้หลักการ	 ‘สรา้งคุณค่ารว่ม’	 (Creating	Shared	Value:	CSV)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน	ซึ่งช่วยให้ดีแทคสามารถเข้าใจและ 

เขา้ถึงปญัหาความตอ้งการที่แทจ้รงิของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย	และชว่ยใหเ้กิดการสรา้งแนวทางความรว่มมือและการระดมทรพัยากรเพือ่แกป้ญัหาในระยะยาวไดอ้ยา่งตรงจุดมากข้ึน

สร้างไทยให้แกร่ง
(Empower	Societies)	

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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ดแีทคไมเ่พยีงแตด่�าเนนิธรุกิจบนพืน้ฐานของการสรา้งนวัตกรรมและการเพิม่ประสิทธภิาพ ซึง่ส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศเทา่นัน้ แตย่งัค�านงึถงึถงึความยัง่ยนืและความ

รบัผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคมดว้ย เพราะดแีทคเชือ่ว่า หากชุมชน สังคม และประเทศเตบิโตอยา่งยัง่ยืนและมีเสถียรภาพ ธุรกิจของดแีทคก็จะเตบิโตตามไปดว้ย

ดีแทคเชื่อว่า	 ชุมชนและสังคมเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาคัญที่ใหญ่ที่สุด	การทำาธุรกิจโดย	 ‘สรา้งคุณค่ารว่ม’(Creating	Shared	Value:	CSV)	กับชุมชนและสังคมไทย	จึงเป็นแนวคิดและ 

วิธปีฏิบัติที่อยูใ่นทุกๆ	กระบวนการทำาธุรกิจของดีแทค

ขยะอิเล็กทรอนิกส์และส่ิงแวดล้อม

ความเป็นธรรมและความปลอดภัย
ของชุมชนในพื้นที่ที่มีการต้ัง
เสาสัญญาณ

ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล

การเขา้ถึงเทคโนโลยีอยา่งเทา่เทียมและ
การส่งเสริมให้คนไทยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ

จากการทำางานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 	 ผู้ เชี่ยวชาญ	 ภาควิชาการ	 

และภาคประชาสังคมอย่างต่อเน่ือง	 ดีแทคมองเห็นความท้าทายสำาคัญ 

ที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีส่วนสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคม	 

ซึ่งดีแทคได้ดำาเนินการเพื่อป้องกัน	 ลดผลกระทบด้านลบ	 หรือกระทั่ง 

สรา้งความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน	4	ประเด็น	ไดแ้ก่

ตลอดปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคมส่ีวนสำาคญัในการกำาหนดวาระและความรูใ้หมว่า่ดว้ยผลกระทบของธุรกจิโทรคมนาคมตอ่ชุมชนและสังคม	พรอ้มทัง้ไดด้ำาเนินการ	และส่งเสรมิกจิกรรมตา่งๆ	เพือ่ป้องกนั

ปญัหาระดับสังคมที่ธุรกิจอาจมีส่วนรว่มกอ่ใหเ้กิดขึ้นได	้ในเชิงรบั	ดีแทคมีการรบัฟงัความเห็นและความตอ้งการในพืน้ที่ชุมชนที่ดีแทคเขา้ไปทำางานรว่มดว้ย	เพือ่นำาขอ้มลูจรงิมาแกไ้ขปญัหา

ประเด็นท่ีชุมชนและสังคม
ให้ความสำาคัญ

ชุมชนและสังคม

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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โครงการ	Safe	Internet[103-1] 

เมือ่อนิเทอรเ์นต็กลายเป็นส่วนหนึง่ในการใชชี้วิตของคนทัว่โลก ดแีทคจึงท�างานเชงิรุกเพือ่สรา้ง

ภมูิคุม้กันแกเ่ดก็ๆ ใหส้ามารถใชอ้ินเทอรเ์น็ตไดอ้ยา่งปลอดภัย 

แมก้ารเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตได้ทุกท่ีทุกเวลาในราคาท่ีเอื้อมถึง	สรา้งโอกาสและความเป็นไปได้ใหมใ่หกั้บ

เด็กและเยาวชนอยา่งมหาศาล	แตห่ลายครัง้เด็กและเยาวชนก็ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากอินเทอรเ์น็ต

ไดอ้ยา่งท่ีควรจะเป็น	อกีทัง้ยังมโีอกาสท่ีจะถกูทำารา้ยไดด้ว้ยเชน่กัน	เพราะถึงทีสุ่ดแลว้เราไมอ่าจปฏิเสธ

ไดว้า่อินเทอรเ์น็ตสามารถเป็นมุมมืดที่เต็มไปดว้ยความเส่ียง

ในปี	พ.ศ.	2562	 ‘การทำาอินเทอรเ์น็ตให้ปลอดภัย’กลายเป็นหน่ึงในวาระหลักของโลก	 เมื่อองค์การ

ระหว่างประเทศ	 ภาครัฐ	 ภาควิชาการ	 และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเริ่มตระหนักแล้วว่า	 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืนของสหประชาชาติ	โดยเฉพาะ	เป้าหมายขอ้ที	่16	“ส่งเสรมิสังคมทีส่งบสุข

และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสรา้งสถาบันที่มีประสิทธิผล	 

รบัผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ”	จะไมส่ามารถบรรลุไดเ้ลย	หากโลกดิจทิัลไมป่ลอดภัย

เดก็อายุ 8-12 ปี 

กว่า	56%	ใน	29	ประเทศทั่วโลก	มีแนวโนม้ที่จะใชเ้วลากับ 
หนา้จอนานเกินไป	และโดยเฉล่ียแลว้มีความเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่จะ	

•			ถกูกล่ันแกลง้บนโลกออนไลน์	(Cyberbullying) 
•			ติดเกม	(Video-Game	Addiction)	 
•			มีพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมทางเพศ	(Sexual	Behaviors)	 
•			ถกูลอ่ลวงใหไ้ปพบในโลกจรงิ	(Offline	Meetings)	

เด็กและเยาวชนท่ัวโลกกำาลังตกอยู่ในความเส่ียง
ในเดือนตุลาคม	 2562	 สหภาพโทรคมนาคมและยูเนสโกได้ออกรายงานสำารวจ
สถานการณ์ความปลอดภัยอินเทอรเ์น็ตสำาหรบัเด็ก	พบวา่

เดก็และเยาวชน คือกลุม่คนเปราะบางท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลกออนไลน์	โดยมีจำานวนกวา่

2,200	ล้านคนทั่วโลก

20%

ของเดก็อายุ 9–17 ปีเห็นภาพโป๊และ
อนาจารโดยทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ

25%

ของเดก็ทีเ่ห็นรายงานว่า พวกเขา
กลัวและเครยีด

99%

ของ ‘ขอ้ก�าหนดและเงือ่นไข’ 
ของผลิตภัณฑอ์อนไลน ์ซับซอ้น

และยากเกินไปส�าหรบัเดก็

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล



ดีแทคกับการมีส่วนร่วมสร้างอินเทอร์เน็ตท่ีปลอดภัย[103-2, 103-3] 
ดีแทคตระหนักดีว่า ในฐานะผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมรายส�าคัญของไทย ดีแทคถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศอินเทอรเ์น็ต และควรจะม ี

บทบาทส�าคัญในการสรา้งอินเทอรเ์น็ตทีป่ลอดภัยยิง่ขึน้ส�าหรบัเดก็และเยาวชน

ดีแทคจึงได้ดำาเนินโครงการ	Safe	 Internet	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2559	 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ	สรา้งทักษะและภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถ 

ทอ่งโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งปลอดภัย	เหมาะสม	และสรา้งสรรค์	ในปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคดำาเนินการภายใตก้รอบดำาเนินงาน	3	ประการ	ไดแ้ก่
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ดร.	ศรดีา	ตันทะอธพิานิช 
กรรมการผูจ้ดัการมลูนิธอิินเทอรเ์น็ตรว่มพฒันาไทยและอนุกรรมการส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์

การรังแกกันผ่านไซเบอร์	 (Cyberbullying)	 นับเป็นความรุนแรงรูปแบบใหม่	 เม่ือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท	 

การใช้งานทำาได้ง่ายข้ึน	 ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้กระทำาได้	 ในทางตรงข้าม	การใช้พื้นที่ของโลกไซเบอร์ต่างกับ 

การรงัแกรูปแบบอื่น	ซึ่งไมท่ราบวา่ใครเป็นผูถ้กูกระทำา	จงึถกูนำามาใชเ้ป็นชอ่งทางใส่รา้ย	โจมตี

สำาหรบัเด็กยุคใหม	่คนที่ถกูรงัแกและคนที่รงัแกคนอื่นมีสัดส่วนเขา้ใกลก้ันมากขึ้นเรือ่ยๆ	แปลวา่มีการเอาคืนมากขึ้น

เรื่อยๆ	นอกจากน้ี	 ยังพบว่า	 การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีจุดเริ่มต้นจากการกลั่นแกล้งหรือการรังแกทางวาจา	 

แล้วก็ไปสู่ทางรา่งกาย	 ไปสู่ทางสังคม	แล้วก็ทางสังคมจะเริม่เข้าสู่กระบวนการการรงัแกทางไซเบอรซ่ึ์งเทคโนโลยี

ทำาให้รูปแบบการรังแกมีความรุนแรงมากข้ึน	 จำานวนสูงข้ึน	 และถึงแม้อาจไม่ได้รับความเจ็บปวดทางกาย	 

แตค่วามเจบ็ปวดทางใจมีความรุนแรง	เพราะลกัษณะของการทำารา้ยกนัผา่นออนไลน์จะวนเป็นลปูไปกลบัอยา่งไมจ่บส้ิ 

 

ผศ.	ดร.	ธานี	ชัยวัฒน์	

คณะเศรษฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 หัวหน้าคณะผู้จัดทำาวิจัยเรื่อง	 ‘การแกล้งกันของเด็กนักเรียน	 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล’

การปลอ่ยใหเ้ด็กอยูก่ับส่ือออนไลน์	 เลน่เกมรุนแรง	หรอืปลอ่ยใหเ้ด็กเปิดเว็บโป๊ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธเิด็ก	 เพราะวา่

จรงิๆ	 เขาตอ้งไปเรยีนหนังสือ	ตอ้งเติบโตไปในทางท่ีเหมาะสม	แตเ่ราปลอ่ยปละละเลยใหเ้ขาใชเ้วลากับส่ือมากเกินไป	 

ไม่เพียงเท่าน้ัน	 ทุกวันน้ีมี ส่ือลามกอนาจารที่ถูกรายงานเข้ามาจากทั่วโลกมีจำานวนมากกว่าแสนเว็บไซต์	 

อย่างประเทศไทยจะมีกรณีที่ เด็กดูส่ืออนาจารแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศจนไปกระทำากับเด็กที่อายุน้อยกว่า	 

หรอืมีการใชโ้ทรศัพท์มือถือถา่ยคลิปแลว้ไปเผยแพรบ่นโลกออนไลน์	ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธขิองบุคคล	การสำารวจ

สถานการณ์เดก็ไทยกบัภัยออนไลน์	ของมลูนิธอินิเทอรเ์น็ตรว่มพฒันาไทย	รว่มกบัศนูย์ประสานงานส่งเสรมิและปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์	หรอื	 โคแพท	 (COPAT	-	Child	Online	Protection	Action	

Thailand)	เมือ่ตน้ปี	2562	กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กอายุ	6-18	ปี	จำานวน	15,318	คนทัว่ประเทศ	พบขอ้มลูทีน่า่สนใจ	เชน่

•	เด็ก	31%	เคยถกูกลั่นแกลง้รงัแกออนไลน์	เพศทางเลือกโดนมากที่สุด	คือ	49%	

•	เด็ก	40%	ไมไ่ดบ้อกใครเกี่ยวกับเรือ่งที่โดนกลั่นแกลง้

•	เด็ก	34%	ที่โดนกลั่นแกลง้ยอมรบัวา่เคยกลั่นแกลง้คนอื่นทางออนไลน์ดว้ย

•	เด็ก	74%	เคยพบเห็นส่ือลามกอนาจารทางออนไลน์	

•	เด็ก	50%	เคยพบเห็นส่ือลามกอนาจารเด็ก	ไดแ้ก	่ภาพหรอืวิดีโอเด็กในทา่ทางย่ัวยุอารมณ์ทางเพศ	การรว่มเพศระหวา่งเด็กกับเด็กหรอืเด็กกับผูใ้หญ	่	

•	เด็ก	6%	เคยครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็ก	เคยส่ง	ส่งตอ่	หรอืแชรส่ื์อลามกอนาจารทางออนไลน์	ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย	

•	เด็ก	2%	ยอมรบัวา่เคยถา่ยภาพหรอืวิดีโอตนเองในลักษณะลามกอนาจารส่งใหค้นอื่นๆ	ดว้ย

เหลา่น้ีคือภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ที่ผูใ้หญทุ่กคนมีหนา้ที่ตอ้งรว่มดว้ยชว่ยกันเพือ่ทำาใหโ้ลกออนไลน์เป็นพืน้ที่ที่ปลอดภัยสำาหรบัเด็กๆ

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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ดีแทคตอ่ยอดงานวจิยัดว้ยการสำารวจความเขา้ใจการใชอ้นิเทอรเ์น็ต	และความตอังการสนับสนุน

จากครู	200	คนทั่วประเทศ	พบวา่	

สร้างความรู้และทักษะที่จำาเป็นแก่ครู	พ่อแม่	ผู้ปกครอง

28 29

ส่ือสารสาธารณะและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

ดีแทคส่ือสารกับสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สังคมมองเห็นและตระหนักถึงความส�าคัญของการสรา้งอินเทอรเ์น็ตให้ปลอดภัยส�าหรบัเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเปิดให้สาธารณะ 
เขา้ถึงงานวิจัยและสนับสนุนใหม้ีการน�างานวิจัยไปใชต้อ่ยอดทัง้ในการเรยีนการสอน และการขับเคล่ือนเชิงนโยบายตอ่ไป

นอกจากน้ี	 ดีแทคยังได้ร่วมจัดตั้งวันต่อต้านการกล่ันแกล้งกันบนโลกออนไลน์ของโลก	 (Stop	Cyberbullying	Day)	 ในวันศุกร์ท่ีสามของเดือนมิถุนายนในทุกๆ	 ปี	 เพื่อรณรงค์ให้ครู	 

ผูป้กครอง	และสังคมตระหนักถึงความสำาคัญของภัยที่อาจเกิดจากการใชอ้ินเทอรเ์น็ตอยา่งไมเ่ขา้ใจ	และหาทางป้องกัน	เพือ่ใหอ้ินเทอรเ์น็ตเกิดประโยชน์สูงสุดไดต้ามที่ควรจะเป็นตอ่ไป

ในระดับนานาชาติ	 ดีแทคได้รว่มกับ	depa	และเทเลนอรก์รุป๊	พรอ้มด้วยผู้เชี่ยวชาญและคณะทำางานด้านเด็กและการศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกัน 

การกล่ันแกล้งทางโลกออนไลน์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	หรอื	ASEAN	StopCyberbullying	Workshop	ซึ่งนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอในการแก้ไขปญัหาการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 

ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม	3	ด้าน	 ได้แก่	 (1)	การยกระดับการแก้ปญัหาผ่านหลักสูตรการศึกษา	 (2)	การจัดตั้งคณะทำางานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนเด็กและเยาวชน	 

และ	(3)	การสรา้งความรว่มมือกรอบกฎหมายในระดับอาเซียน

เพิ่งอยู่ในช่วงเริม่ต้นเท่านั้น	 และยังต้องทำางานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้าง	 อย่างไรก็ตาม	 การติดตาม

ประเมินผลโครงการในเบื้องต้นร่วมกับศูนย์เศรษฐศาสตร์

พฤติกรรมและการทดลอง	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พบว่า

ความสำาเรจ็ซึ่งสะทอ้นศักยภาพของโครงการ	ดังน้ี

SafeInternetForKid.com:	

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาในทุกโรงเรียน	พบว่า	
ความรู้	3	อันดับแรกท่ีหลักสูตร	SafeInternetForKid.com	ช่วยเพิ่มความรู้ให้กับเด็ก	ได้แก่		

หลักสูตร	
SafeInternetForKid.com	
ชว่ยทำาใหเ้ด็กมีความรูเ้รือ่ง

การใชอ้ินเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภัย
เพิม่มากขึ้นอยา่งมีนัยยะสำาคัญ		

ประมาณร้อยละ
	6.75

ดแีทคเชือ่มัน่ในการแกไ้ขปัญหาบนฐานความรู ้โดยส่งเสรมิทัง้การน�าองคค์วามรูจ้ากระดบัโลกมาสู่สังคมไทย และการผลิตความรูเ้พือ่ท�าความเขา้ใจรากเหงา้ของปัญหา

และสถานการณใ์นปัจจุบันของไทย

ดีแทครว่มมือกับศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

เพือ่ศึกษาความเขา้ใจและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในระดับช้ันมัธยมศกึษาและระดับ	ปวช.	

จำานวน	1,606	คน	 เกี่ยวกับการรงัแกผ่านไซเบอร	์ (Cyberbullying)	ซึ่งนับเป็นงานวิจัย 

ชิ้นแรกๆ	 ในประเทศไทยที่ทำาการศึกษาในประเด็นน้ี	หน่ึงในข้อค้นพบสำาคัญของงานวิจัย	คือ	

“ครูและผูป้กครองเป็นคนกลุม่สุดทา้ยท่ีเด็กจะขอความชว่ยเหลือ	โดยมีเด็กเพยีง	33%	เทา่น้ัน

ทีจ่ะเลือกปรกึษาครูและผูป้กครอง	อยา่งไรกต็าม	การสัมภาษณ์เชงิลกึพบวา่	นักเรยีนอยากให้

ครูเป็นผู้ที่ช่วยเหลือมากที่สุดในเวลาที่ตนตกเป็นเหย่ือการกลั่นแกล้ง	 แต่ท่ีไม่เข้าหาครู 

เพราะคิดวา่ครูและผูป้กครองไมเ่ขา้ใจและไมม่ีศักยภาพที่จะชว่ยเหลือตนได้

ดีแทคพฒันา	SafeInternetForKid.com	แพลตฟอรม์ทีเ่นน้การสรา้งภมูคุิม้กนัดา้นดิจทิลั	

(digital	resilience)	แกเ่ด็กๆ	โดยครูและผูป้กครองสามารถนำาเน้ือหาไปใชใ้นการเรยีนการสอน

ได้ทันที	 โดยสามารถอบรมครูเรื่องการใช้เน้ือหาจากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวได้จำานวน 

440	คน	ซึ่งสามารถนำาไปขยายผลในหอ้งเรยีนของตนเอง	เขา้ถึงนักเรยีนกวา่	23,766	คน

ทั่วประเทศ

ดีแทครว่มมอืกบัมลูนิธอินิเทอรเ์น็ตรว่มพฒันาไทย	จดักจิกรรมคา่ย	Young	Safe	Internet	

Leaders	 เพื่อสร้างแกนนำาเยาวชนพลเมืองอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบ	 หรือ	

Responsible	Netizen	จำานวน	100	คน	จาก	20	โรงเรยีนทั่วประเทศ	ซึ่งแตล่ะโรงเรยีน

สามารถทำาโครงการต่อยอดในโรงเรยีนและชุมชนออนไลน์	 เข้าถึงนักเรยีนกว่า	7,000	คน	

โดยไดร้บัการสนับสนุนจากสำานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั	(depa)	และสำานักงานกองทุน

ส่ือปลอดภัยและสรา้งสรรค์

เชือ่วา่ตนเองมหีนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ
โดยตรงในการเสริมสร้างทักษะและ
ภูมิคุ้มกันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน	

มั่นใจว่าตนเองมีความรู้และศักยภาพ
เพียงพอในการสอนนักเรียนเรื่อง
ทักษะและภูมิคุ้มกันการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ต้องการการอบรมเพิ่มความรู้	 
จากผู้ เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือ 
ที่ครูสามารถขอคำาปรึกษาได้อย่าง
ทันท่วงที

89% 

57%	

95% 

ความมีนำ้าใจ
บนโลกออนไลน์

ความเส่ียง
บนโลกออนไลน์

การใชอ้ินเทอรเ์น็ต
อยา่งปลอดภัย

ความรูก้อ่นเรยีน

หลังเรยีน

56
% 67

% 73
%

59
% 66

%

42
%

14%

8% 7%

จากผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 ดแีทคไดพ้ฒันาและออกแบบเครือ่งมอืเพือ่สรา้งความรูแ้ละทักษะทีจ่�าเป็นแกค่ร ูพอ่แม ่ทัง้ในรปูแบบออนไลนแ์ละออฟไลน์

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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โครงการ	Smart	Farmer
ดแีทคผลักดนัใหเ้กษตรกรสามารถใชอ้ินเทอรเ์น็ตไดอ้ยา่งเตม็ศักยภาพเพือ่รบัประกันว่า เทคโนโลยีจะสามารถลดความเหล่ือมล�้าไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และจะสรา้งไทยใหแ้กรง่ได้

ในปจัจุบันความเหลื่อมลำ้าทางเทคโนโลยีเป็นปญัหาหลักของสังคมเศรษฐกิจไทย	ดีแทคเล็งเห็นถึงปญัหาน้ี	จงึไดร้เิริม่โครงการ	Smart	Farmer	ตั้งแตปี่	พ.ศ.	2551	รว่มกับมลูนิธริว่มดว้ยชว่ยกัน

สำานึกรกับา้นเกิด	โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ	เพือ่พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรใหเ้ป็นรากฐานท่ีสำาคัญในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทย		การดำาเนินงานในแตล่ะปี	ดีแทคเนน้การพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆ 	เพือ่ตอบสนองตอ่ปญัหาและความตอ้งการของเกษตรกรรายยอ่ยควบคูไ่ปกับการสรา้งทักษะท่ีจำาเป็นเพือ่ชว่ยใหเ้กษตรกรรายยอ่ยมีความสามารถเป็นผูป้ระกอบการ

การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมและการส่งเสริม
ให้คนไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ
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ยอ้นกลับไปในปี	พ.ศ.	2551	ท่ีหนา้จอโทรศัพท์ยังแสดงผลเป็นขาวดำา	 

ดีแทครเิริม่โครงการส่งขอ้มลูขา่วสารไปยังเกษตรกรผา่น	SMS	โดยแบง่

เน้ือหาเป็น	3	เรือ่ง	ไดแ้ก	่ขา้ว	พชืไร	่และปศุสัตว์	ซ่ึงเกษตรกรท่ีเป็นลกูคา้ 

ดีแทคสามารถรบัขอ้มลูเหลา่น้ีไดฟ้ร	ีนอกจากน้ี	ดีแทคยังไดเ้ปิดใหบ้รกิาร

คอลเซ็นเตอร	์*1599	สำาหรบัเกษตรกรท่ีตอ้งการถามคำาถาม 

หรอืขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียวกับการเกษตร	และเบอร	์0-2016-5609	สำาหรบั

เกษตรกรท่ีไมไ่ดเ้ป็นลกูคา้ของดีแทค	โดยใชอ้งค์ความรู ้

จากมลูนิธริว่มดว้ยชว่ยกันสำานึกรกับา้นเกิด

เขา้สู่ยุคของสมารต์โฟนซึ่งไดป้รบัเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรไปอยา่งส้ินเชิง	 

โดยเฉพาะในเรือ่งการรวมกลุม่และการส่งตอ่องค์ความรู	้ดีแทคจงึไดร้ว่มมือกับ 

มลูนิธริว่มดว้ยชว่ยกันสำานึกรกับา้นเกิด	พฒันาโมบายล์แอพพลิเคชัน	Farmer	Info	 

เพือ่เป็นชอ่งทางการส่ือสารและการส่งตอ่ขอ้มลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การเกษตรและ 

การสรา้งรายได	้โดยขอ้มลูจะเป็นในรูปแบบบทความ	อินโฟกราฟิก	และวิดีโอคลิป	

เกษตรกรที่เป็นลกูคา้ดีแทคสามารถดาวน์โหลดและใชแ้อพพลิเคชันดังกลา่วไดฟ้รี

ดว้ยการรว่มมือกับกรมส่งเสรมิการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ดีแทคไดจ้ดัใหม้ีการอบรมเรือ่ง	‘การตลาดออนไลน์’	แกก่ลุม่เกษตรกรอายุ	

18-45	ปี	หรอื	Young	Smart	Farmers	โดยมีวัตถุประสงค์ใหเ้กษตร

กลุม่น้ีสามารถใชป้ระโยชน์	จากอินเทอรเ์น็ตและโซเชียลมีเดียในการเพิม่

โอกาสทางการตลาดและการขาย	โดยหัวขอ้การอบรมในหลักสูตรน้ี 

ยังมีเรือ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์	การต้ังราคาขาย	และเทคนิคการถา่ยรูป

สินคา้เพือ่เพิม่ยอดเขา้ชม	เป็นตน้	จวบจนปจัจุบัน	โครงการไดอ้บรม

เกษตรกรรายยอ่ยไปแลว้กวา่	125,000	รายทั่วประเทศ	ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลว้	

เกษตรกรท่ีผา่นการอบรมสามารถเพิม่รายไดไ้ดถ้ึงรอ้ยละ	25	 

จากการนำาเทคนิคตา่งๆ	ไปใช้

เขา้สู่ยุคของเทคโนโลยีขั้นสูงอยา่งบิ๊กดาตา้และแมชชีนเลิรน์น่ิง	ซึ่งไดย้กระดับโครงการ	

Smart	Farmer	ไปอีกขั้นดว้ยการสรา้งทักษะและความพรอ้มแกเ่กษตรกร	 

ใหส้ามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีเหลา่น้ีไดผ้า่น	‘บรกิารฟารม์แมน่ยำา’	บรกิารน้ีไดร้บั 

การพฒันาขึ้นโดยรคีัลท์ซึ่งเป็นสตารท์อัพที่เชี่ยวชาญในการใชบ้ิ๊กดาตา้รวบรวมขอ้มลู

อากาศจากสถานีตา่งๆ	ทั่วโลก	และประมวลผลออกมาเป็นการพยากรณ์อากาศ 

ที่มีความแมน่ยำาสูง	สามารถแสดงผลเฉพาะจุดพืน้ที่	และไดน้ำาบรกิารน้ี 

ไปใหเ้กษตรกรในเครอืขา่ยของมลูนิธริว่มดว้ยชว่ยกันสำานึกรกับา้นเกิดไดใ้ช	้โดยดีแทค 

มส่ีวนชว่ยในการประชาสัมพนัธ์บรกิารดังกลา่วแกล่กูคา้กวา่	20	ลา้นราย	มผีูส้มคัรใชง้าน

กวา่	151,000	ราย	เฉพาะในปี	พ.ศ.	2562	มีผูเ้ขา้ใชง้านจำานวน	2,660,000	ครัง้

เชื่อมโยงเกษตรกรให้เข้าถึงเทคโนโลยี

2551 

2556

2559

2561
จากเกษตรกรรายย่อยสู่การกลายเป็น	Smart	Farmer	ท่ีแท้จริง
นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ดีแทคได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการอบรมเกษตรกรรายย่อยเพื่อพัฒนาทักษะ 
การใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการเพิม่ยอดขายและรายไดต้ัง้รา้นคา้ออนไลนใ์หน้า่สนใจ เขา้ถึงผูบ้รโิภคกลุ่มใหม่ๆ ไดเ้องโดยไมต่อ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง

ปี	 พ.ศ.	 2560	 นับเป็นปีก้าวกระโดดสำาคัญ	 เมื่อดีแทคได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

และคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ	หรอืเนคเทค	รเิริม่โครงการ	‘ฟารม์แมน่ยำา	IoT’	ซึ่งเป็นโครงการนำารอ่งในการนำาเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตสรรพส่ิง	หรอื	Internet	of	Things	

(IoT)	เขา้ไปใชใ้นการบรหิารจดัการโรงเรอืนใน	30	ฟารม์	ใน	23	จงัหวัด	โครงการน้ีมุง่ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรรายยอ่ยสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง

เพือ่ยกระดับการผลิตไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

จากการดำาเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา	 ทำาให้ดีแทคพบว่า	 เกษตรกรรายย่อยมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่าน้ี 

เพือ่บรหิารจดัการการเกษตรจนสามารถเพิม่ผลผลิต	เพิม่รายได	้และลดตน้ทุนการผลิตไดจ้รงิ

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

SMS แจง้ขอ้มลูขา่วสารเกษตรกรและ

คอลเซ็นเตอร ์*1599

Farmer Info Application

 การตลาดออนไลน์

เทคโนโลยีบิ๊กดาตา้เพือ่การพยากรณอ์ากาศ
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ผลการตัดสินเกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด	พ.ศ.	2562

ผูค้ิดคน้	ตอ่ยอด	สรา้งมลูคา่สินคา้เกษตรอินทรย์ี	‘กลว้ยเสียบตอก’	ดว้ยการนำาวัสดุพืน้บา้นมาใช	้สามารถสรา้งงานและรายไดใ้หแ้กส่มาชิกในชุมชน

ด้วยหลัก	 ‘เกษตรทฤษฎีใหม่’	ตามแนวพระราชดำาร	ินายปรชีาได้รเิริม่กิจการการเกษตรแบบออรแ์กนิกบนพื้นที่	 14	 ไร	่ ซึ่งปจัจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

แบบย่ังยืน	ที่ผสมผสานกิจกรรมทางการเกษตรอย่างครบวงจร	อาทิ	ธนาคารต้นไม	้พื้นที่ปลูกผักอินทรย์ี	และการแปรรูปสมุนไพร	 โดยถือว่า	มีกระบวนการบรหิารจัดการ 

ที่ประสบความสำาเรจ็ในการสรา้งคุณคา่ใหแ้กส่มาชิกในชุมชนไดอ้ยา่งย่ังยืน

ผูน้ำากลุม่นาขา้วอินทรย์ีที่เขม้แข็ง	มีเครอืขา่ยขา้วอินทรย์ีที่ไดม้าตรฐานออรแ์กนิก	สามารถส่งไปจำาหนา่ยในตา่งประเทศในนาม	‘ขา้วอินทรย์ีบา้นเชียงเพง็’

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
นายโกสินธุ ์สุวรรณภักดี
ภักดีฟารม์	จงัหวัดมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
นางกล้วย ดวงค�า
บา้นฟารม์ออรแ์กนิค	จงัหวัดยโสธร

รางวัลชนะเลิศ
นายปรชีา หงอกสิมมา
วณพรรณ	ออรแ์กนิค	การเ์ดน้	จงัหวัดขอนแกน่
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โครงการเกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด
อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรคือ การสร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการท�าการเกษตร ดีแทคจึงได้สนับสนุนโครงการ  

‘เกษตรกรส�านึกรกับา้นเกิด’ โดยมลูนิธริว่มดว้ยชว่ยกันส�านึกรกับา้นเกิด ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551

ในปี	พ.ศ.	2562	 โครงการได้ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการทำาการเกษตรตั้งแต่ต้นนำ้าอย่างเกษตรกรถึงคนปลายนำ้าอย่างผู้บรโิภคจึงดำาเนินการภายใต้แนวคิด	 ‘เกษตรวิถีอินทรย์ี 

แบบครบวงจร’	 เพื่อสรรหาเกษตรกรต้นแบบท่ีมีองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์	 ใส่ใจการทำาการเกษตรท้ังกระบวนการต้ังแต่การเพาะปลูกจนถึงการส่งผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยคำานึงถึง 

ความปลอดภัยตอ่สุขภาพ	เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม	ตลอดจนมีแนวทางในการดำาเนินชีวิตที่สอดคลอ้งกับวิถีเกษตรอินทรย์ี

การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมและการส่งเสริม
ให้คนไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ
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30 3136

การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
ดแีทคตัง้เป้าหมายเป็นองคก์รทีด่�าเนนิธุรกจิอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่ส่ิงแวดล้อม และ

ไดก้�าหนดใหเ้รือ่งการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายดา้นความยัง่ยืน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมนบัเป็นหน่ึงในผูเ้ลน่สำาคญัในการแกไ้ขปญัหาส่ิงแวดลอ้ม	โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงการมส่ีวนทำาใหก้ระบวนการผลติและการบรโิภคสินคา้และบรกิารตา่งๆ	มปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น	 ใช้ทรัพยากรน้อยลง	 ไม่นับว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเองก็พยายามลดการใช้

พลังงานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอยา่งตอ่เน่ือง

อย่างไรก็ตาม	ปญัหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

คือ	ขยะอิเล็กทรอนิกส์จำานวนมหาศาล	จากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลกในปี	พ.ศ.	2562	

ประเมินวา่	ปจัจุบันโลกผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึงปีละ	50	ลา้นตัน	โดยมีเพยีงรอ้ยละ	20	

เทา่น้ันทีถ่กูนำาไปรไีซเคลิอยา่งถกูตอ้ง	คาดการณ์วา่กอ่นถงึปี	พ.ศ.	2593	ขยะอเิลก็ทรอนิกส์

อาจมากถึง	120	ลา้นตันในแตล่ะปี

ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ประกอบดว้ยทัง้วัสดุท่ีสามารถนำาไปรไีซเคลิไดแ้ละวัสดุท่ีเป็นพษิ	การจดัการ

อย่างไรป้ระสิทธิภาพและไม่ถูกวิธีจึงไม่เพียงแต่เป็นการสูญทรพัยากรไปโดยเปล่าประโยชน์

เทา่น้ัน	แตอ่าจส่งผลใหส้ารพษิแพรก่ระจายและตกคา้งในดิน	นำ้า	และอากาศอีกดว้ย

สำาหรับประเทศไทย	ปญัหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ดำาเนินไปบนเส้นทางเดียวกันกับประเทศ 

กำาลังพัฒนาหลายประเทศ	 คือมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี	 ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ	 

พบว่าในปี	 2559	ประเทศไทยมีของเสียอันตรายจากชุมชน	606,319	ตัน	 ซึ่งเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	 2.54	 จากปี	 2558	 โดยเป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 

393,070	ตัน	(รอ้ยละ	65)	และของเสียอันตราย	(เชน่	แบตเตอรี	่ถา่นไฟฉาย	ภาชนะบรรจุ

สารเคมี	และกระป๋องสเปรย์)	213,249	ตัน

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ประเด็นที่น่ากังวลคือ	 มีรายงานข่าวว่าประเทศไทยกำาลังกลายเป็น 

ศูนย์กลางของขยะอิเล็กทรอนิกส์โลก	 โดยมีการนำาเข้าขยะจากต่างประเทศกว่า	 1	 แสนตัน	 

คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์กองอยู่ราว	 4	 แสนตัน	 โดยที่	 

2-3	แสนตันไมส่ามารถระบุที่มาได้

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของดีแทค
ดีแทคตระหนักดีว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมที่มีนัยยะส�าคัญ 
ในกระบวนการด�าเนินธุรกิจของดีแทค จึงได้ประเมินกระบวนการธุรกิจพบว่า 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์มาจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ โครงข่ายเสาสัญญาณ ส�านักงาน และ

ศนูยบ์รกิารดแีทค

ในการน้ี	 ดีแทคได้สรา้งกระบวนการบรหิารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	ทั้งยังจัดทำาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการ 

คัดแยกและรไีซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่บังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรโดย‘หน่วยงานความยั่งยืน’	 

และ	 ‘หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง’	สำาหรบัทุกหน่วยงานในกระบวนการดำาเนินธุรกิจของดีแทค 

ที่มีการสรา้งขยะอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้ม่ันใจว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากดีแทคจะได้รบั 

การจดัเกบ็	ขนส่ง	คดัแยก	และรไีซเคลิอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมโดยผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัใบอนุญาต

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งถกูตอ้ง

นอกจากการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในกระบวนการธุรกิจภายในแล้ว	 ดีแทคยังขยาย 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกผ่านโครงการ	 ‘ThinkSmart’	 ที่เริ่มต้นตั้งแต ่

ปี	 พ.ศ.	 2557	 โดยดีแทคจะรวบรวมเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งซากโทรศัพท์มือถือ 

แบตเตอรี่เส่ือมสภาพ	 อุปกรณ์เสริมต่างๆ	 ที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้ามารีไซเคิลด้วยวิธีการ 

ที่เหมาะสม	 เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม	 ดีแทคได้กระจายตู้	 ThinkSmart	 ตาม	 

dtac	hall	ทั่วประเทศ	และตามจุดรบัต่างๆ	ของพารต์เนอรด์ีแทค	 โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

เหล่าน้ีจะถูกนำาไปคัดแยก	 จัดเก็บ	 กำาจัด	 หรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธี	 เช่น	 การนำาไปสกัดเป็น 

โลหะมีค่า	 ถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ไม่ต้องเกิดการสกัดโลหะใหม ่

จากการขุดเหมืองแร่	 และช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์อีกทางหนึ่งด้วย	 โดยการรีไซเคิล 

โทรศัพท์มือถือ	 1	 เครื่องน้ัน	 เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง	

12.585	กิโลคารบ์อนตอ่เครือ่ง

ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการดำาเนินธุรกิจภายในและจาก

ผู้บริโภคทั่วไป	 และนำาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดย 

ผู้ ให้บริการท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องท้ังหมด	

สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

2,636,428	 กิ โลคาร์บอน	 (ใช้ วิธีการคำานวณ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์การ

บรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก)

ในปี	พ.ศ.	2562	 
ดีแทคสามารถเก็บขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้จำานวน 

213,476	ชิ้น 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านส่ิงแวดล้อม ดีแทคจึงมีเป้าหมายการเป็นองค์กร 
ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและได้ก�าหนดให้เรือ่งการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่ง 
ของนโยบายดา้นความยัง่ยืนเพือ่เป็นทิศทางในการด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้

ประเมินกระบวนการดำาเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ

พัฒนาระบบ	 Environment	Management	 System	
(EMS)	 เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการรายงานผลการดำาเนินงาน 
ด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กร	 โดยนำาข้อมูลที่ได้รับมาวางแผน 
และปรับปรุงการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

สร้างความร่วมมือกับผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

1

2

3

4

5

ลดการใช้ทรัพยากรนำ้าและพลังงาน

กำาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของดีแทค [102-11, 103-2]

ขยะอิเล็กทรอนิกส์และส่ิงแวดล้อม รายงานความยัง่ยืน 2562
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การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคไดเ้ชา่พืน้ที่สำาหรบักอ่สรา้งเสาสัญญาณประมาณ	20,000	แหง่ทั่วประเทศ	ในอัตราคา่เชา่ท่ีแตกตา่งกันตามมลูคา่เศรษฐกิจของพืน้ที่น้ันๆ	โดยอิงจากราคาประเมินที่จดัทำา

โดยกรมที่ดิน	 และเปิดให้เจ้าของพื้นที่สามารถเจรจาต่อรองค่าเช่าได้เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	จัดให้มีช่องทางการส่ือสารที่เจ้าของพื้นที่	 ผู้เก่ียวข้องสามารถพูดคุย	สอบถาม	รอ้งเรยีน	 

กับทางบรษิัทไดโ้ดยตรง	รวมทั้งมีการจดัประชุมเพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มกัน

ดีแทคจัดให้มีช่องทางสำาหรบัเจ้าของพื้นท่ีและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถส่ือสารกับบรษิัทได้โดยตรง	 เพื่อสอบถาม	 เสนอแนะ	 เจรจาต่อรอง	หรอืรอ้งเรยีนเรือ่งต่างๆ	ที่เก่ียวข้องกับเสาสัญญาณ 

และการปฏิบัติตามสัญญาเชา่พืน้ที่	ไมว่า่จะเป็นการติดตอ่ทาง	dtac	call	center	1678	และ	e-mail	หรอืแมแ้ตก่ารจดัประชุมที่บรษิัทเพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มกัน

ความปลอดภัย
นอกจากการตรวจสอบการกอ่สรา้งและบำารุงดแูลรกัษาเสาสัญญาณอยูเ่สมอแลว้	ดีแทคยังจดัตัง้คณะทำางาน	EMF	(Electromagnetic	

Field)	Working	Team	 เพื่อทำางานควบคู่กับหน่วยงานต่างๆ	ที่ดำาเนินการก่อสรา้งเสาสัญญาณและให้ข้อมูลความรูท้ี่ถูกต้องในเรือ่ง

ความปลอดภัยของสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า	(ซ่ึงเป็นประเด็นหลักที่ชุมชนใหค้วามสำาคัญ)	แกชุ่มชนดว้ย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ดีแทคได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	 2522	 และข้อบังคับของสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	รวมไปถึงตามกฎระเบียบต่างๆ	ของแต่ละพื้นที่	 โดยการทำาสัญญารว่มกับ

เจา้ของพืน้ที่จะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายทั้งหมด
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ในกระบวนการตั้งเสาสัญญาณ ดีแทคปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ข้อบังคับของ กสทช. และมาตรฐานเพิ่มเติมของดีแทค ดังนี้
1.  ศึกษาและก�าหนดพื้นที่ในการตั้งเสาสัญญาณ
2. ติดต่อท�าสัญญากับเจ้าของพื้นที่ที่แท้จรงิ หรือผู้มีอ�านาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ท�าความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องความปลอดภัยและในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง
    เสาสัญญาณที่ชุมชนให้ความสนใจ
4. ขอใบอนุญาตการก่อสร้างเสาสัญญาณจากหน่วยงานราชการในพื้นที ่และขออนุญาต 
    การใช้งานจาก กสทช.
5. ด�าเนินการก่อสร้างโดยคัดเลือกบริษัทก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างตามกฎระเบียบ
    อย่างเครง่ครัด เพื่อก่อสร้างเสาสัญญาณให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความ
    ปลอดภัย
6. เปิดใช้เสาสัญญาณ
7.  ดูแลตรวจสอบและบ�ารุงโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับใบอนุญาตการท�างานบน 
     ที่สูง เพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเสาสัญญาณ

7		ขั้นตอน	เมื่อดีแทคต้องตั้งเสาสัญญาณ

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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การขยายโครงข่ายสัญญาณ
ดว้ยความตัง้ใจจะใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดส่ื้อสารอยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสิทธภิาพ	การกอ่สรา้งเสาสัญญาณจงึเป็นหน่ึงในกจิกรรม

หลักของธุรกิจเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของโครงขา่ยสัญญาณ

ดีแทคตระหนักดีว่า	การติดตั้งเสาจำานวนมากในระยะเวลาอันส้ันอาจเพิ่มความเส่ียงที่จะสรา้งผลกระทบด้านลบต่อชุมชน 

ได้	 ดังน้ัน	 ดีแทคจึงให้ความสำาคัญกับการทำางานรว่มกับชุมชนอย่างเครง่ครดั	 เพื่อรบัประกันว่า	การติดต้ังเสาของดีแทค 

จะเป็นไปตามมาตรฐาน	 เป็นธรรม	และผ่านการมีส่วนรว่มของชุมชนอย่างแท้จรงิ	 โดยผ่านสามหลักการในการทำางาน 

รว่มกัน	คือ	การปฏิบัติตอ่ทุกฝ่ายอยา่งเทา่เทียม	การปฏิบัติตามกฎหมาย	และความปลอดภัย

ความเป็นธรรมและความปลอดภัยของชุมชน
ในพื้นที่ที่มีการตั้งเสาสัญญาณ
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ลกูค้า
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ดีแทคทำางานดว้ยการยึดลกูคา้เป็นศนูย์กลาง	เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจทีม่ากกวา่	เป็นธรรมกวา่	และย่ังยืนกวา่
ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่มีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงที่ดีแทคต้องการให้ได้รบัความพึงพอใจและประสบการณ์สูงสุดจากสินค้าและบรกิาร	สำาหรบัดีแทค	 ทุกความเห็น	ความพึงพอใจ	 

ปญัหาความตอ้งการ	และพฤติกรรมของลกูคา้	ลว้นเป็นวัตถุดิบสำาคัญในการกำาหนดทิศทางการลงทุนและการบรหิารงานในทุกๆ	ดา้นของธุรกิจ

ในปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคไดน้ำากลยุทธ์แบบใชล้กูคา้เป็นศนูย์กลาง	(Customer	Centric	Approach)	 เขา้มาใชอ้ยา่งเขม้ขน้มากข้ึน	 เพือ่ใหส้ามารถตอบโจทย์ความตอ้งการและความพงึพอใจของ

ลกูคา้ไดอ้ยา่งดีที่สุด	ซึ่งเป็นการใหโ้อกาส	นอกจากน้ี	ดีแทคยังทำางานเชิงรุกในหลายประเด็นที่แมล้กูคา้ไมไ่ดแ้สดงความกังวลอยา่งชัดเจน	แตก่็ส่งผลตอ่สิทธขิั้นพืน้ฐานของผูบ้รโิภคเป็นสำาคัญดว้ย

ดีแทคไดใ้ชเ้ครือ่งมือหลากหลายเพือ่ใชใ้นการวัดผลความพงึพอใจและประสบการณ์การใชบ้รกิารของลกูคา้	ไมว่า่จะเป็นการศกึษาวิจยั	การสำารวจความคิดเห็น	และการตดิตอ่สานสัมพนัธ์ผา่นกิจกรรม

ตา่งๆ	นอกจากน้ี	เรายังไดจ้ดัตัง้ทมีผูเ้ช่ียวชาญทีศ่กึษาผลการประเมนิปญัหา	ความตอ้งการ	และความพงึพอใจของลกูคา้อยา่งละเอยีด	และจดัทำาแนวทางเพือ่ปรบัปรุงธรุกจิและบรกิารอยา่งเรง่ดว่น

จากการทำางานเชิงรุกและประเมินผลความพงึพอใจของลกูคา้และการศึกษา

ข้อร้องเรียนจากลูกค้าในช่องทางต่างๆ	 ดีแทคพบว่า	 ประเด็นปญัหา 

ที่สำาคัญสูงสุดที่ลกูคา้พบจากการใชสิ้นคา้และบรกิารของดีแทค	คือ

การคิดค่าบริการอย่างถูกต้องเป็นธรรม

การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	(Voice	Calls)	 
และการใช้บริการข้อมูล	(Internet)

ประเด็นท่ีลูกค้าให้ความสำาคัญ

การติดต่อเพื่อประเมินปญัหาและความต้องการของลูกค้า

Network	Net	Promoter	Score	
(Network	NPS) 
เป็นการประเมนิประสบการณ์และความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตีอ่คุณภาพและเสถยีรภาพของ

สัญญาณการใช้งาน	ผลจากการประเมินจะถูกส่งไปท่ีวอรรู์มท่ีจัดตั้งพิเศษสำาหรบัทำาหน้าท่ี

ปรบัปรุงคุณภาพโครงขา่ยสัญญาณตามขอ้มลูจากผลการประเมินและขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้

Customer	Satisfaction	Score	(CSAT)	
เป็นการประเมินผลดา้นความพึงพอใจตอ่การบรกิาร	และพนักงานท่ีใหบ้รกิารผา่น	dtac	hall,	

dtac	center,	dtac	call	center	1678	โดยเป็นการสำารวจความพงึพอใจหลงัรบับรกิารทนัที	

ในปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคตั้งเป้าหมาย

ในการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า 

ให้ ได้ร้อยละ	 30	 ซึ่งสามารถทำา 

การสำารวจลกูคา้ไดร้อ้ยละ	42

คะแนนความพงึพอใจ

2561 2562

93.6% 94.3%

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562

34 35
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การคิดค่าบริการ
ดแีทคส�ารวจรากเหงา้ของปัญหาการคิดคา่บรกิารไมต่รงตามบิล พรอ้มเปล่ียนแปลงระบบ เพือ่ความโปรง่ใสและความเป็นธรรมกับลกูคา้

ดีแทคได้ทำาการสำารวจประสบการณ์การใช้บรกิารของลูกค้าของดีแทคพบว่า	ปญัหาสำาคัญที่ทำาให้ลูกค้าไม่พึงพอใจการบรกิารของดีแทคคือการคิดค่าบรกิาร	 โดยส่วนมากเป็นข้อรอ้งเรยีนการคิด 

ค่าบรกิารไม่ตรงตามการใช้งานจรงิ	 ซึ่งเป็นปญัหารว่มและเป็นปญัหาเรือ้รงัของผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมในประเทศไทย	สถิติเรือ่งรอ้งเรยีนของสำานักรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและคุ้มครองผู้บรโิภค 

ในกจิการโทรคมนาคมช้ีวา่	ปญัหาการคิดคา่บรกิารผดิพลาดเป็นปญัหาลำาดับตน้ๆ	ของเรือ่งรอ้งเรยีนในตลอดหลายปีท่ีผา่นมา	จงึเป็นภารกิจเรง่ดว่นท่ีตอ้งแกไ้ข	โดยจะตอ้งระบุรากเหงา้ของปญัหา

ใหเ้จอ	และหาวิธแีกไ้ขปรบัปรุงทันที

1) ตรวจสอบควบคุมผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู

ดีแทคพบว่า	สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ลูกค้ารอ้งเรยีนเรือ่งการคิดค่าบรกิารไม่ตรงกับการใช้งานจรงิคือการคิดค่าบรกิารเพิ่มจากบรษิัทผู้ให้บรกิารเสรมิประเภทข้อมูล	 เช่น	ผู้ให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 

ประจำาวันทาง	SMS	เป็นตน้	ซึ่งลกูคา้อาจสมัครโดยไมต่ั้งใจหรอืผูใ้หบ้รกิารเหลา่น้ีมีวิธกีารใหล้กูคา้ใชบ้รกิารไดอ้ัตโนมัติโดยไมมี่การถามยืนยันกอ่น	

ดีแทคเห็นว่า	การทำาธุรกิจด้วยวิธีการเช่นนี้ไม่โปรง่ใส	และไม่ชัดเจนต่อผู้บรโิภค	 ดีแทคจึงได้ทำาการจัดระเบียบการให้บรกิาร	ปรบัปรุงวิธีการทำางานรว่มกับบรษิัทผู้ให้บรกิารเสรมิ	และมีมาตรการ 

ปรบัเงนิหากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากลกูคา้

ทีผ่า่นมาผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมไดร้บัส่วนแบง่รายไดจ้ากบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเสรมิจำานวนไมน่อ้ย	แตเ่มือ่พบวา่	บรกิารเหลา่น้ีเป็นตน้ตอสำาคญัของปญัหาการคิดคา่บรกิารไมต่รงตามบิล	ดีแทคกยื็นยัน

ที่จะสละรายไดส่้วนน้ี	เพือ่ใหเ้กิดความโปรง่ใสและความเป็นธรรมกับลกูคา้มากที่สุด

2) ปรบัปรุงการตรวจสอบการใชง้านของลกูคา้ 

และการคิดค่าบริการอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้ลูกค้าเห็นว่ามีการคิดค่าบริการไม่ตรงกับการใช้งานจริง	 คือลูกค้าใช้งานเกินแพ็กเกจบริการท่ีสมัครไว้	 ซึ่งดีแทคได้แก้ไขการให้บริการในส่วนน้ี 

โดยการนำาเทคโนโลยีบิ๊กดาตา้เขา้มาตรวจสอบการใชง้านของลกูคา้	 โดยหากพบการใชง้านเกินกวา่แพก็เกจที่สมัครไวอ้ยา่งมีนัยยะสำาคัญ	หรอืเริม่เห็นแนวโนม้ท่ีจะมีการใชง้านเกินในรอบระยะเวลา

การคิดคา่บรกิารดีแทคจะติดตอ่ผูใ้ชบ้รกิารทันทีเพือ่แจง้ใหท้ราบถึงสถานะการใชง้าน	พรอ้มทั้งแนะนำาแพก็เกจบรกิารที่เหมาะสมกับการใชง้านที่แทจ้รงิ	

นอกจากน้ี	ดีแทคไดม้ีการทบทวนขั้นตอนและเครือ่งมือตา่งๆ	ที่ใชใ้นการตรวจสอบและระบุแกล่กูคา้	และแกไ้ขในจุดที่กอ่ใหเ้กิดปญัหา	รวมท้ังมีการอบรมทักษะการใหบ้รกิารแกพ่นักงานที่เกี่ยวขอ้ง	

จากการดำาเนินการทั้งสองส่วน	ทำาใหจ้ำานวนขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้เรือ่งการคิดคา่ใชจ้า่ยไมถ่กูตอ้งตามการใชง้านจรงิลดลงรอ้ยละ	15	ในปี	พ.ศ.	2562

ปรับปรุงระบบเพื่อการคิดค่าบริการได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

การปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายสัญญาณ
ดีแทคไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพและความครอบคลุมของโครงข่าย เพื่อตอบสนอง 

ตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด

การสำารวจความพงึพอใจของลกูคา้	ทำาใหดี้แทคไดข้อ้คน้พบสำาคญัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่	ปญัหาสำาคญั 

ที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ	 และดีแทคต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนน้ันเกี่ยวข้องกับคุณภาพและ 

ความครอบคลุมของโครงขา่ยสัญญาณ	

ในปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคจงึไดม้กีารปรบัปรุงเรง่พฒันาสถานฐีานอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ทำาใหส้ามารถ

รองรับการส่งสัญญาณทุกคลื่นความถี่	 และขยายสถานีฐานได้เร็วกว่าอัตราการเติบโตของ 

สถานีฐานในประเทศไทยในอัตราที่ เร็วที่ สุดท่ีดีแทคเคยขยายสถานีฐานตั้งแต่ก่อต้ังมา	 

นอกจากนี้	 ดีแทคยังได้ยกระดับการบริหารการจัดการชุมสายและโครงข่ายสัญญาณด้วย

เทคโนโลยี	 Virtualized	 Core	 Network	 (VCN)	 เปล่ียนจากอุปกรณ์ตู้ชุมสายเดิม 

ที่เป็นตู้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำานวนมากให้เป็นชุมสายเสมือน	 ส่งผลให้การบริหารจัดการ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สามารถรองรบันวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ต้อง 

อาศัยการรับส่งชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำาได้ดีขึ้น	 ทำาให้มีความ

ยืดหยุน่	สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใชง้านที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ในยุคปจัจุบัน

คะแนน
ความพงึพอใจ
ของลกูคา้ดา้น
โครงขา่ยเพิม่ขึน้

ขอ้รอ้งเรยีนจาก
ลกูคา้เกีย่วกับ
คุณภาพสัญญาณ

พ.ศ. 2562

+4 เท่า

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562

36 37

การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice Calls) 
และการใช้บริการข้อมูล (Internet)

การคิดค่าบริการอย่างถูกต้องเป็นธรรม
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
[103-1, 103-2]

ดแีทคค�านึงถึงขอ้มลูความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ในการด�าเนินธุรกิจอยา่งเครง่ครดั เพือ่ใหล้กูคา้ใชบ้รกิารอยา่งมีคุณภาพและมัน่ใจในความเป็นส่วนตวัไปพรอ้มกัน

หวัใจของอนิเทอรเ์น็ตและโลกดจิทิลัคอืการเชือ่มตอ่	(connecting)	และแบง่ปนั	(sharing)	ปฏเิสธไมไ่ดว้า่	ย่ิงเช่ือมตอ่เทา่ไหรแ่ละยิง่แบง่ปนัมากเทา่ไหร	่ศกัยภาพ	ประโยชน์	และมลูคา่ของโลกดจิทิลั

ย่ิงเพิม่มากขึ้นเทา่น้ัน	‘ขอ้มลู’	(data)	จำานวนกลายเป็นส่ิงที่มีมลูคา่และถกูนำาไปใชป้ระโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและภาครฐัอยา่งแพรห่ลาย

มนตร	ีสถาพรกุล	

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคลของดีแทค

ในทุกกรณ	ีวินาททีีล่กูคา้จดทะเบยีนเป็นลกูคา้ของดีแทค	น่ันเป็นวินาททีีเ่รามีความรบัผดิรบัชอบ	(accountability)	

ในการดูแลความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าทันทีเช่นกัน	 ดีแทคแจ้งพนักงานทุกๆ	 คนหลายพันคนอย่างชัดเจน 

ในเรือ่งน้ี	 รวมถึงมีการอบรมเพื่อสรา้งความตระหนักถึงความสำาคัญในเรือ่งน้ีมาโดยตลอด	พดูให้ถึงที่สุด	คือเรา 

ไม่ได้มองว่า	 ‘ความเป็นส่วนตัว’	 เป็นเรือ่งการบรหิารจัดการหลังบ้าน	หรอืการจัดการเชิงเทคนิคที่อยู่เบื้องหลัง	 

แตเ่ป็นคุณคา่ที่เรายึดถือ

ย่ิงไปกว่าน้ัน	 ดีแทคเชื่อว่าการยึดมั่นในหลัก	 ‘ความเป็นส่วนตัว’	 จะมีส่วนช่วยทำาให้ธุรกิจโตด้วยซำ้า	 เพราะเรา 

จะได้ความเช่ือมั่นจากลูกค้า	 เราพยายามสร้างนโยบายและวิถีปฏิบัติด้วยมาตรฐานท่ีค่อนข้างสูง	 สอดรับกับ 

มาตรฐานสากลทีก่า้วหนา้ในระดบัโลก	ซึง่สุดทา้ยเราเชือ่มัน่วา่	ส่ิงเหลา่น้ีจะเป็นกลไกยอ้นกลบัมาทำาใหล้กูคา้ไวใ้จเรา
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ดีแทคคำานึงถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในการดำาเนินธุรกิจอย่างเครง่ครดั	 ดีแทคเห็นว่า	 ประเด็นน้ีมีความแหลมคมอย่างย่ิงที่กระทบต่อความเช่ือมั่นและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บรโิภค	 

และพรอ้มที่จะกำาหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล	พนักงานทุกคนตอ้งใหค้วามสำาคัญกับเรือ่งการรกัษาขอ้มลูความลับของลกูคา้ในการทำางานทุกเรือ่งเป็นอันดับแรก	

พรอ้มกันน้ีดีแทคยังไดป้รบัปรุงมาตรฐานและการดำาเนินนโยบายดา้นการคุม้ครองส่วนบุคคล	ดังน้ี

ยึดมาตรฐานสากล

ตั้งแตปี่	พ.ศ.	2561	ดีแทคไดป้รบัปรุงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนตัวของลกูคา้ใหต้รงตามขอ้บังคับตามมาตรฐานสากลฉบับใหม	่คือ	General	Data	Protection	Regulation	(GDPR)	

โดยบรษิัทในประเทศไทยที่ทำาธุรกรรมโดยใชข้อ้มลูของพลเมืองยุโรปจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคับดังกลา่ว

พรอ้มปฏิบัตติามกฎหมายไทย

แม้การบังคับใช้	 พ.ร.บ.	 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 อย่างเต็มรูปแบบจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2563	 แต่มาตรฐานและแนวปฏิบัตของดีแทคมีความพร้อมท่ีจะ 

ปฏิบัติตามกฎหมายไทยทันที	 อันท่ีจริง	 การที่ 	 พ.ร.บ.	 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยกำาหนดหลักการและสิทธิหน้าที่หลายประการในลักษณะคล้ายคลึงกันกับหลักการ 

และสิทธหินา้ที่ตาม	GDPR	ทำาใหม้าตรฐานดา้นการคุม้ครองขอ้มลูของดีแทคที่ปรบัปรุงตั้งแตปี่	พ.ศ.	2561	สอดคลอ้งกับกฎหมายไทยอยูแ่ลว้

กฎหมายกำาหนดให้ดีแทคอนุญาตเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ในกรณีที่ต้องปกป้องลูกค้าดีแทคหรือบุคคลอื่นจากความเสียหายหรืออันตรายหรือดีแทคถูกกำาหนดโดยหมายศาล	คำาส่ังศาล	 

หรอืขอ้กำาหนดหรอืขอ้บังคับทางกฎหมายอื่นๆ	ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ใหแ้กผู่บ้ังคับใชก้ฎหมาย	ศาล	หรอืผูม้ีอำานาจอื่น

ตรงไปตรงมากับลกูคา้

ดีแทคไดป้ระกาศ	‘นโยบายความเป็นส่วนตัว	พ.ศ.	2561’เพือ่ใหล้กูคา้รบัทราบทางเว็บไซต์ของดีแทค	และจดัตั้ง	‘หนว่ยงานการปกป้องรกัษาขอ้มลูความเป็นส่วนตัวของลกูคา้’	เพือ่ทำาหนา้ที่บังคับใช้

นโยบาย	อบรมใหค้วามรู	้ประเมินผล	พรอ้มกับปรบัปรุงขั้นตอนการปกป้องรกัษาขอ้มลูส่วนตัวของลกูคา้ใหเ้หมาะสมตอ่สถานการณ์ปจัจุบันอยูเ่สมอ

หลักปฏิบัติของหน่วยงานการปกป้องรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	
(ปรับปรุงล่าสุด	เดือนกันยายน	2562)

•	ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานด้านการส่ือสารโทรคมนาคม	 (Charging	Data	Record)	การใช้โทรศัพท์	 (voice)	และการใช้ข้อมูล	 (data)	 เป็นข้อมูลแบบดิจิทัลจะมีการเก็บ 

				ดว้ยการเขา้รหัสซึ่งเป็นการป้องกันการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนตัวของลกูคา้

•	กำาหนดสถานท่ีในหอ้งเก็บขอ้มลูที่เป็นเอกสารโดยเฉพาะ	(restricted	area)	พนักงานผูร้บัผิดชอบเทา่น้ันที่จะเขา้ไปในหอ้งน้ีได	้เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่เอกสารทุกอยา่งจะตอ้งเก็บรกัษา						 

			ไวเ้ป็นอยา่งดี

•	กำาหนดบุคคลเพยีง	2	คนเทา่น้ันที่มีรหัส	เพือ่ปฏิบัติหนา้ที่ที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูสำาคัญ

•	ดีแทคมีพนักงานผูด้แูลขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งทำาหนา้ท่ีเพือ่ใหม้ั่นใจวา่การประมวลผลขอ้มลูของลกูคา้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายท่ีใชบ้ังคับ

•	 ดีแทคจัดเตรยีมวิธีการทางเทคนิค	และวิธีรกัษาความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม	 เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการเข้าถึง	การจัดเก็บ	การใช้	 การเปิดเผย	 

	 	 การทำาซำ้า	 การเปลี่ยนแปลง	 และการทำาลายโดยไม่มีอำานาจ	 โดยทีมผู้รักษาความปลอดภัยที่ชำานาญการพิเศษจะทำาการตรวจทานระบบความปลอดภัยอย่างเป็นประจำา	 อาทิ	 

			มาตรการรกัษาความปลอดภัยขอ้มลูที่	call	center	โดยกำาหนดใหพ้นักงานทุกคนหา้มนำา	flashdrive	และโทรศัพท์มือถือเขา้มาในหอ้งปฎิบัติการระหวา่งเวลาทำางาน	เป็นตน้

•	ดีแทคอาจใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้เพือ่พฒันาการบรกิารใหเ้หมาะสมกับลกูคา้ตามกลุม่เป้าหมายที่มีความตอ้งการแตกตา่งกัน	เพือ่มอบประสบการณ์ท่ีดีขึ้น	หรอืสรา้งบรกิาร		 

			รูปแบบใหม่ๆ 	ขึ้นมา

•	 ดีแทคอาจแบ่งปนัและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บริษัทย่อยเพื่อให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำาเป็นเพื่อให้ผู้บริการอื่นสนับสนุนหรือขยายขอบเขต 

				การใหบ้รกิารเพือ่ใหดี้แทคบรกิารลกูคา้ไดดี้ขึ้น	โดยจะตอ้งไดร้บัความยินยอมในการแบง่ปนัขอ้มลูส่วนบุคคลจากลกูคา้กอ่นเทา่น้ัน

จากการดำาเนินงานด้านการปกป้องรกัษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	 ดีแทคได้รบัข้อสงสัยเกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลและการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อจากลูกค้าจำานวน	4	ครัง้	 

และไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนในประเด็นดังกลา่วจากหนว่ยงานกำากับดแูลและจากบรษิัทผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิาร	[103-3, 418-1]

ในปี	พ.ศ.	2562	
ดีแทคไดจ้ดัอบรมการปกป้องรกัษา

ขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้
ใหพ้นักงานจำานวนกวา่

1,000	คน	
ซึ่งเป็นพนักงานในตำาแหนง่ท่ีอาจมี
โอกาสตอ้งเขา้ถึงขอ้มลูส่วนตัว

ของลกูคา้

ก�าหนดมาตรฐานการท�างานและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้ับคนดแีทค

ดีแทคดำาเนินงานเพื่อให้พนักงานรบัทราบและเข้าใจเรือ่งนโยบายและหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกค้าอย่างจรงิจัง	 เน่ืองจากพนักงานเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้มากท่ีสุด	พนักงาน 

ดีแทคทุกคนจะตอ้งลงชือ่ยอมรบัขอ้ตกลงในการรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ทีก่ำาหนดใน	‘ดีแทคธรรมาภบิาล’	

มกีารกำาหนดสิทธิข์องพนกังานแตล่ะคนวา่ใครสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดบ้า้งและมรีะบบสุ่มตรวจ	หากพบวา่มพีนักงาน

คนใดเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้อย่างไมถ่กูตอ้ง	 ดีแทคจะพกัสิทธิก์ารเขา้ถึงขอ้มลูและนำาเขา้สู่กระบวนการ

สืบสวนโดยทันทีเพือ่เป็นการเพิม่ศักยภาพในการดแูลลกูคา้	

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อน	ผู้จัดหาสินค้าและบรกิารทุกราย	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บรกิารขนาดเล็ก	กลาง	หรอืใหญ่ในทุกห่วงโซ่ต้ังแต่ต้นนำ้า 

ถึงปลายนำ้าในกระบวนการดำาเนินธุรกิจลว้นมีส่วนสำาคัญตอ่การใหบ้รกิารแกผู่บ้รโิภค	และชว่ยใหดี้แทคไดบ้รรลุวิสัยทัศน์	‘สรา้งไทยใหแ้กรง่’

ดแีทคยดึมัน่ในนโยบายการบรหิารหว่งโซอุ่ปทานอยา่งยัง่ยนื เพือ่รบัประกนัว่าผูจั้ดหาสินคา้และบรกิารจะสรรหาสินคา้และบรกิารทีม่คุีณภาพสูง และมมีาตรฐานดา้นความยัง่ยนืทีส่อดคล้อง

กับดแีทคดว้ย

ผูจ้ัดหาสินค้า 
และบรกิาร [103-1, 103-2]

52 53

สถานการณ์หรือการดำาเนินงานใดๆ	ที่เส่ียงต่อการละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานด้านสังคม 

และส่ิงแวดลอ้มจนทำาใหธ้รุกจิของผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารตอ้งหยุดชะงกัจงึไมเ่พยีงแตส่่งผลเสีย

ต่อการดำาเนินธุรกิจของดีแทคเท่าน้ัน	 แต่อาจส่งผลต่อสังคมโดยรวมด้วย	 ดีแทคจึงยืนยัน 

ที่จะทำางานรว่มกับผู้จัดหาสินค้าและบรกิารในการยกระดับมาตรฐานในการทำางานให้มากกว่า 

แนวปฏิบัติทั่วไป	และรว่มวางรากฐานด้านมาตรฐานสิทธิมนุษยชน	การดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม	 

และความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดว้ย

ดีแทคเชื่อมั่นวา่	การบรหิารหว่งโซอุ่ปทานอยา่งย่ังยืน	ไมไ่ดเ้ป็นผลดีตอ่ดีแทคและสังคมโดยรวม

เทา่น้ัน	แตยั่งมส่ีวนทำาใหผู้จ้ดัหาสินคา้และบรกิารยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของตวัเองดว้ย

ในปี พ.ศ. 2562 ดแีทคไดท้�างาน

รว่มกับผูจั้ดหาสินคา้และบรกิาร 

จ�านวน 893 ราย
มียอดการจัดซือ้จัดจา้งกว่า 
26.8 พนัล้านบาท  
ทีก่อ่ใหเ้กิดการจา้งงาน
มากกว่า 74,000 ราย

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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ทำางานร่วมกับดีแทค
เพื่อยืนยันเส้นทางแห่งความย่ังยืน

นาดีน	อัลเลน

ประธาน	บรษิัท	อีรคิสัน	(ประเทศไทย)	จำากัด

ความย่ังยืนและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจที่อีริคสัน	 และบริษัทยึดม่ันในหลัก	 

‘ไตรกำาไรสุทธ’ิ	(the	triple	bottom	line)	ของการทำาธุรกิจอยา่งรบัผิดชอบในประเด็นวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม	สังคม	

และการพฒันาเศรษฐกิจ	

การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นหมุดหมายหลักของกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีอีริคสัน	 องค์กรประกาศวิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า	 

‘เสรมิสรา้งโลกทีฉ่ลาด	ย่ังยืน	และเช่ือมตอ่’	(Empowering	anintelligent,	sustainable	and	connected	world)	ซึง่จะถกูฝงัอยูใ่นส่ิงทีอ่รีคิสันตัง้ใจจะทำา

รวมไปถึงวิธีการที่บริษัทจะมีส่วนช่วยให้วาระการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ	 (UN’s	Sustainable 

Development	Goals:	SDGs).

ดังน้ัน	 เราจึงทำางานร่วมกับดีแทคอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประกันว่า	 เราจะทำางานอย่างสอดคล้องกับ	 ‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผู้จัดหา’	 ของดีแทค	 

รวมไปถึงการที่อีรคิสันกับดีแทคจะทำางานรว่มกันในประเด็นด้านความย่ังยืนและการรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	การที่ทั้งสององค์กร

ต่างทำางานรว่มกันในการบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทานของอีรคิสัน	และมีความเชื่อรว่มกันว่า	การบรหิารห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืนเป็นประเด็นท่ีมีความสำาคัญ 

ตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของพวกเรา	ซึ่งรวมถึงลกูคา้และนักลงทุน

การเคารพสิทธิมนุษยชน	ความเป็นธรรม	และสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย	 รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่ถูกหลักจรยิธรรมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมคือ 

หลักการในการทำาธุรกิจอของอีรคิสัน	ประเด็นเหล่าน้ีสอดคล้องกับ	Agreement	of	Responsible	Business	Conduct	 (ABC)	ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ดีแทค 

กำาหนดใหผู้จ้ดัหาสินคา้และบรกิารตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีวางไว	้โดยเฉพาะอยา่งย่ินในประเด็นเรือ่งสิทธมินุษยชน	การตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน	และส่ิงแวดลอ้ม

Zero	Incident:	เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง
ดีแทคจดัทำานโยบายการบรหิารหว่งโซอุ่ปทานอยา่งย่ังยืน	โดยมีเป้าหมายคือ	Zero	Incident	หรอืตอ้งไมเ่กิดเหตุการณ์ที่ไมส่อดคลอ้งกับหลักปฏิบัติของธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

ของประเทศไทยและในระดับสากล	ดังน้ี	

•	การปฏิบัติตอ่ผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียม

•	การตรวจประเมินผูจ้ดัหาสินคา้ในประเด็นดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมำ่าเสมอและมีประสิทธภิาพ

•	การยกระดับการดำาเนินธุรกิจของผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารเพือ่ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มที่ดี

ดีแทคได้จัดต้ัง	 ‘หน่วยงานกำากับดูแลบริษัทผู้จัดหาสินค้าและบริการ’	 ที่ทำางานร่วมกับหน่วยงานภายในของดีแทคและกับบริษัทผู้จัดหาสินค้าและบริการโดยเฉพาะ	 

เพือ่กำาชับใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจและสามารถปฏิบัติตาม	‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผูจ้ดัหา’	ที่ดีแทคไดบ้ังคับใชต้ั้งแตปี่	พ.ศ.	2551	และไดป้รบัเน้ือหาสมำ่าเสมอใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ในระดับประเทศและสากลบนรากฐานของหลักสิทธมินุษยชน	การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม	และการดำาเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ

ดีแทคมีการบรหิารจดัการเพือ่ควบคุมหว่งโซอุ่ปทานอยา่งย่ังยืน	โดยเริม่ตั้งแต	่

(1)	การประเมินความเส่ียงในกระบวนการคัดเลือกผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิาร	

(2)	การยกระดับผูจ้ดัการสินคา้และบรกิาร	และ

(3)	การประเมินผลการทำางานของผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารและการปรบัปรุงแกไ้ข	หากพบเหตุการณ์ที่ถือวา่ไมส่อดคลอ้งกับ	‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผูจ้ดัหา’

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างย่ังยืนในปี	
พ.ศ.	2562 [103-3, 308-1, 414-1]

การประเมิน
ความเส่ียง

98.4% ของผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิาร 

ลงนามใน	ABC	จากเป้าหมาย	100%

100% ของผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารรายใหมใ่นปี	พ.ศ.	2562	 
ลงนามใน	ABC	จากเป้าหมาย	100%

104	บรษิัท	ผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิาร	

ผา่นการประเมินแบบ	SAQ	จาก	129	บรษิัทเคยพบวา่มี	29	บรษิัท

ที่มีความเส่ียงในบางประเมิน

ผูจ้ดัหาสินคา้และ
บรกิาร	255	ราย
เขา้รว่มฝึกอบรม
เพือ่ยกระดับผูจ้ดัหา
สินคา้และบรกิาร

ไมม่ีผูจ้ดัหาสินคา้
และบรกิารรายใด
ที่ถกูยกเลิกสัญญา	
เน่ืองจากทำาผิด	
‘หลักการดำาเนินการ
ของผูจ้ดัหา’

ผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิาร

195	ราย		ไดร้บัการตรวจสอบ

127	ของผูจ้ดัหาสินคา้
และบรกิารพบเหตุการณ์ที่ไมส่อดคลอ้งกับ	
‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผูจ้ดัหา’

การยกระดับ
ผู้จัดหาสินค้า
และบริการ

การตรวจสอบและแก้ไข

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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การประเมินความเส่ียง[414-2]

ดีแทคได้ทำาการประเมินความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน	 โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าและบรกิารที่แบ่งออกเป็น	6	กลุ่ม	ทั้งน้ี	 กลุ่มที่มี 

ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจสูงสุด	 ได้แก่	 งานก่อสร้าง	 ติดต้ังหรือบำารุงรักษาชุมสายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 เสาส่งสัญญาณ	และสายไฟเบอร์	 มียอดการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นร้อยละ	80	 

ของยอดการใชจ้า่ยเพือ่การจดัซื้อจดัจา้งตลอดทั้งปี	พ.ศ.	2562

การยกระดับผู้จัดหาสินค้าและบริการ
เป้าหมายสำาคัญของโครงการยกระดับผู้จัดการสินค้าและบรกิารคือ	

การฝึกการอบรมให้ความรู้เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการสามารถ

ดำาเนินธุรกิจตาม	 ‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผู้จัดหา’	 ของดีแทคได	้ 

โดยมีการอบรม	4	รูปแบบ	ดังน้ี

ก่อนที่บุคคลหรอืบรษิัทใดๆ	จะเข้ามาเป็นผู้จัดหาสินค้าและบรกิารของดีแทคจะต้องผ่านการประเมินเบื้องต้นโดยใช้	 ‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผู้จัดหา’	 และจะต้องลงนามใน	Agreement	of	

Responsible	Business	Conduct	(ABC)	เพือ่เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจตามมาตรฐานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

สำาหรบัผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารรายปจัจุบัน	ดีแทคไดด้ำาเนินการประเมินความเส่ียงโดยใช	้Self-Assessment	Questionnaire	(SAQ)	ในชว่งไตรมาสแรกของทุกปี	เพือ่ระบุความเส่ียงดา้นตา่งๆ	

รวมถึงความเส่ียงที่อาจกอ่ใหเ้กิดผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม	และแบง่กลุม่ผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารตามประเภทธุรกิจและประเภทความเส่ียง

เพิ่มทักษะความรู้	SCP
สำาหรบัผู้จัดหาสินค้าและบรกิารท่ีต้องการเพิ่มความเข้าใจและมีแนวทาง

ในการนำา	 ‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผู้จัดหา’	 ไปดำาเนินการ	รวมถึงเป็น 

การพบปะเพือ่แลกเปลี่ยนความรูแ้ละนำาเสนอขอ้คิดเห็นใหดี้แทคปรบัปรุง

การดำาเนินงานรว่มกับผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารใหม้ีประสิทธภิาพย่ิงขึ้น

เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย
ณ	พื้นท่ีปฏิบัติงาน	
เป็นการอบรมหลังจากเสรจ็ส้ินการตรวจประเมิน	 เน้นการให้ความรูแ้ละ 

คำาแนะนำาเพือ่แกไ้ขปรบัปรุงกระบวนการทำางานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการละเมิด

หรอืทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติาม	‘หลักการดำาเนินธรุกจิของผูจ้ดัหา’	โดยเฉพาะ

เรือ่งการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	(PPE)	และมาตรฐานแรงงาน

เวิร์กช็อปรายไตรมาสร่วมกับ
ผู้จัดหาสินค้าและบริการประเภท
งานก่อสร้าง	ติดตั้งหรือบำารุง
เสาสัญญาณ
เป็นการรายงานสถานการณ์ปจัจุบัน	ทบทวนแผนการดำาเนินงานด้าน 

ความปลอดภัย	ขั้นตอนและวิธกีารใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สำาหรับพนักงานของผู้จัดหาสินค้าและบริการ	 และของผู้รับเหมาช่วง 

รวมถงึการรบัฟงัความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะตา่งๆ	เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุง

การทำางานรว่มกัน

การอบรมทางออนไลน์	
‘People	First’
เป็นคอร์สออนไลน์ที่ดีแทคได้ออกแบบข้ึนสำาหรับพนักงานของบริษัท 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ	 โดยเนื้อหาของแบบเรียนจะให้ความสำาคัญ 

กับประเด็นเรื่องสุขอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อม 

ในการทำางาน
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ความเส่ียงด้านสังคม ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม
ผู้จัดหา
สินค้าและ
บริการ
แบ่งตาม
ประเภท
ธุรกิจ

งานก่อสร้าง 
ติดตั้งหรือ
บ�ารุงรักษา
ชุมสายโทรศัพท์
เคลื่อนที ่
เสาส่ง
สัญญาณ และ
สายไฟเบอร์

กลุ่มค้าปลีก
รายย่อย  
ผู้กระจายสินค้า 
และขนส่ง

กลุ่มไอทีและ
ผู้ให้บริการ
ข้อมูลผ่าน 
แอพพลิเคชัน

กลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา จัดหา
แรงงาน และ 
ผู้ให้เช่าพื้นที่
ส�านักงาน

กลุ่มบริหาร
จัดการของเสีย
และสภาพ
แวดล้อมใน
ส�านักงาน และ
ผู้ให้เช่าพื้นที่
คลังสินค้า

กลุ่มการพิมพ์ 
การผลิตของ 
พรีเมียม การจัด
กิจกรรมเพื่อ 
ส่งเสรมิการตลาด 
การออกแบบ
ก่อสร้าง และ
ตกแต่ง
ส�านักงานและ
ศูนย์บริการ

การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร

การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
แรงงาน

หลักสิทธิ
มนุษยชน

สภาพ
แวดล้อมใน
การทำางาน

การปฏิบัติ
ตาม
กฎหมาย
โรงงาน
อุตสาหกรรม

สุขอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย

ความเป็น
ส่วนตัวของ
ข้อมูลและการ
รกัษาความลับ

การกำาจัด
ของเสีย

การกำาจัด
ของเสีย
ทั่วไปและ
ของเสีย
อันตราย

การประเมิน
ผลกระทบ
ต่อ
ส่ิงแวดล้อม

งานก่อสร้าง ติดตั้งหรือบ�ารุง
รักษาชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
เสาส่งสัญญาณ และสายไฟเบอร์

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จัดหา
แรงงาน และผู้ให้เช่าพื้นที่
ส�านักงาน

กลุ่มค้าปลีกรายย่อย  
ผู้กระจายสินค้า และขนส่ง

กลุ่มบริหารจัดการของเสีย
และสภาพแวดล้อมใน
ส�านักงาน และผู้ให้เช่าพื้นที่
คลังสินค้า

กลุ่มการพิมพ์ การผลิตของพรีเมียม
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  
การตลาด การออกแบบก่อสร้าง 
และตกแต่งส�านักงานและศูนย์บรกิาร

กลุ่มไอทีและผู้ให้บริการข้อมูล
ผ่านแอพพลิเคชัน

35.1% 27% 14.8% 12.5% 9.9% 0.7%

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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ในปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคอบรมพนักงานจากบริษัทผู้จัดหาสินค้าและบริการ	จำานวนรวม	3,464	ชั่วโมง	
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ	3,000	ชั่วโมง	

การประเมินและแกไ้ข

ดีแทคเลือกตรวจผู้จัดหาสินค้าและบรกิาร	 โดยอยู่บนพื้นฐานของประเภทธุรกิจ	การประเมินความเส่ียงด้วย	SAQ	และข้อมูลในอดีต	หรอืเรือ่งที่รอให้มีการพิจารณาแก้ไขอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติ 

ตาม	 ‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผู้จัดหา’	 เมื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับ	 ‘หลักการดำาเนินธุรกิจของผู้จัดหา’	 ดีแทคจะมีการแจ้งเตือนแก่ผู้จัดหาสินค้าบรกิาร	พรอ้มให้กรอบระยะเวลาสำาหรบั 

การแกไ้ขปรบัปรุง	(Corrective	Action	Request:	CAR)	หากไมส่ามารถแกไ้ขปรบัปรุงได	้ดีแทคจะยกเลิกสัญญาการดำาเนินธุรกิจกับผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารรายน้ันๆ

ในปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคตั้งเป้าหมายในการตรวจประเมินการปฏิบัติงานบรษิัทผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิาร	จำานวน	850	ครัง้	สามารถเขา้ตรวจไดจ้รงิทั้งส้ิน	882	ครัง้	 โดยแบง่เป็นการเขา้ตรวจแบบ 
ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้	784	ครัง้	โดยมีผลการตรวจประเมิน	ดังน้ี

ตรวจพบทั้งหมด		216	กรณี	ในกิจกรรมดังตอ่ไปน้ี	:	

1)	งานกอ่สรา้ง	ติดตั้งหรอืบำารุงรกัษาชุมสายโทรศัพท์เคล่ือนที่	เสาส่งสัญญาณ	และสายไฟเบอร์

2)	กลุม่การพมิพ์	การผลิตของพรเีมียม	การจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิการตลาด	การออกแบบกอ่สรา้งและตกแตง่สำานักงานและศนูย์บรกิาร

ไดร้บัการแกไ้ข
ตามกรอบการ

ตรวจสอบและแกไ้ข

ไดร้บัการแกไ้ข
ตามกรอบการ

ตรวจสอบและแกไ้ข

211	กรณี	 235	กรณี	

60 61

เป้าหมายจำานวน
ชั่วโมงการอบรม
พนักงานบรษิัทคูค่า้
แบบ	Man-hour

จำานวนชั่วโมง
ที่อบรมพนักงาน
บรษิัทคูค่า้ไดจ้รงิ
แบบ	Man-hour

การไมป่ฏิบัตติาม 
‘หลักการด�าเนินธุรกิจของ

ผูจั้ดหา’ ในประเดน็ใหญ ่
ทัง้หมด 216 กรณี

การไมป่ฏิบัตติาม 
‘หลักการด�าเนิน

ธุรกิจของผูจั้ดหา’  
ในประเดน็เล็ก

ทัง้หมด 285 กรณี

98% 83%

งานกอ่สรา้ง	ติดตั้ง	หรอืบำารุงรกัษาชุมสาย 

โทรศัพท์เคลื่อนที่	เสาส่งสัญญาณ	และสายไฟเบอร์

งานการพมิพ์	ออกแบบ	ผลิต	 

และติดตั้งส่ือในรูปแบบตา่งๆ

งานบรกิารอื่นๆ

19611

48
จ�านวนบรษิัททีไ่ดร้บั
การอบรม ทัง้หมด

255 บรษิัท 
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พนักงานดีแทค

62 63

ดีแทคมุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อรับประกันว่า	
พนักงานจะสามารถเปล่ียนผ่านไปพร้อมกับองค์กรและ
สามารถรับมือกับการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมและ
ความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี

ดีแทคเช่ือว่าพนักงานเป็นคนสำาคัญสูงสุดในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน	 

โดยเฉพาะในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	 และดีแทคมีภารกิจสำาคัญในการกลับมา 

เป็นคู่แข่งสำาคัญในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม	 รวมถึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำาคัญในการสร้าง 

การเปลี่ยนผา่นทางดิจทิัล	(Digital	Transformation)	สู่สังคมไทย	

ในปี	พ.ศ.	2562	ดีแทคไดม้ีการจดักิจกรรมมากมาย	หลายรูปแบบเพือ่เพิม่ศักยภาพ	พฒันาทักษะ

พนักงานใหพ้รอ้มรบัมือกับ	Digital	Transformation	ไมว่า่จะเป็นการอบรมใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง

ใหม่ๆ	 เพื่อปรบัเปลี่ยนกระบวนการทำางานให้พรอ้มเป็นองค์กร	data-driven	อย่างเต็มรูปแบบ 

ในอนาคต	หรอืการพัฒนาค่านิยมหลัก	5	ประการ	ที่ใช้เป็นกรอบการทำางานรว่มกัน	พรอ้มกันน้ัน 

ยังไดม้ีกิจกรรมตลอดทั้งปีที่ชว่ยทำาใหพ้นักงานเขา้ใจคา่นิยมทั้ง	5	 ในเชิงปฏิบัติ	และสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ในการทำางานได้ทันที	 ไม่ว่าจะเป็นการปรบัรูปแบบการทำางานใหม่ให้ปราดเปรยีวย่ิงขึ้น 

การรบัฟงัความเห็นพนักงานเพือ่ยกระดับองค์กร	การฝึกอบรม	และการติดตามประเมินผล

นอกจากน้ี	ดีแทคยังคงตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงานและตามกรอบมาตรฐานสากล		โดยมุง่สรา้ง

องค์กรให้เกิดความหลากหลาย	 มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม	 เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน	 

ควบคู่ไปกับการดำาเนินมาตรการด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 การสร้างสภาพแวดล้อม 

ในการทำางานท่ีดี	เพือ่นำาไปสู่ผลิตภาพทางการทำางานสูงสุด

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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ความเปลี่ยนแปลงทำาให้เราเก่งขึ้น

วัชนันทร	์ชูเถ่ือน

พนักงานศนูย์บรกิาร	dtac	hall	สาขาเซ็นทรลั	พระราม	3

ในปีที่ผ่านมา	บรษิัทได้เปลี่ยนวิธีคิดในการทำางาน	 โดยหันมาโฟกัสกับความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น	ซึ่งส่งผลมาถึง

หน้ารา้นอย่างเห็นได้ชัด	 ส่วนเซอร์วิสท่ีนิวดูแลมีการเปล่ียนไปใช้วิธีการแบบ	one	 stop	 service	 จากท่ีเม่ือก่อน 

พนักงานของเราแบ่งทีมเป็นฝั่งขาย	ฝงัรับลูกค้า	 แยกงานกันในระดับหน่ึง	 แต่เม่ือเปล่ียนแล้วกลายเป็นว่าทุกคน 

ต้องทำางานได้ในทุกรูปแบบเหมือนกัน	หลายคนอาจจะรูสึ้กว่าธรรมดา	แต่จรงิๆ	แล้วเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ ่

เหมือนกัน	ทุกคนตอ้งเรยีนรูก้ันใหมท่ั้งหมด	เชน่	คนที่เคยตอ้งรบัลกูคา้อยา่งเดียว	ไมเ่คยเขา้ใจเรือ่งการขายเลยก็ตอ้ง

มาเรยีนรู	้ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างคุ้มนะ	 เวลาลูกค้าเข้ามาใช้บรกิารแล้วพนักงานสามารถให้บรกิารได้จบเลยแล้ว 

เขาแฮปปี้	ในฐานะที่ทำางานอยูห่นา้บา้นมาตลอด	นิววา่เป็นอะไรที่มีประโยชน์มาก		

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาทำาให้เรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้น	 ซึ่งต้องให้เครดิตทางบริษัทด้วยเพราะแจ้งทิศทางการปรับเปลี่ยนให้พนักงานมาโดยตลอด 

แล้วก็มีการฝึกทักษะเราสำาหรบัการเตรยีมตัว	ที่สำาคัญคือ	 ปีที่แล้วเป็นปีท่ีนิวทำางานครบ	5	 ปีพอดี	 และได้การปรบัตำาแหน่งข้ึนมาเป็น	 supervisor	ทำาให้นิวมองเห็น 

ภาพใหญ่มากขึ้น	 จากเดิมมองเห็นแต่ยอดขายของตัวเอง	 ตอนน้ีต้องมองคนในทีม	 และมองด้วยว่าบริษัทกำาลังไปทางไหน	 ซึ่งทำาให้เกิดการทำางานรูปแบบใหม	่ 

ตรงน้ีก็เหมือนกับการฝึกใหเ้ราเกง่ขึ้น	จากท่ีไมเ่คยไดท้ำา	ไมเ่คยไดม้อง	และก็ไมเ่คยไดล้อง

การเข้าถึงโอกาส	การพัฒนาตัวเอง	และความก้าวหน้าในอาชีพ
ดว้ยอายุของเราคงยังพดูไมไ่ดว้า่เราประสบความสำาเรจ็ในชีวิตแลว้	ตอนน้ีนิวอายุ	27	ถา้เทียบอายุกับความต้ังใจก็คือวา่ประสบความสำาเรจ็อยา่งที่คิด	

นิวทำางานที่น่ีมา	5	ปี	เห็นโอกาสอยูต่ลอด	เพราะวา่หัวหนา้งานจะบอกเสมอวา่	จากจุดที่เราอยู	่บรษิัทมีชอ่งทางไหนบา้งที่เราสามารถไปตอ่ได	้หรอืจะขยับขึ้นไปในทิศทาง

ไหนบา้ง	นอกจากน้ี	เวลามีโอกาสและความกา้วหนา้เขา้มา	ส่วนกลางของบรษิัทก็แจง้อยูต่ลอดวา่	ตรงน้ีมีตำาแหนง่วา่ง	ถา้เราสนใจสามารถยา้ยตัวเองเขา้ไปอยูไ่ด้

ขอ้ดีอยา่งหน่ึงของบรษิทัเราคอืการกระตุน้ใหพ้นักงานพฒันาตวัเอง	ลา่สุดกม็รีะบบ	PromptGrow	ทีใ่หเ้ราเขา้ไปเรยีน	ไปฝกึทกัษะใหมไ่ดด้ว้ยตวัเอง	นิววา่ตรงน้ีตอบโจทย์

นะ	พดูตามตรงวา่เจเนอเรชันน้ีทุกคนตอ้งเรยีนรูอ้ะไรใหมเ่สมอ	ตอ่ใหวั้นน้ีนิวไมไ่ดท้ำางานกับดีแทค	หรอือยูใ่นอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	นิวก็ตอ้งเรยีนรู	้ไมง่ั้นลำาบากเลย	

เพราะเราตอ้งเปลี่ยนไปตามโลก

ในขณะทีก่ารเสรมิศกัยภาพพนักงาน	รวมถงึการส่ือสารใหพ้นักงานทราบถงึประเด็นตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำางาน	อาท	ิแนวโนม้ของอุตสาหกรรม	สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ตา่งๆ	ความปลอดภยั	

และการดแูลรกัษาสุขภาพ	เพือ่ใหแ้นใ่จวา่พนักงานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสรมิผลิตภาพเป็นหนา้ที่หลักขององค์กรอยูแ่ลว้	ดีแทคยังไดจ้ดัใหมี้ชอ่งทางการส่ือสารกับพนักงานหลากหลายชอ่งทาง	

เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปญัหาและความตอ้งการของพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่ดีแทคไดย้ดึหลกัในเรือ่ง	‘ความหลากหลายและความเทา่เทยีม’เป็นพืน้ฐานสำาคัญในการดำาเนนิงานดงักลา่ว	ตามทีไ่ดร้ะบุ

ในนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลและดีแทคธรรมาภิบาล

OpenTalk	 เป็นแพลตฟอรม์หลักที่ใชส่ื้อสารภายในดีแทคที่เปิดใหพ้นักงานสามารถส่ือสารถึงผูบ้รหิารไดโ้ดยตรง	 โดยไมต่อ้งเปิดเผยชื่อและตำาแหนง่ของพนักงาน	 เพือ่ใหพ้นักงานไดรู้สึ้กปลอดภัย

และมีพืน้ที่เปิดกวา้งที่พรอ้มรบัฟงัความเห็นไดทุ้กเมื่อ

PromptGROW

PromptGROW	คือ	แพลตฟอรม์ออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาให้พนักงานดีแทคใช้เป็นจุดตั้งต้นในการตรวจสอบตัวเองและออกแบบเส้นทางอาชีพของตน	PromptGROW	ประกอบด้วยเครือ่งมือ 

ที่หลากหลาย	การอำานวยความสะดวก	และขอ้มลูที่เป็นประโยชน์สำาหรบัการสรา้งเส้นทางอาชีพใหม้ั่นคงและประสบความสำาเรจ็	ดังน้ี

•	รู้จักตัวเอง	
คู่มือสำารวจตรวจสอบเพื่อทำาความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง	 โดยชุดเครือ่งมือประเมินตัวเองท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลก	 

อาทิ	StrengthFinder,	PsyTech	and	MBIT

•	ค้นหาจุดหมาย
คู่มือสำารวจความมุ่งม่ันในการพัฒนาอาชีพ	 เรียนรู้เก่ียวกับผังภาพรวมของงาน	 (job	matrix)	 และระบุช่องว่างด้านทักษะ	 

ซึ่งพนักงานสามารถขอความชว่ยเหลือจากเจา้หนา้ที่ฝ่ายบุคคลในการออกแบบเส้นทางอาชีพได้

•	พัฒนาตัวเอง
การมีเครือ่งมือทีห่ลากหลายท่ีชว่ยใหพ้นักงานเขา้ใจวา่	ตนเองตอ้งพัฒนาสมรรถนะดา้นใดเพ่ือประสบความตามเป้าหมายท่ีวางไว	้

พนักงานสามารถเลือกโปรแกรมสรา้งเสรมิสมรรถนะในฐานขอ้มลูท่ีเหมาะสมกับความสนใจและตารางเวลาส่วนตัวได	้นอกจากน้ี	

ยังมีบรกิารใหค้ำาปรกึษาเกี่ยวกับงานและชีวิต	(work	and	life	coaching)	เพือ่ชว่ยใหช้ีวิตการทำางานมีความราบรืน่ดว้ย

•	มองหาโอกาส
ฐานข้อมูลภายในขนาดใหญ่เกี่ยวตำาแหน่งงานที่ว่างในองค์กร	 รวมไปถึงการให้คำาแนะนำาสำาหรับการสมัครงานภายใน	 

การยา้ยตำาแหนง่ขา้มฝ่ายภายในองค์กร	และแนวทางการไมเ่ลือกปฏิบัติ	(non-discriminatory	practice)	ภายในองค์กร

ตั้งแตร่เิริม่	PromptGROW	ในเดือนกันยายน	2562	พนักงานเขา้ใชฟ้ีเจอร	์‘ประกาศตำาแหนง่วา่ง’	มากที่สุด	และมีการใชบ้รกิาร	‘Work	Coaching’	กวา่	30	ครัง้

Open	Talk	

สะทอ้นความสนใจ	ความคาดหวัง	และขอ้กงัวลในประเด็นหลากหลาย	โดยดีแทคพบวา่พนักงานใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งการส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรทีม่คีวามหลากหลาย	ปราศจากการกดีกนั	ทุกคนไดร้บั

การปฏบิตัอิยา่งเทา่เทียม	กลา่วคือ	การทีพ่นักงานทุกคนไดร้บัสิทธปิระโยชน์และสวัสดิการตามทีร่ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน	และการไดร้บัโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชพีอยา่งเทา่เทียมและโปรง่ใส	ในปี	พ.ศ.	2562	

ดีแทคจงึไดพ้ฒันา	PromptGROW	และปรบัปรุงการสรา้งทักษะและศักยภาพแกพ่นักงานใหม้ีประสิทธภิาพมากข้ึน	เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่ประเด็นเรือ่งโอกาสความเติบโตที่เทา่เทียม

OpenTalk	เริม่ใชง้านได้

ตั้งแตป่ลายปี	พ.ศ.	2561	โดย

ในปี	พ.ศ.	2562	มีพนักงาน

เขา้ไปแสดงความเห็น	ตั้งคำาถามมากกวา่	

1,000	ข้อความ

ไดร้บัคำาตอบจากผูบ้รหิารระดับสูง 
และยังมีเพือ่นพนักงานที่รว่มเขา้ไปตอบคำาถาม	 

แสดงความคิดเห็นเพิม่เติม 
โดยเฉลี่ยเดือนละกวา่	

500	ข้อความ	

70%
อยากเสนอให้มีการอบรมเรือ่งเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าค่ะ	
เพราะอยากให้ดีแทคของเราเป็น	 data-driven	
company

ผมอยากให้เพิ่มสวัสดิการพิเศษสำาหรบัพนักงานที่
ตอ้งปฏิบัติงานในพืน้ที่ที่เกิดภัยพบิัติครบั

2/20/2562			10:12:05	AM

2/20/2562			13:40:44	AM

4	comments

1	comments

...

...

2

0
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กิจกรรม	40-Hr	Challenge	เริม่ตน้ต้ังแตป่ลายปี	พ.ศ.	2561	ดว้ยวัตถุประสงค์แตแ่รกเริม่ในการเพิม่พนูทักษะ	ความรู	้ (upskill)	ที่จำาเป็นตอ้งใชใ้นยุคดิจทิัลที่มีการแขง่ขันสูงและเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา	โดยพนักงานสามารถเขา้ถึงการเรยีนรูไ้ดง้า่ยดายผา่นชอ่งทางออนไลน์และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ดว้ยแอพพลิเคชัน	PLearn	ที่พฒันาใหใ้ชภ้ายในองค์กรโดยเฉพาะ	ในปี	พ.ศ.	2562	

ดีแทคตั้งเป้าหมายใหพ้นักงานทุกคนไดเ้รยีนวิชาตา่งๆ	อยา่งนอ้ยคนละ	40	ชัว่โมงตามหลกัสูตรทีม่เีน้ือหาตามความสนใจจากองค์กรตา่งๆ	ไมว่า่จะเป็น	dtac	LMS,	Telenor	Campus,	Coursera,	

LinkedIn	Learning	และ	SkillLane

40-Hr	Challenge	:	
ท้าทายแค่ไหน	คือท้าทาย	

3,948 คน
คือ	จำานวนพนักงานดีแทคที่เขา้รว่มกิจกรรม	40-Hr	
Challenge	ในปี	พ.ศ.	2562

243,394	ชั่วโมง
คือ	จำานวนชั่วโมงเรยีนทั้งหมดที่พนักงานดีแทคเรยีนใน
กิจกรรม	40-Hr	Challenge	ในปี	พ.ศ.	2562

คือ	จำานวนช่ัวโมง
เรียนเฉล่ียต่อพนักงาน	
1	คน	ในปี	พ.ศ.	2562

61		ชั่วโมง
39	นาที

68 69

กรอบการประเมินผลงานเพื่อเน้นพัฒนาจุดแข็ง	เพิ่มศักยภาพ

ระบบประเมินพนักงานของดีแทค40-Hr	Challenge

การประเมินผลการทำางานเป็นหน่ึงในกระบวนการสำาคัญ	ทำาให้พนักงานได้ทบทวนการทำางานของตนเองที่ผ่านมา	สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป	 และยังเป็น 

กระบวนการที่ช่วยให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสตามคุณค่าที่ ดีแทคให้ความสำาคัญ	 ในทุกๆ	 ปีดีแทคตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการประเมินผลการดำาเนินงาน 

เพือ่พจิารณาความกา้วหนา้ทางอาชีพและคา่ตอบแทน	โดยกำาหนดเกณฑ์ไวค้ือ	พนักงานที่เขา้ทำางานกับดีแทคกอ่นวันที่	2	ตุลาคมของทุกปี

ดีแทคได้ปรบัเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการทำางานของพนักงานใหม่	 โดยยกเลิกการใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำางาน	 (KPIs)	และการใช้คะแนนผลงาน	 (Performance	Rating)	 ในแบบเดิม	 

เป็น	‘การวัดผลงานจากผลลัพธ์ที่ส่งผลตอ่ลกูคา้และธุรกิจ’	แทน	การวัดผลงานจากผลลัพธ์ที่ส่งผลตอ่ลกูคา้และธุรกิจมีจุดมุง่หมายเพือ่เพิม่การมีส่วนรว่มและแรงจูงใจในการทำางานของพนักงาน

ทีม่แีนวโนม้การทำางานแบบ	project	และขา้มสายงานมากข้ึน	เนน้การสรา้งความยืดหยุน่ในการประเมินผลในรูปแบบการประเมิน	ผูป้ระเมิน	และระยะเวลา		พนักงานจะไดร้บัการประเมินและ	feedback	

จากทั้งผูบ้ังคับบัญชาและจากเพือ่นรว่มงานในแผนกอ่ืนๆ	ตลอดทั้งปีอยา่งสมำ่าเสมอ	ไมใ่ชเ่พยีงปีละสองครัง้ในรูปแบบเดิม

มุ่งเน้นที่ความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน
มากกว่าการจัดอันดับ

ส่งเสริมให้มีการพูดคุยและให้
คำาแนะนำาเป็นประจำาและทันท่วงที

รับฟงัความคิดเห็นแบบ
360	องศา	ไม่ใช่จากหัวหน้า
ตามสายงานเท่าน้ัน

ให้ความสำาคัญกับการเติบโตก้าวหน้า
ของพนักงาน	มากกว่าพิจารณา
จากผลงานเพียงอย่างเดียว

หัวใจสำาคัญของการประเมินผลในรูปแบบนี้คือเป็นการเน้นส่ิงที่สามารถช่วยให้พัฒนาจุดแข็งของพนักงานมากกว่าจะเป็นการชี้เน้นจุดอ่อนเพื่อเป็นการสรา้งกำาลังใจ	และผลักให้

ทุกคนทำางานรว่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 วิธีการดังกล่าวทำาให้การประเมินผลงานเป็นขั้นตอนที่ส่งผลในเชิงบวก	และพนักงานสามารถเช่ือมโยงการพัฒนาศักยภาพส่วนตัว 

ใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายขององค์กร

มุ่งเน้นพัฒนาจุดแข็งมากกว่ามองหาจุดอ่อนเกมท้าทาย	เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง

จำานวนพนักงานท่ีได้รับการประเมินผลการทำางานและทบทวนความก้าวหน้าทางอาชีพในปี	พ.ศ.	2562

1,480	คน

1,982	คน

43%

57%

จ�าแนกตามเพศ จ�าแนกตาม
ระดบัต�าแหนง่

ระดับปฏิบัติการ		3,061

ผูบ้รหิารระดับกลาง		357
ผูบ้รหิารระดับสูง		44

1%
10%

89%
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ดีแทคบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัดแล้ว	 ดีแทคยังมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักการ	

“International	Labour	Organization’s	Eight	Fundamental	Conventions”	โดยมีการยึดถอืในหลกัปฏิบตัดัิงตอ่ไปน้ี

ดีแทคจะไม่มีการจ้างงานแรงงานท่ีอายุตำ่ากว่า 

ที่กฎหมายกำาหนด	 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานประจำา	

(permanent)	หรอืสัญญาจา้ง	(fixed	term)

ดีแทคตอ่ตา้นการใชแ้รงงานทีถ่กูบังคบั	หรอืแรงงานทีต่อ้งทำางาน

เพื่อชดใช้หน้ี	 พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจลาออกจากงาน 

ไดอ้ยา่งอิสระหลังจากที่แจง้บรษิัทตามระยะเวลาที่กำาหนด

ดีแทคให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการรวมกลุ่มและการรว่มเจรจาต่อรอง	(collective	bargaining)	ของพนักงาน	และให้สิทธิ์พนักงานในการเลือก 

ผูแ้ทน	(representatives)	ที่มีศักยภาพในการปกป้องการใชสิ้ทธิแ์ละสวัสดิการของพนักงาน

ดีแทคจะไม่มีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้แทนที่ได้รับเลือก 

จากพนักงานในองค์กรตามกระบวนการท่ีถูกต้อง	 

เป็นทางการ	และเป็นไปตามกฎหมาย

ดีแทคจะกำาหนดชั่วโมงการทำางานในแต่ละวันให้เหมาะสม	 

และมีระยะเวลาเพียงพอสำาหรับการพักผ่อน	 ให้เป็นไปตาม 

กฎหมายแรงงาน

70 71

จำานวนร้อยละของพนักงานที่อยู่ในกลุ่ม	Most	Effectiveness	Index

พ.ศ.	2560

69%
71%

76%

พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562

การวัดระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร

ดีแทคจดัใหมี้การสำารวจ	Engagement	and	Enablement	Survey	

(EES)	ในกลุม่พนักงานเป็นประจำาทุกปีโดยความสมัครใจและเป็นแบบ

ไม่ระบุตัวตน	 (anonymous)	มีวัตถุประสงค์หลักคือ	 เพื่อรบัทราบ 

และเข้าใจข้อคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการทำางานที่ดีแทค	และนำา

ข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำาเป็นแผนการดำาเนินงานเพื่อสรา้ง

ความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 

นำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ตอบสนองตอ่กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร

หลังจากท่ีการสำารวจและประมวลผล	EES	 เสร็จส้ิน	 ดีแทคกำาหนด 

ให้มีการรายงานผลไปยังพนักงานทุกคนผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม	 

และกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูล 

แก่พนักงานเพิ่มเติมหากพนักงานมีข้อสงสัยใดๆ	 นอกจากน้ี	 ยังมี 

การรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลสำาหรับ 

การวางแผนงานปรบัปรุงส่วนงานตา่งๆ	ในระดบัองค์กรเพือ่ตอบสนอง

ต่อความท้าทายในการสร้างความผูกพันและความสามารถในการ

ทำางานของพนักงานอีกดว้ย

ผลคะแนนจากการสำารวจน้ีจะนำามาใชใ้นการจดัทำา	‘Effectiveness	Profile’	หรอืการจำาแนกพนักงานออกเป็น	4	กลุม่ตามระดับของ	Engagement	Index	และ	Enablement	Index	ที่วัดได	้ 

โดยเปรยีบเทียบกับระดับมาตรฐานท่ีกำาหนดจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมและตลาด

Most	Effective หมายถึงกลุม่พนักงานที่มีความผกูพนัและความสามารถในการสรา้งผลลัพธ์สูง

Detached  หมายถึงกลุม่พนักงานที่มีความสามารถในการสรา้งผลลัพธ์สูง	แตมี่ความผกูพนักับองค์กรตำ่า

Frustrated		หมายถึงกลุม่พนักงานที่มีความผกูพนัตอ่องค์กรสูง	แตม่ีความสามารถในการสรา้งผลลัพธ์ตำ่า

Least	Effective หมายถึงกลุม่พนักงานที่มีความผกูพนัและความสามารถในการสรา้งผลลัพธ์ตำ่า

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562

54 55



70 73

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล 
และหน่วยงาน
ภาครฐั

หนว่ยงานกำากบัดแูลและหนว่ยงานภาครฐัเป็นกลุม่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีดี่แทคใหค้วามสำาคญัเน่ืองจากเป็นผูก้ำาหนดนโยบาย	กฏระเบียบ	และแนวทางการดำาเนินธรุกิจเพือ่ควบคุมความถกูตอ้ง	โปรง่ใส	

ยุติธรรม	และนำาไปสู่การสรา้งประโยชน์สูงสุดแกผู่บ้รโิภค	แรงงาน	วงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	และสังคมไทยโดยรวม

นอกจากการปฏิบัติตามหน่วยงานกำากับดูแลและหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดแล้ว	ดีแทคยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมกำาหนดนโยบายและการออกประกาศหลักเกณฑ์ผ่านการเสนอความคิดเห็น

และองค์ความรูใ้นเวทีสาธารณะต่างๆ	รวมทั้งได้เข้ารว่มเป็นคณะทำางานเพื่อระดมความคิดและความเชี่ยวชาญ	ซึ่งดีแทคได้รบัการยอมรบัว่ามีความโดดเด่นในด้านการนำาเสนอผลการศึกษาวิจัย

และหลักปฏิบัติสากลที่ดีที่สุด	(International	Best	Practice)	ในประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในระดับสากล	เช่น	แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ 

กฏเกณฑ์เงือ่นไขสำาหรบัการจดัประมลูคลื่น	การสะทอ้นพฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้รโิภค	ฯลฯ

ดีแทคทำางานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานกำากับดูแลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย	และยังดำาเนินโครงการรว่มกับหน่วยงานรฐัเพื่อลดความเหล่ือมลำ้า	 และส่งเสรมิ
นโยบายไทยแลนด์	4.0	เพื่อให้สังคมไทยได้ประโยชน์จากธุรกิจโทรคมนาคมมากท่ีสุด

ดีแทคเชือ่วา่การทำางานรว่มกบัหนว่ยงานกำากบัดแูลและหนว่ยงานรฐัอย่างมือ

อาชีพจะเป็นประโยชน์สูงสุดท้ังแก่เศรษฐกิจประเทศ	ผู้บริโภค	รวมทั้งธุรกิจ

เองในแง่การวางแผนเพื่อการลงทุนจากการทบทวนและประเมินการ

ทำางานที่ผ่านมา	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ดีแทคทำางานเชิงรุกรว่มกับหนว่ยงาน

กำากบัดแูลและหนว่ยงานภาครฐัในประเด็นสำาคัญหลายประเด็น	อาทิ

5G การปูทางสู่การพัฒนา	5G	ที่ ย่ังยืน

การร่วมมือกับภาครัฐเพื่อลดความเหล่ือมลำ้า 
และผลักดันนโยบายไทยแลนด์	4.0

การกำากับดแูลกิจการที่ดีเพือ่เพิม่ความโปรง่ใส 
และลดการทุจริตคอร์รัปชัน

ประเด็นท่ีหนว่ยงานกำากับดแูลและ
หนว่ยงานภาครฐัใหค้วามสำาคัญ

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562
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เทคโนโลยี	5G	มีศักยภาพที่จะสรา้งประโยชน์ใหก้ับประเทศสูงมาก	จะเห็นวา่ทุกประเทศตื่นตัวกันหมดเลย	อยา่งไรก็ตาม	ตอ้งยอมรบัวา่

เทคโนโลยี	5G	ยังเป็นเทคโนโลยีใหม	่การออกแบบนโยบายตอ้งเนน้วา่ทำาอยา่งไรจงึจะเกิดประโยชน์และเสถียรภาพในภาพรวมมากที่สุด	

ในดา้นหน่ึง	รฐัตอ้งทำางานรว่มกับภาคเอกชน	ทำาอยา่งไรใหเ้ขามีความกลา้ที่จะลงทุนและไดผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม	ในขณะที่ภาคเอกชน	

โดยเฉพาะโอเปอเรเตอร์ก็ออกมาพูดกันค่อนข้างชัดแล้วว่า	อยากให้ราคาคลื่นความถี่ราคาตำ่าลงหน่อย	แล้วก็ต้องการความมั่นใจ

เรือ่งการลดอุปสรรคในการลงทุน	ซึ่งก็พอเขา้ใจได้

หัวใจสำาคัญของการออกแบบระบบนิเวศ	5G	คือ	ทำาอย่างไรจึงจะส่งเสรมินวัตกรรมให้เกิดขึ้น	ออกแบบอย่างไรให้คนท่ีมีไอเดียใหม่ๆ	

กระโดดเข้ามาสร้างเครือข่าย	 5G	หรือว่ามาทดลองทำาอะไรใหม่ๆ	 ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเกิดทางเลือกเพราะสามารถเลือกได้

ว่าจะใชบ้รกิารอะไรตรงไหน	โอเปอเรเตอรก์พ็รอ้มทีจ่ะลงทุน	ส่วนทางภาคนักวิชาการ	ภาควิจยัหรอืแมแ้ตส่ตารท์อพัก็กลา้ทีจ่ะมาทดลอง

อะไรใหม่ๆ 	ผมคิดวา่น้ีคือส่ิงที่ภาครฐับาลและ	กสทช.	ในฐานะหนว่ยงานกำากับดแูลตอ้งพยายามเนน้

ดร.	สุพจน์	เธยีรวุฒิ	

ผูอ้ำานวยการโครงการ	CU	Transformation	และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคม

ทำางานเชิงรุก	เพื่อปูทางสู่การพัฒนา	5G	ที่ย่ังยืน

ดีแทคทำางานเชิงรุกรว่มกับหนว่ยงานกำากับดแูลเพือ่ผลักดันความโปรง่ใสและการแขง่ขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	รวมถึงการปทูางเพือ่พฒันาระบบนิเวศ	5G	อยา่งย่ังยืน

เทคโนโลยี	5G	คอืหวัใจสำาคญัของการยกระดับความสามารถในการแขง่ขันทางเศรษฐกิจและการสรา้งนวัตกรรมใหมใ่นอนาคต	อยา่งเชน่	รถยนต์ไรค้นขับ	โรงงานอัจฉรยิะ	การสาธารณะสุขอัจฉรยิะ	

ฯลฯ	ดังน้ัน	ภาครฐัทั่วโลกต่างคาดหวังว่า	‘5G’	จะเกิดขึ้นในประเทศของตนอย่างรวดเรว็	อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาอุตสาหกรรม	5G	เป็นเรือ่งที่มีความซับซ้อน	และไม่แน่นอนสูง	บทเรยีนจาก

ประเทศพฒันาแลว้ท่ัวโลกชี้วา่	การพฒันา	5G	อยา่งมีคุณภาพน้ันจะเกิดขึ้นไดก็้ตอ่เม่ือภาคเอกชนและภาครฐัทำางานรว่มกันในการออกแบบระบบนิเวศของเทคโนโลยี	5G

สำาหรับประเทศไทย	 รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี	 5G	 เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน	 และคาดหมายว่าจะมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

ในปี	พ.ศ.	2563	ซึ่งไดร้บัความสนใจและเป็นที่จบัตามองของภาคธุรกิจ	ภาควิชาการ	และภาคประชาสังคม	ทั้งในไทยและตา่งประเทศ

ที่มา: www.the101.world

วิสัยทัศน์	5G	ของดีแทค:	การแข่งขันที่ เป็นธรรม	และระบบนิเวศ	5G	ที่ ย่ังยืน
ดีแทคทุ่มเทเพื่อผลักดันเทคโนโลยี	5G	และร่วมมือกับพันธมิตรในเทเลนอร์กรุ๊ปอย่างใกล้ชิด	โดยพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศทั่วทุกมุมโลกที่เทเลนอร์เข้าไปลงทุน	

และนำาเอาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรบัใชกั้บประเทศไทย	ดว้ยเชื่อวา่	แนวทางที่ดีแทคเสนอตอ่สังคมไทยจะชว่ยเรง่ใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จาก	5G	ในประเทศไทยเรว็ขึ้นและเป็นไปอยา่งย่ังยืน

ดีแทคเชื่อมั่นอยา่งย่ิงวา่	ความโปรง่ใสและการแขง่ขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยจะทำาใหอุ้ตสาหกรรมในภาพรวมมีความกา้วหนา้และผูบ้รโิภคไดร้บัประโยชน์สูงสุด	

ปัญหา ใหญ่ ของ โลก ดิจิ ทั ล แล ะ

อิ น เ ทอร์ เ น็ ต ไ ม่ ใ ช่ ปัญห า เ รื่ อ ง 

ความยากในการเข้า ถึงอีกต่อไป	 

แต่หมายถึง คุณภาพการเข้ าถึ ง 

และใชป้ระโยชน์มากกวา่

ร่วมมือภาครัฐ	ลดความเหลื่อมลำ้า	สร้างไทยแลนด์	4.0

ดีแทคไม่หยุดท่ีจะสรา้งไทยให้แกรง่ผ่านโครงการเน็ตอาสาท่ีส่งเสรมิให้ชุมชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 และผลักดันให้ชุมชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มศักยภาพ	 เพื่อรบัประกันว่า	 เทคโนโลยี 

จะสามารถลดความเหลื่อมลำ้าและส่งเสรมิสรา้งประเทศไทยใหเ้ขา้สู่ยุค	4.0	ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

ภายใต้ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก	เทคโนโลยีดิจิทัล

ถูกคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการลดความเหลื่อมลำ้า	

อย่างไรก็ตาม	 ความซับซ้อนและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ก็มีโอกาสซำ้าเติมให้ความเหล่ือมลำ้าเลวร้ายกว่าเดิมเช่นกัน	โดยเฉพาะหากไม่มี

การรบัประกันวา่ทุกคนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีอยา่งเทา่เทียมกัน

ที่ผ่านมา	ข้อกังกลเก่ียวกับความเหล่ือมลำ้าด้านดิจิทัลมักให้ความสำาคัญกับ

ช่องว่างระหว่างคนท่ีเข้า ถึงอินเทอร์ เ น็ตกับคนท่ีเข้าไม่ ถึงอินเทอร์ เ น็ต	

แต่เม่ือคนส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน	ความเหล่ือมลำ้าด้านดิจิทัล

ระหว่าง	‘ประชากรออนไลน์’	ด้วยกันเองจึงเริม่เป็นประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

ให้ความสนใจ	เพราะแม้จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้เหมือนกัน	

แตท่ักษะดา้นดิจทิัล	(Digital	Literacy)	ที่ตา่งกันยอ่มทำาใหแ้ตล่ะคนใชป้ระโยชน์

จากเทคโนโลยีไดไ้มเ่ทา่กัน		

ที่มา:  www.thailand.fnst.org

อรรคณัฐ	วันทนะสมบัติ	

นักวิจยัศนูย์แมโ่ขงศกึษา	สถาบนัเอเชยีศกึษา	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เน็ตอาสา	โครงการท่ีดำาเนินอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2557	จากความต้ังใจแรกเริ่มในการให้ความรูเ้รือ่งการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล	(Digital	Literacy)	ไดข้ยายไปสู่การลดความเหล่ือมลำ้า 

ในการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต	หลังคน้พบชอ่งวา่งทางโอกาสในการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตในประเทศ

นอกจากน้ี	 ‘เน็ตอาสา’	 เน้นการให้ความรู้	ความเข้าใจการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้คนในชุมชนต่างๆ	เพือ่ใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลใหเ้กิดประโยชน์ท้ังในดา้นการเรยีนรู	้หรอืการสรา้งรายไดเ้พิม่	โดย

ทมีเน็ตอาสาจะเข้าไปสอนการใช้งานต่างๆ	ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน	ไปจนถึงการสรา้งช่องทางการค้าขาย	การแต่งรูป	การสรา้งคอนเทนต์	และการวางแผนการตลาดสำาหรบัขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน	

‘ดีแทคเน็ตอาสา’:	หัวใจคือการลดความเหล่ือมลำ้าทางเทคโนโลยี

ในปี พ.ศ. 2562 โครงการเน็ตอาสาได้เข้าถึงประชาชน

ในระดับชุมชนเพื่อมอบทักษะและความรู้ดังกล่าวกว่า 
340,000	ราย

ซึ่งสามารถสรา้งรายได้ให้แก่

ครวัเรอืนของตนเองได้ประมาณ 
10,000	บาท

ตอ่เดือนโดยเฉลี่ย

การปูทางสู่การพัฒนา 5G ที่ยั่งยืน5G การรว่มมือกับภาครฐัเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ 
และผลกัดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0
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ดีแทคไดจ้ดัทำา	‘ดีแทคธรรมาภบิาล’		เพือ่เป็นหลกัปฏบิตัสิำาหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ทุกคน	ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ	ที่กระทำาการในนามของบริษัท	บังคับใช้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	

และได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 ข้อกังวล	 และความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเส่ียงใหม่ๆ	ในการดำาเนินธุรกิจของดีแทค

ที่อาจเกิดข้ึนอยู่เสมอโดยมีประเด็นสำาคัญท่ีสะท้อนมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล	

เช่น	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	สิทธิมนุษยชน	การแข่งขันทางการค้า	

การรักษาความลับการจัดการกับข้อมูล	สิทธิลูกจ้าง	สุขภาพอนามัย	ความปลอดภัย	

และสวัสดิภาพของพนักงาน	รวมถึงการรกัษาจรยิธรรมดา้นการเงนิและการฉอ้โกง	เป็นตน้

ดีแทคธรรมาภิบาล:	
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน[103-1, 103-2]

หน่ึงในเครือ่งมอืสำาคญัของดีแทคท่ีใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของหนว่ยงานกำากบัดแูลและหนว่ยงานรฐัคอื	การมกีารดแูลกำากบักจิการทีดี่	

โดยดีแทคมุง่มั่นที่จะยึดมั่นตามหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีดีสำาหรบับรษิัทจดทะเบียนในปี	พ.ศ.	2560	ของสำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย์	และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย	ซึ่งปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑ์	ASEAN	Scorecard

เพื่อให้การกำากับดูแลกิจการท่ีดีได้เป็นรากฐานสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน	 ดีแทคได้จัดทำานโยบาย	กลยุทธ์	 และหลักปฏิบัติด้าน 

การกำากบัดแูลกจิการผา่นโครงสรา้งการบรหิารของบรษิทั	ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการยอ่ยดา้นตา่งๆ	ฝา่ยตรวจสอบภายใน

และฝา่ยบรหิาร	โดยมปีระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูน้ำาในการตดิตามและประเมนิผลการบงัคบัใชน้โยบายและเอกสารการกำากบัดแูลกิจการในระดบั

ตา่งๆ	และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้	

‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ ฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมีหลกัการส�าคัญ 4 ประการ ที่จะท�าให้การ 
ด�าเนินงานระหวา่งดีแทคและผูม้ีส่วนได้เสียเป็นไปตามหลกัการด�าเนินธรุกิจอย่างมีความรบัผดิชอบ ได้แก่

เพื่อให้ ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ ถูกน�าไปปฏิบัติจรงิ ดีแทคได้มีการออกแบบและจัดตั้งกลไกต่างๆ เพื่อรองรับ ดังนี้

เราตอ้งปฏิบัติให ้
ถกูตอ้งตามกติกา

เราต้องรับผิดชอบ 
ในการกระทำาของเรา

เราต้องโปร่งใส
และซ่ือสัตย์

เราตอ้งแจง้สถานการณ์ 
ที่อาจไมถ่กูตอ้งตาม 
หลักจรยิธรรม

ช่องทางเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการรักษาหลักธรรมาภิบาล
ดีแทคได้สร้างช่องทางการส่ือสารเพื่อขอข้อมูล	 คำาแนะนำา	 รวมไปถึงการแจ้งสถานการณ์ 

ที่เป็นการฝ่าฝืน	ละเมิด	หรอืไมเ่ป็นไปตาม	‘ดีแทคธรรมาภิบาล’	โดยพนักงานสามารถมีส่วนรว่ม

ไดผ้า่นชอ่งทางดังน้ี	

1.	 ติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานกำากับดูแลและจริยธรรมองค์กร	หรือผู้บังคับบัญชา 

ตามสายงานไดโ้ดยตรง

2.	 แจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์	 http://dtac.ethicspoint.com	ซึ่งดำาเนินการโดย	NAVEX	

Global,	 Inc.	 ในสหภาพยุโรป	 และมิได้อยู่ ในเครือของดีแทค	 โดยช่องทางดังกล่าว 

เปิดให้ลูกค้า	 บริษัทคู่ค้า	 บริษัทผู้จัดหาสินค้าและบริการ	 และบุคคลท่ัวไปด้วย	 ไม่จำากัดเพียง

พนักงานเทา่น้ัน

ทั้งน้ี	 รายงานท้ังหมดจะได้รับการดูแลโดยหน่วยงานกำากับดูแลและจริยธรรมองค์กร	 

และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ	ผู้รายงานสามารถเลือกรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตน

ได้	 และจะไม่มีการบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รายงาน	 เช่น	 IP	 Address	 

และหมายเลขโทรศัพท์แตอ่ยา่งใด
[102-17]

หน่วยงานสอบสวนภายใน
ดีแทคจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำาหน้าท่ี

ในการรวบรวมข้อเท็จจริง	วิเคราะห์ข้อมูล	และทำาการสอบสวนพนักงาน

และผู้เก่ียวข้องในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับการกระทำาใดๆ	 อันเป็น 

การฝ่าฝืน	ละเมิด	หรอืขัดตอ่	‘ดีแทคธรรมาภิบาล’	ทั้งทางตรงและทางออ้ม	

ซึ่งจะดำาเนินการสอบสวนจนส้ินสุดกระบวนการ

หน่วยงานกำากับดูแล
และจริยธรรมองค์กร
ดีแทคจัดตั้งหน่วยงานกำากับดูแลและจรยิธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานอิสระ

ทำาหนา้ทีส่ื่อสารฝกึอบรม	และใหค้วามรู	้รวมทัง้กำากบัดแูลการปฏบิตักิารตา่งๆ	

ของบริษัทให้เป็นไปตาม‘ดีแทคธรรมาภิบาล’	อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ตามหัวขอ้ตา่งๆ	

ดีแทคจะไม่ยอมให้ผู้ ใดกระทำาการอันเป็นการตอบโต้แก้แค้นผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสการฝ่าฝืน	 ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’	 หากพบว่ามีการฝ่าฝืน	 ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับผลของการกระทำา	 

ซึ่งเป็นไปตามชนิดและความรุนแรงของการกระทำา	การฝ่าฝืนรา้ยแรงอาจนำาไปสู่การเลิกจา้งได	้การประพฤติมิชอบซึ่งอาจถกูลงโทษทางวินัยรวมถึงการกระทำาอื่นๆ	เชน่

•	การฝ่าฝืนหรอืการขอใหผู้อ้ื่นฝ่าฝืน	‘ดีแทคธรรมาภิบาล’

•	การไมร่ายงานในทันทีถึงการฝ่าฝืนท่ีไดรู้ห้รอืที่สงสัยวา่ไดเ้กิดขึ้น

•	การไมใ่หค้วามรว่มมือกับดีแทคในการสืบสวนสอบสวนการฝ่าฝืนท่ีอาจเกิดขึ้น

•	การแกแ้คน้ตอบโตพ้นักงานที่ไดร้ายงานขอ้สงสัยในการประพฤติมิชอบโดยสุจรติ

ดีแทคธรรมาภิบาล

การก�ากับดูแลกิจการทีด่ีเพือ่เพิม่ความโปรง่ใส 
และลดการทุจรติคอรร์ปัชัน
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เกีย่วกับ
รายงานฉบับนี้[102-50, 102-51, 102-52]

[102-53]
หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เติม	หรอืมีขอ้แนะนำาเกี่ยวกับรายงานความย่ังยืน	กรุณาติดตอ่ฝ่ายการพฒันาอยา่งย่ังยืน

บรษิัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมนิูเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)
[102-3]

ที่อยู	่ 319	ชั้น	41	อาคารจตุัรสัจามจุร	ีถนนพญาไท	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ

e-mail	 sustainabilitydept@dtac.co.th

โทรศัพท์	 (66	2)	2028000

โทรสาร	 (66	2)	2028296

[102-1] บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทคได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี  
พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ตลอดจนการส่ือสารผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ ข้อมูลรายงานความยั่งยืน
ฉบับน้ีครอบคลุมผลการด�าเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามกรอบ 
การรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) Standards และก�าหนดให้เนื้อหามีความสมบูรณ์
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในรูปแบบการเปิดเผยแบบ Core (This report has been prepared in accordance 
with the GRI Standards: Core Option)[102-54]

หลักการรายงาน (Reporting Principle)[102-46]

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้แสดงข้อมูลของหัวข้อที่เป็นประเด็นสาระส�าคัญตามความคาดหวังและข้อกังวล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อดีแทค โดยมีขั้นตอนการพิจารณาเพื่อก�าหนดหัวข้อการรายงาน ดังน้ี

Stakeholder Inclusiveness
ดีแทคได้ศึกษาและทำาความเข้าใจประเด็นปญัหาและความคาดหวังเกี่ยวกับความย่ังยืน

ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียกลุม่ตา่งๆ	โดยผา่นชอ่งทางการสรา้งความสัมพนัธ์และการส่ือสาร

หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการส่ือสารท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ	 

เชน่	การประชุม	การจดัเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การประชุม	การสำารวจความคิดเห็น 

ช่องทางออนไลน์	 เป็นต้น	รวมไปถึงช่องทางของดีแทคเอง	 เช่น	dtac	hall	และ	dtac	

call	center	1678	เป็นตน้

Sustainability Context
การดำาเนินงานด้านความย่ังยืนของดีแทคมีกรอบการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์	 

‘การสรา้งไทยใหแ้กรง่ดว้ยเทคโนโลยีดิจทิัล’	และ	‘การลดความเหลื่อมลำ้า’	ตามแนวทาง

เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืนของสหประชาชาต	ิในเป้าหมายขอ้	10	“ลดความไมเ่สมอภาค

ภายในและระหว่างประเทศ”	นโยบายและกิจกรรมด้านความย่ังยืนเกิดจากการศึกษา

ปญัหา	ความตอ้งการ	และความคาดหวังของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ

เทคโนโลยีโทรคมนาคม	 การส่ือสาร	 และเทคโนโลยีดิจิทัล	 และเป็นการดำาเนินการ 

เพื่อสร้างคุณค่าร่วมเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และการลด 

ความเหลื่อมลำ้าในประเทศไทย

Completeness
ดีแทคได้สอบทานความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยยะสำาคัญโดยหน่วยงานในองค์กร 

ที่ถือว่าเป็นผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ความคิดเห็น 

และขอ้แนะนำาตา่งๆ	ไดถ้กูนำามาประกอบในเน้ือหาในรายงานฉบับน้ี	คณะกรรมการบรษิัท

ได้ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาในรายงานให้มีความครบถ้วนในประเด็นความยั่งยืน 

ทีม่นัียยะสำาคญัสอดคลอ้งตอ่การดำาเนนิธรุกจิเพือ่สรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	

สังคม	และการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม

Materiality
ดีแทคไดด้ำาเนินการประชุมเพือ่ประเมินความสำาคัญของประเด็นตา่งๆ	รว่มกับหนว่ยงาน

ภายในองค์กรที่ถือเป็นผูแ้ทนของกลุม่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย	ซึ่งไดพ้จิารณาถึงความเส่ียง	

ผลจากการพจิารณากำาหนดประเด็นเน้ือหารายงาน	สามารถสรุปประเด็นท่ีมสีาระสำาคัญ	

ดังตอ่ไปน้ี

-	Governance

-	Anti-corruption

-	Socioeconomic	compliance

-	Customers’	personal	data	privacy

-	Procurement	and	supply	chain

-	Safe	and	responsible	internet	use	in	children

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562

62 63
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GRI	Content	Index[102-55]

102-1 Name of the 
organization

63

แบบฟอร์มรายงาน  
56-1 ส่วนที่ 1 
หน้า 8-9 

รายงานประจ�าปี 2562 
หน้า 124-125

6-7

63

6

102-2 Activities, 
brands, products, and 
services

102-3 Location 
of headquarters

102-4 Location 
of operations

102-5 Ownership and 
legal form

102-6 Markets served

102-7 Scale of  
the organization

6-7

https://www.dtac.co.th/
sustainability/th/policy/
employees

102-9 
Supply chain

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

No significant 
change

14-15

31

2-3

8-9

61

15

https://www.dtac.co.th/
sustainability/th/policy/
governance

รายงานประจ�าปี 2562 
หน้า 46

https://www.dtac.co.th/
sustainability/th/policy/
stakeholders

https://www.dtac.co.th/
sustainability/th/policy/
employees

https://www.dtac.co.th/
sustainability/th/policy/
stakeholders

https://www.dtac.co.th/
sustainability/th/policy/
stakeholders

https://www.dtac.co.th/
sustainability/th/policy/
stakeholders

รายงานประจ�าปี 2562 
หน้า 47-49

102-11 
Precautionary Principle 
or approach

102-12 External 
initiatives

102-13 Membership 
of associations

102-14 Statement 
from senior 
decision-maker

102-8 Information on 
employees and other 
workers

GRI	102:	
General	
Disclosures	
2016

GRI Standard

GRI Standard

Disclosure

Disclosure

Omission

Omission

Page Number(s) 
and/or URL(s)

Page Number(s) 
and/or URL(s)

Identified	
Omission(s)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation
for	Omission(s)

Explanation
for	Omission(s)

Relevance 
to SDGs

Relevance 
to SDGs

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

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

Assessment Results of 

Significant Sustainability Topics and Boundaries[102-47] 

GRI
Topic-Specific 
Standards

Scope of Impacts

Internal

Employees

Governance / / / //

/ / / /

//

/

/ /

/

Anti-corruption

Customers’	personal	
data	privacy

Supply	chain	risks

Safe	and	
responsible	
internet	use	
in	children

Employee	equality

Shareholders	
and	Investors Communities Suppliers Customers Government	

Agencies Regulators

External

102-18 Governance 
structure

102-40 List of  
stakeholder groups

102-41 Collective 
bargaining 
agreements

102-17 Mechanisms for 
advice and concerns 
about ethics

102-42 Identifying 
and selecting  
stakeholders

102-43 Approach 
to stakeholder  
engagement

GRI	102:	General	
Disclosures	
2016

102-44 Key topics 
and concerns raised

102-45 Entities included 
in the consolidated 
financial statements

รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562

64 65
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รายงานความยัง่ยืน 2562 รายงานความยัง่ยืน 2562

66 67

No any
restatements

No significant 
change

No external  
assurance

SDG 16

SDG 16

102-46 Defining report 
content and topic 
Boundaries

102-47 List of 
material topics

102-48 Restatements 
of information

102-49 Changes in 
reporting

102-50 Reporting 
period

102-51 Date of most 
recent report

102-52 Reporting cycle

102-53 Contact point 
for questions regarding 
the report

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

102-55 GRI content 
index

102-56 External  
assurance

GRI Standard Disclosure

OmissionPage Number(s) 
and/or URL(s)

Page Number(s) 
and/or URL(s)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation
for	Omission(s)

Relevance 
to SDGs

GRI Standard Disclosure

OmissionPage Number(s) 
and/or URL(s)

Page Number(s) 
and/or URL(s)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation
for	Omission(s)

Relevance 
to SDGs

Material Topics

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

103-2 The 
management 
approach and its 
components

103-3 Evaluation of 
the management 
approach

GRI	103:
Management
Approach
2016

Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers 
that were screened 
using environmental 
criteria

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

103-2 The 
management 
approach and its 
components

103-3 Evaluation of 
the management 
approach

GRI	308:	Supplier	
Environmental	
Assessment
2016

GRI	103:
Management
Approach	2016

Supplier Social Assessment

414-1 New suppliers 
that were screened 
using social criteria

GRI	414:	
Supplier	Social	
Assessment	
2016

103-1 Explanation of 
the material topic and 
its Boundary

103-2 The 
management 
approach and its 
components

103-3 Evaluation of 
the management 
approach

GRI	103:
Management
Approach
2016

Anti-Corruption
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