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           กลุม่ทรูมุง่มัน่ท่ีจะน ำเทคโนโลยี และนวตั 
กรรมกำรส่ือสำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ผำ่นโครงกำร ทรู 
ปลกูปัญญำ มุง่ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจ
รักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เดก็ เยำวชน และคนไทยทัว่
ประเทศ โดยมีโครงกำร “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่
โรงเรียนทั่วประเทศ” เป็นโครงกำรหลกั  
        นอกจำกนี ้ ยงัน ำเทคโนโลยีและนวตักรรม
ส่ือสำร สง่เสริมกำรพฒันำคณุภำพชีวิตผู้พิกำร ผำ่น
โครงกำร Creating a Better Life for the Disabled 
เพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรเรียนรู้ท่ียัง่ยืน และน ำ
ควำมรู้ท่ีได้ไปพฒันำให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง 
       เรำมุง่มัน่ตอบแทนสงัคมไทย สงัคมโลก ลกูค้ำ 
คูค้่ำ ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นร่วม พนกังำน ผู้บริหำร ด้วย
ควำมเช่ือท่ีวำ่ คุณค่าที่แท้จริง คือ การมีกันและ
กัน เรียนรู้ร่วมกนั โดยชว่ยกนัสร้ำงคณุคำ่สินค้ำและ
บริกำรอยำ่งตอ่เน่ือง รวมถึงพฒันำคนและสงัคม 
น ำไปสูค่วำมเจริญท่ียัง่ยืนตอ่ไป 
        ในปี 2557 กลุม่ทรู ประสบควำมส ำเร็จใน
หลำยด้ำน โดยมีรำยได้และสว่นแบง่กำรตลำดเตบิโต
อยำ่งแข็งแกร่ง โดยเฉพำะธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
และบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต กำรบริหำรคำ่ใช้จำ่ย
อยำ่งมีประสิทธิภำพ   
        รวมทัง้ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงทำงกำรเงิน และกำรร่วมเป็นพนัธมิตร
ธุรกิจกบัผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระดบัโลกอยำ่ง
ไชนำ่ โมบำยล์ และกำรลงทนุในกองทนุรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ทรูโกรธ (TRUEIF) ท่ี 
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จะชว่ยเสริมอตัรำกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรม
โทรคมนำคม ลดปัญหำกำรลงทนุซ ำ้ซ้อน เกิด
กำรใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนอยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ     
         นอกจำกนี ้ยงัให้ควำมส ำคญัด้ำนกำร 
ศกึษำของเดก็ เยำวชน และคนไทยทัว่ประเทศ   
โดยเร่ิมด ำเนินกำร โรงเรียนทรูปลูกปัญญา มำ
ตัง้แตปี่ 2550  เร่ิมจำก 800 โรงเรียน 
         จนถึง ณ สิน้ปี 2557 มีโรงเรียนในโครงกำร
รวมทัง้สิน้ 5,500 โรงเรียน รวมจ ำนวนนักเรียน 
1,749,481 คน ครู 87,263 คน ท่ีสำมำรถ
เข้ำถึงแหลง่ข้อมลูขำ่วสำร สำระควำมรู้ ทดัเทียม
กบัคนในเมืองใหญ่ เกิดแรงบนัดำลใจในกำร
เรียนรู้อยำ่งยัง่ยืน โดยมีเป้าหมายครบ 10,000 
โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต 
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          กลุม่ทรูยงัสง่เสริมด้ำนกำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม 
โดยร่วมรณรงค์ให้เดก็ และเยำวชน ประชำชนทัว่ไป 
ตระหนกัพร้อมทัง้ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรอนรัุกษ์ธรรม 
ชำต ิ สิ่งแวดล้อม ผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีกลุ่มทรู
ด ำเนินกำรมำอยำ่งตอ่เน่ือง อำท ิ โครงกำรประกวด
ภำพถ่ำยอนรัุกษ์ธรรมชำติ “สตัว์มีคำ่ ป่ำมีคณุ” 
โครงกำรรณรงค์ประหยดัพลงังำนและลดกำรปลอ่ยก๊ำซ
เรือนกระจก 
        โครงกำรประหยดัไฟในอำคำรส ำนกังำน รวมทัง้ 
รณรงค์ให้พนกังำน คดิ สร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ เพ่ือ
ลด และใช้พลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยลำ่สดุ
พฒันำ  We Grow APP เพ่ือร่วมรณรงค์ให้ประชำชน
ปลกูต้นไม้เพิ่มขึน้ โดยตัง้เป้า 6 ล้านต้น 
         ควำมส ำเร็จทัง้หลำยท่ีจะเกิดขึน้นี ้ จะเป็นจริงได้
ด้วยกำรสนบัสนนุจำกลกูค้ำทกุทำ่น ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 
รวมทัง้ควำมมุง่มัน่ ทุม่เทของผู้บริหำรและพนกังำนทกุ
คน  
          ผมมัน่ใจวำ่กลุ่มทรูจะเป็นบริษัทท่ีชว่ยสร้ำงองค์
ควำมรู้ท่ียัง่ยืน มีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ตระหนกัถึงกำรพฒันำอยำ่ง
ยัง่ยืนของทกุภำคสว่นตลอดไป 

          ส ำหรับในปี 2558 กลุม่ทรู ตัง้เป้ำเป็นสว่น
หนึง่ในกำรพฒันำประเทศไทย สูก่ำรเป็นศนูย์กลำง
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน พร้อมก าหนดพันธ
กิจ 5 ปี (2557-2562) ที่จะให้ประชาชนไทย 
90% เข้าถงึข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง กำรขยำยดจิิทลัแพลทฟอร์มของกลุม่
ทรู กำรสร้ำงสงัคมแหง่กำรเรียนรู้ ท่ีจะชว่ยลดควำม
เหล่ือมล ำ้ในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีส่ือสำร และข้อมลู
ขำ่วสำรตำ่งๆ ของคนไทยทัง้ประเทศ 
          ตลอดจนกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรบริกำรท่ีมี
คณุภำพ เพ่ือสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้ำ ให้
ผลตอบแทนนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และพนัธมิตรทกุรำย 
รวมทัง้สง่เสริมกิจกรรมด้ำนธรรมชำติ และสิ่งแวด 
ล้อมอยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้กลุม่ทรูเป็นบริษัทท่ี
ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และมี
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนไปพร้อมกบัผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียหลกัขององค์กร 
        กลุม่ทรูจะบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ได้ ด้วย
กำรด ำเนินกำรตำมยทุธศำสตร์คอนเวอร์เจนซ์อยำ่ง
ตอ่เน่ือง รวมทัง้ขยายเครือข่ายบริการ ผ่าน
เทคโนโลยี 4G LTE, 3G, WiFi, FTTx และ 
DOCSIS โดยจะขยายโครงข่าย 4G LTE ให้
ครอบคลุม 80% ของประชากร ขยาย
โครงข่ายบรอดแบนด์ครอบคลุม 10 ล้าน
ครัวเรือนท่ัวประเทศ และสรรหำคอนเทนต์
คณุภำพทัง้จำกในและตำ่งประเทศส ำหรับทรูวิชัน่ส์ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรลกูค้ำ  

นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร 
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          กลุม่ทรูมุง่มัน่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องทัง้ทำงตรง และทำงอ้อมด้ำน
ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยด ำเนินกิจกรรมเพื่อ
สงัคมมำกวำ่ 20 ปี และจดัท ำรำยงำนกำรด ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสงัคม ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทเป็น
ประจ ำทกุปี  เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และส่ือสำรให้เห็น
ผลกำรด ำเนินงำน บนพืน้ฐำนควำมรับผิดชอบตอ่
สงัคม และกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสีย   
     ในปี 2557 กลุม่ทรูจดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอยำ่ง
ยัง่ยืนเป็นครัง้แรก โดยใช้แนวทำงกำรจดัท ำรำยงำน
ควำมยัง่ยืนของ Global Reporting Initiatives 
(GRI) G4 เป็นกรอบในการน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม และ
สิน้สุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยจดัท ำแบบ 
ประเมินผลควำมส ำคญัท่ีมีผลตอ่สว่นได้สว่นเสีย เร่ิม
จำกภำยในบริษัทก่อน และน ำข้อมลูท่ีผู้ มีสว่นได้เสีย
ให้ควำมส ำคญัเป็นหลกั ในกำรน ำเสนอข้อมลูใน
รำยงำน ซึง่สง่ผลตอ่กำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต 

กลุม่ทรกูบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

          รำยงำนดงักลำ่ว อำจจะยงัไมค่รบถ้วน
สมบรูณ์ เพรำะยงัไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั
ประเดน็ท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสียให้ควำมส ำคญัท่ีครบ 
ถ้วนสมบรูณ์ เชน่ กำรก ำหนดเป้ำหมำย และ
ตวัชีว้ดั ฯลฯ ของกิจรรมในด้ำนตำ่งๆ  
      อยำ่งไรก็ตำม เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมลู
สอดคล้องกบัประเด็นท่ีผู้ มีส่วนได้สว่นเสียให้ควำม 
ส ำคญั ในปี 2558 กลุม่ทรูจดัตัง้หนว่ยงำน 
Corporate Social Responsibility Strategy & 
Sustainability Development เพื่อรับผิดชอบวำง
กรอบ แนวทำง กำรบริหำรจดักำร เพื่อกำรพฒันำ
องค์กรอยำ่งยัง่ยืนของกลุม่ทรู โดยจะน ำประเดน็
ควำมส ำคญัดงักลำ่วรำยงำนเพิ่มเตมิในปีตอ่ไป 
       รำยงำนฉบบันี ้ จดัท ำขึน้ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์บน
เว็บไซต ์ 
      หำกต้องกำรข้อมลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ได้ท่ีหนว่ยงำน 
Corporate Social Responsibility Strategy & 
Sustainability Development   อีเมล์ CSR-
SD@truecorp.co.th 
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          กลุม่ทรูเป็นผู้น ำด้ำนคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ 
น ำเสนอบริกำรและพฒันำโซลชูัน่ด้ำนกำรส่ือสำรโทร 
คมนำคมอยำ่งครบวงจร มี 3 ธุรกิจ คือ  
         กลุ่มทรูโมบาย ประกอบธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือน 
ท่ีระบบ 4G LTE และ 3G ภำยใต้แบรนด์ ทรูมฟู เอช       
         กลุ่มทรูออนไลน์ ผู้ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน
รำยใหญ่ท่ีสดุ ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
และยงัเป็นผู้น ำกำรให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
และ WiFi ด้วยโครงขำ่ยท่ีครอบคลมุมำกท่ีสดุทัว่
ประเทศ ผำ่นเทคโนโลยี FTTx หรือใยแก้วน ำแสง 
เทคโนโลยี  DOCSIS และเทคโนโลยี xDSL  
          กลุ่มทรูวิชั่นส์ ผู้ให้บริกำรโทรทศัน์แบบบอก 
รับสมำชิกและบริกำรในระบบ HD ทัว่ประเทศรำย
เดียวของไทย มุง่มอบประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้บริโภค 
ผำ่นนวตักรรมด้ำนผลิตภณัฑ์และบริกำร รวมถึงกำร
ขยำยเครือขำ่ยส่ือสำรโทรคมนำคมด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ท่ีมีประสิทธิภำพสงูอยำ่งตอ่เน่ือง ให้ควำม 
ส ำคญักบักำรให้บริกำรส่ือสำรท่ีพร้อมทัง้คณุภำพและ
ควำมรวดเร็ว เพ่ือเช่ือมโยงทกุครัวเรือนและทกุธุรกิจ
ทัว่ประเทศให้เข้ำถึงข้อมลู สำระควำมรู้ ขำ่วสำรและ
ควำมบนัเทิงตำ่งๆ ได้ทนัตอ่สถำนกำรณ์  
        นอกจำกนี ้ ยงัคงมุง่มัน่ลดควำมเหล่ือมล ำ้ในกำร
เข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศของคนไทย เพ่ือเสริมสร้ำง
คณุภำพชีวิตท่ีดียิ่งขึน้ ตลอดจนสร้ำงคณุคำ่เพ่ือลกูค้ำ 
องค์กร พนกังำน นกัลงทนุ และผู้ ถือหุ้นไปพร้อมๆ กนั 
ธุรกิจของกลุ่มทรู คือ การผสมผสานผลิตภัณฑ์ 
บริการ และโครงข่าย ภายใต้กลยุทธ์คอนเวอร์
เจนซ์เพ่ือมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค 
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รูจ้กักลุม่ทร ู

         รวมทัง้ตอบสนองควำมต้องกำร และไลฟ์สไตล์ท่ี
หลำกหลำยของลกูค้ำได้ตรงจดุ ท ำให้กลุม่ทรูสำมำรถ
สร้ำงควำมแตกตำ่ง และเสริมศกัยภำพควำมพร้อมของ
กลุม่ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจ และกำรเตบิโตอยำ่งมัน่คง
ในอนำคต 
          ท่ีผำ่นมำ แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ของกลุม่ทรู
ได้รับผลตอบรับท่ีดีอยำ่งตอ่เน่ือง  ท ำให้กลุม่ทรูมีฐำน
ลกูค้ำรวมของทัง้ 3 ธุรกิจหลกั โดยเพิ่มขึน้เป็น 28.2 
ล้ำนรำย ณ สิน้ปี 2557 ซึง่ประกอบด้วย 

•  โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (ทรูมฟู เอช และ ทรูมฟู)    
     23.6 ล้ำนรำย 

•  บรอดแบนด ์อินเทอร์เน็ต (ทรูออนไลน์)  

     2.1 ล้ำนรำย 
•  โทรทศัน์แบบบอกรับสมำชิก (ทรูวิชัน่ส์)  
      2.5 ล้ำนรำย  

         นอกจำกนี ้ กลุม่ทรูยงัตระหนกัถึงควำมรับผิด 
ชอบขององค์กรธุรกิจท่ีมีตอ่เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่ง 
แวดล้อม พร้อมเป็นสว่นหนึ่งท่ีชว่ยเสริมสร้ำงสงัคมไทย
ไปสูส่งัคมแหง่กำรเรียนรู้อยำ่งยัง่ยืน ด้วยกำรมุง่มัน่
ด ำเนินธุรกิจ เพื่อตอบแทนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุสว่น
และสำธำรณชนโดยรวมไปพร้อมๆ กบักำรท ำหน้ำท่ีใน
ฐำนะสมำชิกท่ีดีของสงัคม  



          ปี 2557 นบัเป็นปีแหง่กำรเปล่ียนแปลงครัง้
ส ำคญัของกลุม่ทรู ด้วยควำมส ำเร็จในหลำยด้ำน ทัง้
รำยได้และอตัรำ productivity ของทกุกลุม่ธุรกิจท่ี
ปรับตวัดีขึน้อยำ่งสงู รวมถึงควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงทำงกำรเงิน และกำรร่วมเป็นพนัธมิตรทำง
ยทุธศำสตร์กบั China Mobile และกำรร่วมกำรลงทนุ
ใน TRUEIF สง่ผลให้กลุ่มทรู พลิกกลบัมำเป็นองค์กรท่ี
ประสบควำมส ำเร็จและสร้ำงผลก ำไรสทุธิ จ ำนวน 1.4 
พนัล้ำนบำท ได้ในปีนี ้
          กลุม่ทรู มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยรวม (ไม่
รวมรำยได้จำกคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ย และคำ่เชำ่
โครงขำ่ย) 67.5 พนัล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกกำร
เตบิโตอยำ่งแข็งแกร่งของธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ 
บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต  
          รำยได้จำกกำรให้บริกำร โทรศัพท์เคล่ือนที่ 
ของกลุม่ทรูโมบำย เพิ่มขึน้สงูเหนืออตุสำหกรรม สว่น
ใหญ่ผลมำจำกบริกำรระบบรำยเดือนท่ีเตบิโตอยำ่งแข็ง 
แกร่ง ท ำให้กลุม่ทรูโมบำยสำมำรถเพิ่มสว่นแบง่ตลำด
ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรได้อยำ่งมีนยัส ำคญั  
          บริการบรอดแบนด์ ของทรูออนไลน์ยงัคง
เตบิโตอยำ่งแข็งแกร่ง โดยในปี 2557 ทรูออนไลน์มี
รำยได้จำกให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึน้สงู
ถึง 15%  เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้ำ เป็นผลจำกควำม 
ส ำเร็จในกำรขยำยโครงขำ่ย และบริกำรบรอดแบนด์
อยำ่งตอ่เน่ือง ร่วมกบัผลตอบรับท่ีดีตอ่แพ็กเกจบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ และแพ็กเกจคอน
เวอร์เจนซ์ท่ีเพิ่มควำมคุ้มคำ่ให้แก่ลกูค้ำได้เป็นอยำ่งดี 
          ทรูวิช่ันส์ สร้ำงควำมแข็งแกร่งในตลำดลกูค้ำ
ทัว่ไปได้มำกยิ่งขึน้ จำกผลส ำเร็จของแคมเปญคอนเวอร์
เจนซ์ท่ีผสมผสำนผลิตภณัฑ์ของกลุม่ทรูได้อยำ่งลงตวั 

ความกา้วหนา้ในปี 2557 

•  

07 

สง่ผลให้รำยได้จำกคำ่สมำชิกปรับตวัเพิ่มขึน้ตัง้แต่ 
ไตรมำส 2 ของปี 2557 นอกจำกนี ้ยงัมีผลตอบรับท่ี
ดีตอ่กำรปรับรูปแบบแพ็กเกจโฆษณำ และควำมนิยม
ตอ่ชอ่งทีวีดจิิทลัของกลุม่ทรูท่ีเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้
รำยได้คำ่โฆษณำของทรูวิชัน่ส์เตบิโต 
         กลุม่ทรู ประสบควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงทำงกำรเงินและร่วมเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ
กบั China Mobile ในเดือนกนัยำยน สง่ผลให้ระดบั
หนีส้ินของกลุม่ทรูลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั และอนัดบั
เครดติองค์กรของทรูปรับดีขึน้มำก โดยอตัรำสว่น
หนีส้ินสทุธิตอ่  EBITDA สทุธิลดลงอยำ่งมำกเป็น 
1.6 เทำ่ ในปี 2557 เม่ือเทียบกบั 4.6 เทำ่ในปีก่อน
หน้ำ 
         นอกจำกนี ้ ควำมร่วมมือทำงธุรกิจในหลำก 
หลำยด้ำนกบั China Mobile อำท ิด้ำนกำรจดัซือ้  
ดีไวซ์และอปุกรณ์โครงขำ่ย รวมถึงธุรกิจระหวำ่ง 
ประเทศ จะชว่ยเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรด ำเนิน
ธุรกิจและสร้ำงรำกฐำนท่ีมัน่คงให้กลุม่ทรู 



3. กำรสง่เสริมพฒันำด้ำนกำรศกึษำ ชมุชน 
และสงัคม เพิ่มควำมเข้มแข็งและยัง่ยืน 

4. กำรค ำนงึถึงปัจจยั และผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้มีสว่นร่วมในกำรลด ละ เลิก 
ท ำลำยธรรมชำต ิ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยูอ่ยำ่ง
ยัง่ยืน 

กำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงทัง้ 4 ด้ำนนี ้
เป็นธงท่ีจะน ำไปสูก่ำรพฒันำท่ียัง่ยืน โดยด ำเนินกำร
ควบคูไ่ปกบักำรทบทวน ปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำร
จดักำรอยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี และ
ควำมมัน่ใจแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในทกุภำคสว่น 

อยำ่งไรก็ตำม เพ่ือให้กำรก ำหนดกลยทุธ์
และ แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมองค์กรเพ่ือ
สงัคมของกลุม่ทรูเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ บริษัท
จงึแตง่ตัง้ คณะกรรมการด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อ
สังคม (CSR & Social Enterprise Committee ) 
โดยมี กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะ
ผู้บริหารของบริษัท เป็นประธานคณะกรรมการ 
เม่ือเดือนกมุภำพนัธ์ 2556 ท่ีผำ่นมำ 
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          อยำ่งไรก็ตำม กลุม่ทรูยงัมุง่เน้นยกระดบังำน
บริกำร เพ่ือมอบประสบกำรณ์ท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้ำ 
โดยเปิดตวั “มะลิ” สาวน้อยอัจฉริยะประจ าคอล
เซ็นเตอร์รับค าส่ังด้วยเสียงรายแรกในประเทศ
ไทย และได้รับผลตอบรับท่ีดีเป็นอยำ่งมำกจำก
ผู้ใช้บริกำรของกลุ่มทรู 

จำกควำมมุง่มัน่และเจตนำรมณ์ รวมทัง้
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย กลุม่ทรู
ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมสู่ควำม
ยัง่ยืนของบริษัท ภำยใต้ปรัชญา คุณค่าที่แท้จริง
ของชีวิต คือมีกันและกันอย่างมีความสุข 
อิสรภาพที่แท้จริง บนพืน้ฐานของการให้ การ
แบ่งปัน เพื่อความรัก ความเป็นอยู่ท่ีดี  ความรู้ 
ท่ีน าไปสู่ความเจริญท่ีย่ังยืน  ต่อตน ต่อคน
และส่วนรวม โดยก ำหนดกรอบกำรท ำงำนครอบ 
คลมุใน  4  ด้ำนท่ีส ำคญั ได้แก่ 

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร กำรบริหำรควำม
เส่ียง รวมทัง้กำรปฏิบตัติำมข้อบงัคบัและกฎ หมำย  
ท่ีเก่ียวข้อง 

2. กำรพฒันำและดแูลบคุลำกร  ท ำงำน
อยำ่งมีควำมสขุ และมีคณุภำพชีวิตท่ีดี 



บทบาทของทรตูอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

      together  
      we can make  
      it true 
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         กลุม่ทรูตระหนกัและให้ควำมส ำคญัแก่ผู้ มีสว่นได้เสีย เพรำะตระหนกัดีวำ่ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย มีสว่นส ำคญั
ในกำรผลกัดนัทิศทำง กลยทุธ์ขององค์กรไปสูค่วำมยัง่ยืน โดยดแูลผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตำ่งๆ (Stakeholders) 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และประสำนประโยชน์ร่วมกนัอยำ่งเหมำะสม เพ่ือให้ Stakeholders มัน่ใจวำ่สิทธ์ิ
ดงักลำ่วได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบตัด้ิวยดี โดยจดัท ำ“คุณธรรมและข้อพงึปฏิบัติในการท างาน” ซึง่ก ำหนด
ข้อพงึปฏิบตัขิองพนกังำนตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตำ่งๆ ดงันี ้    

 บทบาทของทรตูอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิทธ์ิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 พนักงาน 

•   สทิธิสว่นบคุคล และมสีทิธ์ิท่ีจะได้รับการคุ้มครองไมใ่ห้ใครละเมดิสทิธิสว่นบคุคล  
•   สทิธ์ิในการได้รับการปฏิบตัิ และได้รับโอกาสเทา่เทียมกนั   
•   สทิธิตา่งๆ เก่ียวกบัการจ้างงานที่เป็นธรรมและเทา่เทียมกนั เช่น การอนญุาต ให้ลางาน  
•   สทิธิประโยชน์ โอกาสในการเลือ่นขัน้ การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 
ลูกค้า 

•   มีสทิธ์ิได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 
•   สทิธ์ิท่ีจะได้รับการบริการจากพนกังานอยา่งเต็มความรู้ ความสามารถ 
•   สทิธ์ิท่ีจะได้รับสนิค้าท่ีมีคณุภาพและมีประสทิธิผล 
•  สทิธ์ิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั  

ผู้จัดหาสนิค้า/บริการ  
และตัวแทนอื่นๆ 

   (คู่ ค้า) 
 

•   สทิธ์ิท่ีจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 
•   สทิธ์ิท่ีจะได้รับการปกป้องรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั 
•   สทิธ์ิท่ีจะได้รับการปฏิบตัิด้วยความซื่อตรง และเช่ือถือได้ 
•   สทิธ์ิท่ีจะได้รับทราบกฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
•   สทิธ์ิท่ีจะได้รับการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  

  
เจ้าหนี ้

•  สทิธ์ิท่ีจะได้รับการปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญาภายใต้หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีก าหนด 
•  สทิธ์ิท่ีจะได้รับข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้องครบถ้วน 
•  สทิธิที่จะได้รับการช าระหนีต้รงตามเวลา และได้รับการดแูลคณุภาพของหลกัทรัพย์ค า้ประกนั  

 
ผู้ลงทุน 

 

•  สทิธ์ิท่ีจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 
•  สทิธ์ิท่ีจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้ และทกัษะ 
•  การบริหารจดัการอยา่งสดุความสามารถด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
•  สทิธ์ิจะได้รับการปกป้องไมใ่ห้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมลูใดๆ ขององค์กร 
     ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

หน่วยงานของรัฐ 
•  สทิธ์ิในการก ากบั ดแูล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐานการ  ปฏิบตัิของ  
     หนว่ยงานของรัฐ 
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(G4–25, G4–26,G4-27) 



           กลุม่ทรูยงัมีนโยบำย และกำรปฏิบตัเิก่ียวกบั
กำรคดัเลือกคูค้่ำอยำ่งเป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่คูค้่ำ 
โดยมีกระบวนกำรสัง่ซือ้สินค้ำ และบริกำรระหวำ่ง
บริษัทกบัผู้ขำยสินค้ำ และบริกำรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสะดวกในกำรตรวจสอบในด้ำนตำ่งๆ  
          (บริษัทเปิดเผยแนวปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ละเอียด หวัข้อ“การก ากับดูแลกิจการ”ในรายงานประจ าปี และ 
แบบ 56-1) 

             นอกจำกนี ้ ยงัให้ควำมส ำคญัตอ่กำรตอ่ต้ำน
กำรทจุริต  ตลอดจนกำรรับและกำรจำ่ยสินบน โดย  
ก ำหนดไว้ใน “คณุธรรมและข้อพงึปฏิบตัิ ในกำร
ท ำงำน” ห้ำมพนกังำนเรียกร้องหรือรับสินน ำ้ใจเพื่อ
ตนเอง หรือเพ่ือผู้ อ่ืน จำกบคุคลท่ีร่วมท ำธุรกิจด้วย 
และห้ำมกำรจำ่ยเงินหรือให้ควำมชว่ยเหลือท่ีถือวำ่
เป็นกำรตดิสินบนหรือให้ผลประโยชน์ 
 
จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทุจริต  
        กลุม่ทรู จดัชอ่งทำงให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
ร้องเรียน แจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริต ประพฤตมิิ
ชอบ หรือกรณีกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทผำ่นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยประชำสมัพนัธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
www.truecorp.co.th  
        ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สำมำรถร้องเรียนหรือแจ้ง
เบำะแส (ข้อมลูข้อร้องเรียนตำ่งๆ จะเก็บรักษำข้อมลู
เป็นควำมลบั) กำรทจุริต ประพฤตมิิชอบ หรือกำร
กระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
โดยผำ่นคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ตำมท่ีอยู ่ดงันี ้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 
auditcommittee@truecorp.co.th 
จดหมายส่งทางไปรษณีย์: 

  
เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 18 อำคำร ทรู ทำวเวอร์ ชัน้ 28 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

  
             
          หนว่ยงำนเลขำนกุำรบริษัทและหลกัทรัพย์ ใน
ฐำนะเลขำนกุำร ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำ
หน้ำท่ีรวบรวม และน ำสง่เร่ืองร้องเรียนดงักลำ่วแจ้งแก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำและสรุปผลกำร
ด ำเนินกำร พร้อมทัง้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัททกุ
ไตรมำส โดยก ำหนดเง่ือนไขในกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือ
กำรแจ้งเบำะแส ดงันี ้

•  ไมรั่บบตัรสนเทห์่ 
•  ผู้ ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส ต้องระบช่ืุอและ  
    นำมสกลุจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษำ 
•  ข้อมลูไว้เป็นควำมลบั ซึง่จะรับรู้ได้เฉพำะ 
    บคุคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 
•  ตรวจสอบเทำ่นัน้ 

       อยำ่งไรก็ตำม เร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องตำ่งๆ ดงัตวัอยำ่ง
ด้ำนลำ่งนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไมรั่บด ำเนิน กำร
ให้ เชน่ กำรสมคัรงำน แบบส ำรวจ หรือ กำรขอรับข้อมลู
เก่ียวกบับริษัท กำรเสนอขำยสินค้ำหรือบริกำร กำร
ขอรับบริจำคหรือกำรสนบัสนนุตำ่งๆ 

การปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ 
ต่อต้านการทุจริต 
          กลุม่ทรูยงัให้ควำมร่วมมือตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
ตลอดจนกำรรับและกำรจำ่ยสินบน ซึง่ก ำหนดไว้ใน 
“คุณธรรมและข้อพงึปฏิบัตใินการท างาน”  
          พร้อมทัง้จดัชอ่งทำงให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
ร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรทจุริต  หรือกำร
กระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ สง่ถึงคณะกรรมกำร
บริษัท โดยประชำสมัพนัธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
          ในปี 2557 กลุม่ทรูไม่ได้รับกำรร้องเรียน หรือ
แจ้งเบำะแสกำรทจุริต มีเพียงกรณีของพนกังำนท่ี
กระท ำผิดจรรยำบรรณ  1 รำย  และปัญหำกำร
ให้บริกำรของบริษัทจ ำนวน  8 เร่ือง ซึง่เร่ืองดงักลำ่ว
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว    

ให้ความส าคัญผลกระทบ 
คลื่นมือถือกับประชาชน 
 
          ผู้ประกอบกำรหลกัทัง้ 3 รำยคือ เอไอเอส ดีแทค 
และทรูมูฟเอช   ต้องตดิตัง้เสำสญัญำณครอบคลมุในทกุ
พืน้ท่ีซึง่สว่นใหญ่จะตดิตัง้ในพืน้ท่ีใกล้แหลง่ชมุชน โรงเรียน 
และท่ีพกัอำศยั  
          ทัง้นี ้ ประชำชนในบริเวณดงักลำ่วกงัวลวำ่ จะได้รับ
ผลกระทบจำกคล่ืนไฟฟ้ำของเสำสญัญำณโทรศพัท์     ดงันัน้      
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (กสทช.) และสถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั ร่วมศกึษำ 
วิจยัตำมมำตรฐำนสำกล พร้อมสง่ทีมงำนลงพืน้ท่ีส ำรวจ 
และวคัคำ่ระดบัควำมแรงของกำรแผค่ล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้ำจำก
เสำโทรศพัท์มือถือใน 5 ภมูิภำค  
 

          นอกจำกนี ้ ยงัได้ร่วมลงนำมในค ำประกำศ
เจตนำรมณ์ใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาค 
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption 
(CAC)) ซึง่มีสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เป็น
เลขำนกุำรของโครงกำร  
            และร่วมสนบัสนนุส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ป้องกนั และปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ (ปปช.) 
ในโครงกำรชอ่สะอำดประจ ำปี 2557 ซึง่จดัตอ่เน่ือง
เป็นปีท่ี 4 เพ่ือให้ก ำลงัใจผู้สร้ำงสรรค์ส่ือท่ีมีผลงำน
ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 

         สรุปได้วำ่ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก
จากสถานีฐาน และการแผ่คล่ืนไฟฟ้าจากเสา
โทรศัพท์ในประเทศไทย ยังถือว่าอยู่ในระดับ
ที่ไม่เป็นอันตราย ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และยงัยืนยนัวำ่คำ่ระดบัควำมแรงของสญัญำณท่ี
สง่ออกมำจำกเสำโทรศพัท์ รวมถึงผลกำรวิเครำะห์
คำ่ดดูซบัพลงังำนจ ำเพำะท่ีบริเวณศีรษะนัน้อยูใ่น
ระดบัท่ีต ่ำมำกเม่ือเทียบกบัมำตรฐำนสำกล 
ประชำชนท่ีอำศยัอยูโ่ดยรอบสถำนีวิทยคุมนำคมท่ี
ตรวจวดัมีควำมปลอดภยัจำกคล่ืนดงักลำ่ว 
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ให้ความรู้ชุมชนเร่ือง 3G 
 กับการพัฒนาท้องถิ่น 
           กลุม่ทรูร่วมมือกบั เอไอเอส และดีแทค เร่ง
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในพืน้ท่ีตดิตัง้
เสำสญัญำณ โดยตัง้คณะท ำงำนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหำ
ชมุชนกบัเสำสญัญำณ 
           นอกจำกนี ้ ยงัให้กำรสนบัสนนุ กสทช. จดั
เสวนำ "ความจ าเป็นของโครงข่ายมือถือยุค 3G 
กับการพัฒนาท้องถิ่น” ในทกุภำคของประเทศไทย 
เพ่ือสง่เสริมกำรน ำเทคโนโลยีส่ือสำรในระบบ 3G ไป
พฒันำเศรษฐกิจ และขีดควำมสำมำรถของชมุชน
ท้องถ่ิน 
          พร้อมทัง้สร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจท่ีถกูต้อง
เก่ียวกบัคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้ำ และควำมปลอดภยัของ
คล่ืนจำกเสำสง่สญัญำณ ตอกย ำ้บทบำทเครือขำ่ย 3G 
กบักำรสง่เสริมกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำและ
บริกำรสำธำรณสขุชมุชน เพ่ือสร้ำงเสริมคณุภำพชีวิต
ท่ีดีขึน้ส ำหรับคนไทย โดยมีผู้ เข้ำร่วมงำนสมัมนำจำก
ทัง้ภำครัฐ ผู้แทนชมุชนตำ่งๆ และส่ือมวลชน 
          นอกจำกนี ้คณะท ำงำนยงัได้จดัท ำวีดทิศัน์ เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมลู ควำมปลอดภยัของกำรกระจำยคล่ืน 
สญัญำณโทรศพัท์มือถือในประเทศไทย โดยได้รับกำร
สนบัสนนุจำก ผศ.ดร.ชำญไชย ไทยเจียม กรรมกำร
สมำคมวิจยัวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ไทย ซึง่ผลกำรวิจยั
สรุปได้ ดงันี ้ 

ตำมท่ีชำวบ้ำนวิตกกงัวลวำ่คล่ืนแมเ่หล็ก 
ไฟฟ้ำจำกเสำสญัญำณมือถือจะสง่ผลกระทบตอ่
สขุภำพนัน้ ในทำงทฤษฎีคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้ำมีอยู่ 
2 ประเภท คือ 

1.คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานต ่า 
(Non-ionizing radiation) ซึง่ไมท่ ำให้อะตอมแตก
ตวัเป็นไอออน โดยยำ่นควำมถ่ีโทรศพัท์มือถือและ
ควำมถ่ีคล่ืนวิทยกุระจำยเสียง สญัญำณ WI-FI 
เพ่ือเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สำยจดัอยูใ่นกลุม่
ประเภทนี ้ซึง่ไมมี่ผลกระทบตอ่สขุภำพ  

แตมี่ผลกระทบเกิดขึน้ในเชิงควำมร้อน  
ซึง่องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) ก ำหนดให้คล่ืน
แมเ่หล็กไฟฟ้ำประเภทนี ้ อยูใ่นกลุ่ม 2B ซึง่เป็น
กลุม่เดียวกนักบัแสงแดด UV  

2. คล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงาน
สูง (Ionizing - radiation) เป็นคล่ืนท่ีท ำให้
อะตอมแตกตวัเป็นไอออน และมีผลตอ่กำรแยก
อนภุำคอิเล็กตรอนออกไปกลำยเป็นอนมุลูอิสระได้ 
ซึง่เป็นสำเหตขุองกำรเกิดโรคมะเร็ง เชน่ รังสี
แกมมำ รังสีเอ็กซ์ เป็นต้น  

อยำ่งไรก็ตำม ผลกำรวิจยัระบวุำ่เสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์มือถือท่ีผู้ประกอบการทัง้ 3  
รายตดิตัง้นัน้เป็นชนิดที่ไม่ก่อไอออน มีก ำลงั
ใช้งำนต ่ำ ซึง่ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมทกุรำย
ปฏิบตัภิำยใต้ข้อก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยั
ของ กสทช.   

จำกผลกำรวิจยั และกำรเสวนำให้ควำมรู้
ดงักลำ่วชว่ยให้ประชำชนรับทรำบข้อมลูท่ีแท้จริง 
และเข้ำใจเร่ืองกำรแผค่ล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้ำก็จะเกิด
ควำมเข้ำใจเร่ืองสขุภำพและควำมปลอดภยั ซึง่จะ
ชว่ยลดควำมวิตกกงัวลลงได้ 
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การประเมนิดา้นความย ัง่ยนืของ
กลุม่ทร ู

      together  
      we can make  
      it true 
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การประเมนิดา้นความย ัง่ยนืของกลุม่ทร ู 
 

กำรจดัท ำรำยงำนเพ่ือควำมยัง่ยืนฉบบันี ้ มี
กระบวนกำรก ำหนดเนือ้หำ ท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็น
ควำมยัง่ยืนท่ีผู้ มีสว่นได้เสียให้ควำมส ำคญั สง่ผลตอ่
ควำมยัง่ยืนในกำรด ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ โดยกลุม่ทรู
พิจำรณำปัจจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ภำยใน และภำยนอกใน
กำรประเมินเพ่ือคดัเลือกประเดน็ควำมยัง่ยืนท่ีมี
นยัส ำคญั  

กำรน ำเสนอข้อมลูในรำยงำนฉบบันี ้ และกำร
ตดิตำมผลกำรบริหำรจดักำรได้น ำหลกัส ำคญั 4 
ประกำรตำมแนวทำงของ GRI มำประยกุต์ใช้ 
ประกอบด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability 
Context) ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญ (Materiality) 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder 
Inclusiveness) ซึง่สำมำรถล ำดบักระบวนกำร
ประเมินประเดน็ควำมยัง่ยืนท่ีมีนยัส ำคญั ได้ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1: ระบุประเดน็  
เพ่ือให้สอดคล้องตำมหลกักำรด้ำนบริบท

ควำมยัง่ยืน และกำรมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสีย 
กลุม่ทรูได้สร้ำงกำรมีสว่นร่วมของคณะท ำงำน ซึง่เป็น
ผู้บริหำรระดบักลำง-สงู ในกำรระบปุระเดน็ส ำคญัและ
ประเดน็เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ท่ีเห็นควรจะเปิดเผยในรำย 
งำนโดยน ำ 24 ตวัชีว้ดัจำกดชันีควำมยัง่ยืนของดำว
โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 
ส ำหรับกลุม่บริษัทโทรคมนำคม มำเป็นกรอบในกำร
พิจำรณำในเบือ้งต้น เน่ืองจำกดชันีดงักลำ่วถือวำ่เป็น
ประเดน็ท่ีนกัลงทนุท่ีมุง่เน้นควำมยัง่ยืนของธุรกิจให้
ควำมสนใจ  

ขัน้ตอนที่ 2: จัดล าดับความส าคัญ 
 หลงัจำกได้ประเดน็ส ำคญัและประเด็นท่ี

เก่ียวข้อง กลุม่ทรูสร้ำงกำรมีสว่นร่วมของคณะ
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำร และปฏิบตักิำร ร่วมประเมิน
ควำมส ำคญัของแตล่ะประเด็น สูก่ำรจดัล ำดบั
ควำมส ำคญั โดยพิจำรณำจำกนยัส ำคญัของ
ผลกระทบท่ีมีตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่ทรู และ
กำรสง่ผลตอ่กำรประเมินและกำรตดัสินใจของผู้ มี
สว่นได้เสีย 

กำรประเมินครัง้นี ้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีมำร่วมวิเครำะห์ควำมส ำคญัประกอบด้วย
หนว่ยงำนตำ่งๆ ภำยในกลุม่ทรู  ได้แก่  
• ด้ำนส่ือสำรองค์กรและกิจกรรมเพื่อสงัคม 
(Corporate Communications & Marketing PR 
& CSR) 
• ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท (Company 
Secretary and Securities)  
• ด้ำนบริหำรงำนลกูค้ำ (Customer 
Management)   

(G4-18, G4-19) 
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• ด้ำนจดัซือ้ (Procurement) 
• ด้ำนกำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงแบรนด์ และบริหำร
ส่ือโฆษณำ (Brand Management & Brand 
Communications) บริษัท ทรูมฟู จ ำกดั (True 
Move Co., Ltd.) 
• สำยงำนปฏิบตักิำรโครงขำ่ย  1 (Network 
Operation I)  
• สำยงำนปลกูรักและกิจกรรมพนกังำน 
(Plook Rak & People Care) 
• สำยงำนบริหำรงำนโครงกำรทรูปลกูปัญญำ 
(True Plookpanya Operation Management) 
• ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง (Risk 
Management) 

ขัน้ตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกต้อง 
สมัภำษณ์ผู้ มีสว่นได้เสียภำยนอก เพ่ือให้

ได้มำซึง่มมุมองควำมคดิเห็นเก่ียวกบัประเดน็ท่ีมี
นยัส ำคญั จำกนัน้จงึน ำเสนอคณะกรรมกำรควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม และกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน
พิจำรณำอนมุตัแิละยืนยนัประเดน็ด้ำนควำมยัง่ยืนท่ี
มีนยัส ำคญั รวมถึงขอบเขตเนือ้หำของกำรรำยงำน  

    

ขัน้ตอนที่ 4: พจิารณาทบทวน  
เตรียมด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำทบทวน

ข้อมลู หลงัจำกกำรเผยแพร่รำยงำนฉบบันีไ้ปยงัผู้ มี
สว่นได้เสีย เพื่อรับฟังควำมคดิเห็น และข้อเสนอแนะ
ส ำหรับกำรปรับปรุง และปรับเปล่ียนเนือ้หำกำร
รำยงำนในฉบบัตอ่ไป โดยจะยงัคงยดึหลกักำรมีสว่น
ร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสียและบริบทควำมยัง่ยืน 

กลุม่ทรู น ำผลกำรกำรประเมินประเดน็ท่ีมี
นยัส ำคญั รวม 16 ประเดน็ดงัภำพประกอบ มำ
ก ำหนดเป็นเกณฑ์ กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืน
ฉบบันี ้ซึง่ยงัไมค่รบถ้วนทกุประเดน็ แตจ่ะเพิ่มเติมใน
รำยกำรปีตอ่ไป 

สรุปผลการวิเคราะห์ความส าคัญ   
จำกกำรวิเครำะห์ระดบัควำมส ำคญัตอ่กำร

พฒันำอยำ่งยัง่ยืนในมมุมองของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ของกลุม่ทรู  พบวำ่มี 16 ประเดน็ควำมส ำคญั แยก
เป็น 3 มิต ิ  ดงันี ้ 

มิตด้ิำนเศรษฐกิจ 
1.จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ/ กำร

ปฏิบตัติำมกฎหมำย/กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอรัปชนั     
(Code of Conduct/ Compliance/ Corruption & 
Bribery) 

2.กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงแบรนด ์ (Brand 
Management) 

3.กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงและวิกฤต 
(Risk & Crisis Management) 

4.กำรปกป้องข้อมลู (Privacy Protection) 
5.กำรบริหำรจดักำรด้ำน ลกูค้ำสมัพนัธ์ 

(Customer Relationship Management) 
6.บรรษัทภิบำล (Corporate Governance) 
7.นโยบำยป้องกนักำรผกูขำด (Antitrust 

Policy)  
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การวิเคราะห์ประเดน็ความส าคัญสู่ความย่ังยืนของกลุ่มทรู (True’s Materiality Analysis) 

มิตด้ิำนสิ่งแวดล้อม 
8.ประสิทธิภำพเชิงนิเวศน์ในกำรปฏิบตัิ 

งำน  (Operation Eco-Efficiency) 
 
มิตด้ิำนสงัคม 
9.กำรพฒันำศกัยภำพมนษุย์ (Human 

Capital Development) 
10.กำรบริหำรแรงงำน และสิทธิ

มนษุยชน (Labor Practice Indicators and 
Human Rights) 

11.กำรสง่เสริมกำรเข้ำถึงส่ือดจิิทลั 
(Digital Inclusion) 

 

          ส าคญัมาก               ส าคญัปานกลาง              ส าคญัน้อย   

12.อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำน (Occupational Health and Safety) 

13.ผลกระทบจำกบริกำรด้ำนส่ือสำร
โทรคมนำคม (Impact of Telecommunication  
Services) 

14.กำรมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
(Stakeholder Engagement) 

15.กำรเป็นพลเมืองท่ีดีของธุรกิจ 
(Corporate Citizenship and Philanthropy) 

16.กำรรำยงำนด้ำนสงัคม(Social 
Reporting) 
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        ในปี 2557 กลุม่ทรูจดัท ำกำรวิเครำะห์ประเดน็ควำมส ำคญัสูค่วำมยัง่ยืนเป็นครัง้แรก  โดยเร่ิมจำกกำร
วิเครำะห์มมุมองของผู้ มีสว่นได้เสียภำยในก่อน และมีแผนขยำยกำรวิเครำะห์ในวงกว้ำงสูผู่้ มีสว่นได้เสียภำยนอก
ตอ่ไปในอนำคต  โดยได้รับควำมอนเุครำะห์จำก คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์  ผู้อ ำนวยกำรศนูย์พฒันำควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แสดงควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ผลกำรวิเครำะห์
ดงักลำ่วซึง่เป็นประโยชน์ตอ่กำรน ำมำปรับใช้   

        คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์  ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำ
ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม  ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่ำว
ว่ำ กำรวิเครำะห์ประเด็นสู่ควำมยัง่ยืนองค์กรของกลุ่มทรูครัง้นี ้ถือ
เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีขององค์กร  ท่ีน ำตวัชีว้ดั สำกลมำเป็นกรอบในกำร
ด ำเนินกำร และเร่ิมจำกกำรสอบถำมจำกผู้ มีส่วนได้เสียภำยใน
องค์กรก่อน อยำ่งไรก็ดี ควรขยำยกลุม่เป้ำหมำยไปยงัผู้ มีส่วนได้เสีย
ภำยนอกองค์กร เพ่ือน ำผลมำวิเครำะห์เพิ่มเตมิด้วย  
          นอกจำกนี  ้ยังให้ควำมเห็นว่ำ  ควรให้บุคคลภำยนอก 
(Assurer) ตรวจประเมินคณุภำพของกำรจดัท ำรำยงำนเพ่ือควำม
ยัง่ยืน และน ำข้อแนะน ำตำ่งๆ มำปรับปรุงกำรรำยงำน จะท ำให้ผู้ มี
ส่วนได้เสียของกลุ่มทรูเข้ำใจและมัน่ใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำม
ยัง่ยืนของบริษัทมำกย่ิงขึน้ 
          ส ำหรับประเด็นควำมส ำคญัสู่ควำมยัง่ยืนท่ีควรจะมีเพิ่มเติม
นัน้  คณุรัตน์วลี กล่ำวว่ำ ในฐำนะท่ีเป็นธุรกิจโทรคมนำคม น่ำจะมี
กำรพิจำรณำให้ควำมส ำคญัเพิ่มอีก 2 ประเดน็ คือ 
         
 

         1. การจัดการด้านนวัตกรรม 
(Innovation Management)  ซึง่เก่ียว 
เน่ืองโดยตรงกบัลกัษณะของธุรกิจ           
         2. การสร้างแรงจูงใจและการ
รักษาพนักงานที่มีความสามารถ 
(Talent Attraction & Attention) เพรำะ
พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของ
องค์กร  
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การก ากบัดแูลกจิการ การบรหิาร
ความเสีย่งและการปฏบิตัติาม
ขอ้บงัคบัและกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

      together  
      we can make  
      it true 
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          กลุม่ทรู ด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคญัในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Governance)   ควบคู่
กบักำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management)  
ภำยใต้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการ
ความเส่ียง”  ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ทำงธุรกิจ
และกำรปฏิบตังิำน  
         เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็น 
ไปอยำ่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ธุรกิจเตบิโตอยำ่งมัน่ 
คงและยัง่ยืน บนพืน้ฐำนของกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มี
ควำมถกูต้อง โปร่งใส  มีจริยธรรมและค ำนงึถึงผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสียเป็นหลกั  
  
ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
โปร่งใส - ตรวจสอบได้ 
          กลุม่ทรูก ำหนด  “นโยบายการก ากับดูแลกิจ 
การท่ีดี” ของบริษัท ตัง้แต่ปี 2545 และปรับปรุง
นโยบำยดงักลำ่วเป็นระยะๆ  อยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ 

การก ากบัดแูลกจิการ การบรหิารความเสีย่งและ 
การปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของบริษัท ท่ีเปล่ียน 
แปลงไป พร้อมทัง้เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
พฒันำศกัยภำพในกำรแขง่ขนั สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และบริกำรท่ีสร้ำงคณุคำ่ เพ่ือสร้ำงมลูคำ่เพิ่มแก่
ลกูค้ำ บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย อยำ่ง
ยัง่ยืน  
           ทัง้นี ้ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีชดัเจน
ตำมข้อบงัคบับริษัท โดยสรรหำกรรมกำรท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีควำมเข้ำใจธุรกิจ และมีวิสยัทศัน์
ในกำรบริหำรจดักำร มีคณุสมบตัติรงตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด  
          นอกจำกนี ้ ยงัก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรบริษัท พร้อมนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบตัท่ีิชดัเจนตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดย
เปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วนโปร่งใส พร้อมทัง้สง่ตอ่
นโยบำย แนวปฏิบตัไิปยงัผู้บริหำรและพนกังำนเพ่ือ
ปฏิบตัไิปในทิศทำงเดียวกนั 

(G4–38, G4–56) 

20 



         ข้อมลู ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2557 บริษัทมี
คณะกรรมกำรรวมทัง้สิน้  18 ทำ่น ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุสมบตัติรงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
โดยมีกรรมกำรท่ีมำจำกผู้บริหำร 4 ทำ่น และ
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร และเป็นผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียว 
ข้องในกำรบริหำรประจ ำของบริษัท จ ำนวน 14 ทำ่น  
 
          คณะกรรมกำรบริษัทดงักลำ่ว ยงัแตง่ตัง้คณะ 
กรรมกำรชดุยอ่ย เพ่ือก ำกบัดแูล และกลัน่กรองงำนท่ี
ส ำคญัในด้ำนตำ่งๆ รวม 4 คณะ ดงันี ้

•  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
•  คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และ   
    สรรหำกรรมกำร 
•  คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรท่ีดี 
•  คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน 

 
การพัฒนากระบวนการ 
บริหารจัดการ และการประเมินผล  
          กลุม่ทรูตระหนกัถึงปัจจยัควำมเส่ียงตำ่งๆ ซึง่
อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอ่ย จงึก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์
เก่ียวกับความเส่ียง และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง รับผิดชอบก ำหนดกรอบกำรบริหำร
ควำมเส่ียง รวมทัง้วิเครำะห์ควำมเส่ียงในด้ำนตำ่งๆ 
อยำ่งตอ่เน่ือง และเป็นระบบโดยใช้ Risk Map ใน
กำรระบคุวำมเส่ียงตำ่งๆ รวมทัง้กำรประเมินผล
กระทบของควำมเส่ียงท่ีส ำคญั 
         นอกจำกนี ้ ยงัก ำหนดตวัชีว้ดัด้ำนควำมเส่ียง 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง ตดิตำมและประเมิน 
ผลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทอยำ่งตอ่เน่ืองเพ่ือ
รับมือควำมเส่ียงท่ีส ำคญั เพ่ือให้กำรบริหำรควำม
เส่ียงครอบคลมุทัง้องค์กร และเป็นไปตำมนโยบำยท่ี
ก ำหนด พร้อมทัง้มีระบบตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะ 
สม จดัท ำแผนกำรตรวจสอบ โดยระบคุวำมเส่ียง 

ตำ่งๆ ภำยในท่ีมีพืน้ฐำนมำจำกกำรประเมินควำม
เส่ียง (Risk – Based Audit) และพฒันำคณุภำพกำร
ตรวจสอบภำยใน ทัง้ด้ำนบคุลำกร และกำร
ปฏิบตังิำนให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนวิชำชีพสำกล
อยำ่งตอ่เน่ือง 
          กลุม่ทรู ยงัสง่เสริมควำมรู้บคุลำกรโดยจดั
อบรมควำมรู้เก่ียวกบัควำมเส่ียง และกำรบริหำร
ควำมเส่ียงให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงู และ
พนกังำน 
          ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนผู้บริหำรมี
จริยธรรม และมีควำมมุง่มัน่ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีให้
บรรลเุป้ำหมำยของบริษัท และให้ควำมส ำคญัตอ่
กำรด ำเนินงำนภำยใต้ ระบบควบคมุภำยใน  ระบบ
ตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ และมีกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี รวมทัง้พฒันำปรับปรุงงำนให้มี
คณุภำพดีขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง 
 
 
          (รายละเอียดเพิ่มเติม การบริหารจัดการความเส่ียง ระบุ
ไว้ในรายงานประจ าปี 56-1 หวัข้อปัจจัยความเสี่ยง) 
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การพฒันาและดแูลบคุลากร 

      together  
      we can make  
      it true 
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         กลุม่ทรูให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรและพฒันำ
ศกัยภำพ “บุคลากร” โดยปฏิบตัิตำมหลกักฎหมำย
มำตรฐำน สอดคล้องกบัระเบียบและปฏิญญำว่ำด้วย
สิทธิมนษุยชน มุง่เน้น สร้ำงคนเก่ง และคนดีเพรำะ  
“พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าส าคัญในการ
ขับเคล่ือนธุรกจิไปสู่เป้าหมาย และน าพาองค์กร
ไปสู่ความยั่งยืน 
        โดยมีแผนพฒันำพนกังำนอย่ำงตอ่เน่ือง เสริม
ศกัยภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในรูปแบบตำ่งๆ ทัง้ภำยใน
และภำยนอกองค์กร รวมทัง้จัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) รองรับกำรขยำยงำนหรือ 
ทดแทนเม่ือมีต ำแหน่งงำนวำ่ง   ควบคู่ไปกับบริหาร 

การพฒันาและดแูลบคุลากร 

ทรัพยากรบุคคล คือ พลังส าคญัในการ
ขับเคล่ือนองค์กรทรู ให้ก้าวไปข้างหน้า และ
ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า สังคมและ
ประเทศชาต ิ เพื่อก้าวสู่ความเป็น 1 อย่าง
ยั่งยนืและม่ันคง” 

                  ศุภชัย  เจียรวนนท์ 

caring Credible Creative Courageous 
• การรู้สกึถึงสขุทกุข์ของ

ผู้ อ่ืนเป็นพืน้ฐานของ
คณุธรรม จริยธรรม รักษา
สว่นรวม ท าให้ผู้ อ่ืน 

 ความรับผิดชอบ 
วินยั Trust ความ
น่าเช่ือถือ รักษา
คณุคา่ของตวัเอง 

 ความคิดสร้างสรรค์มี
จินตนาการ การคดิท า
เร่ืองใหม่ๆ  ที่ท าให้ชีวิต
ดีกวา่เดิม สร้างคณุคา่
ใหม่ๆ  

 กล้าที่จะท าในสิ่งทีถ่กูต้อง 
กล้าที่จะล้มแล้วลกุขึน้มาใหม่
ได้ เผชิญหน้ากบัการ
เปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรมองค์กร 4 C สร้างรากฐานองค์กรแข็งแกร่ง 

คนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง  รวมทัง้กำร
ปฏิบตัิตอ่พนกังำนโดยใช้คูม่ือ “จริยธรรมส าหรับ
พนักงาน” (Code of Conduct)  ท่ีจดัท ำเป็นรูปเลม่
และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท  
อำทิ HR Web  เป็นหลกั 
      ปัจจบุนักลุม่ทรูมีพนกังำน 2 หมืน่กวำ่คน  มี
วัฒนธรรมองค์กร  4C ท่ีช่วยสร้ำงควำมผกูพนั 
ช่วยให้ควำมหลำกหลำยของพนกังำน เป็นสว่นผสม
ท่ีลงตวั ท ำงำนด้วยกนัอย่ำงมีควำมสขุ มุง่มัน่ ทุ่มเท 
เพ่ือองค์กรก้ำวสูค่วำมยัง่ยืนอย่ำงแท้จริง 

(G4–LA2, G4–LA3,G4-LA9,G4-LA10) 
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 ปี 2012 2013 2014 

  ชาย หญิง % การเพิ่ม ชาย หญิง % การเพิ่ม ชาย หญิง % การเพิ่ม 

จ านวนพนักงานทัง้หมด 9,936 11,358 - 10,089 12,241 - 10,444 12,055 - 

จ านวนพนักงานเข้าใหม่  -  -  0.0% 2,371 3,776 27.5% 3,518 5,331 39.3% 

จ านวนพนักงานพ้นสภาพ 2,337 3,720 28.4% 2,381 3,788 27.6% 3,223 5,130 37.1% 

ปี กลุ่มอายุ < 30 กลุ่มอายุ 30-50 กลุ่มอายุ > 50 ผู้บริหารขึน้ไป ระดับปฏิบัติการ 

2012 9,345 11,517 432 2,574 18,720 

2013 11,632 10,354 344 2,919 19,412 

2014 11,988 10,173 338 3,062 19,437 

สรรหา-สร้าง-รักษาคนเก่ง คนดี 
 
กลุม่ทรู มุง่เน้น สรรหำ พฒันำคนเก่งและคนดี 

โดย ก าหนดนโยบายด้านผลตอบแทนท่ีดี เหมาะ 
สมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สง่เสริมให้      
พนกังำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ โดยจดัหลกัสตูร
ฝึกอบรมท่ีเหมำะสม สอดคล้องกบัพนกังำนทกุระดบั 
พร้อมปรับปรุงระบบกำรบริหำร และกำรพฒันำ
ทรัพยำกรบคุคลให้มีควำมทนัสมยั สอดคล้องกบั
เทคโนโลยี และเป็นไปตำมกำรเปล่ียนแปลงของโลก 

 
อัตราการจ้างงานของพนักงานกลุ่มทรู 
นโยบายและผลตอบแทนพนักงาน 
บริษัท มีนโยบำยคำ่ตอบแทนพนกังำนท่ีสอด 

คล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยำว โดยมี  Balanced Scorecard (BSC) เป็น
เคร่ืองมือจดักำรน ำกลยทุธ์ขององค์กรไปสูก่ำรปฏิบตัิ 

 
 
และก ำหนดตวัชีว้ดั ( Key Performance Indicators  : 
KPIs) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำน
และประเมินผลกำรปฏิบตังิำน  

กลุม่ทรู มีนโยบำยให้พนกังำนทกุคน (100%) 
ตัง้เป้ำหมำยกำรปฏิบตังิำน และประเมินผลงำนผำ่น 
Performance Management System (PMS) ผล
ประเมินท่ีได้ จะน ำไปใช้ในกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคล
ในองค์กร ดงันี ้ กำรเล่ือนต ำแหนง่ (Promotion) กำร
หมนุเวียนงำน (Rotation) กำรฝึกอบรมและพฒันำ 
(Training & Development) กำรให้รำงวลั (Reward & 
Recognition) 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม ถึง  31 ธนัวำคม 2557  
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบให้แก่แทนพนักงานรวมทัง้สิน้
ประมาณ 2,332.43 ล้านบาท ประกอบด้วย  คำ่แรง  
เงินเดือน เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เงินสมทบ 
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และอ่ืน ๆ  
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กลุ่มต าแหน่ง ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับบริหาร ผู้จัดการขึน้ไป (manager to AD) 45.45% 54.55% 45.21% 54.79% 45.04% 54.96% 

ระดับปฏิบัติการ 50.63% 49.37% 50.32% 49.68% 50.32% 49.68% 

รวม 48.45% 51.55% 48.15% 51.58% 48.04% 51.96% 

รายงานอัตราส่วนเงินเดือนพืน้ฐาน ต่อ ค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
 

บริษัทจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกร 
เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยจดัและพฒันำ
หลกัสตูรท่ีหลำกหลำย และฝึกอบรมอยำ่งตอ่เน่ือง เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมพนกังำน มุง่สูเ่ป้ำหมำยกำรเป็นพนกั 
งำนมืออำชีพ   

ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันำมีบทบำทส ำคญัตอ่กำร
ด ำเนินธุรกิจ เพรำะท ำหน้ำท่ีทัง้กำรเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ
กบัทกุหนว่ยงำน ร่วมออกแบบ และพฒันำหลกัสตูรให้
เหมำะสมกบัแผนธุรกิจของแตล่ะหนว่ยงำน รวมทัง้
สนบัสนนุกลยทุธ์และทิศทำงใหม่ๆ  ของบริษัท  เพื่อให้
พนกังำนพร้อมเผชิญควำมท้ำทำยท่ีมีควำมสลบัซบัซ้อน
มำกขึน้  

ปัจจบุนัเปิดศนูย์ฝึกอบรมแห่งท่ี 2 ณ อำคำร ทรู
ทำวน์เวอร์ 2 ถนนพฒันำกำร โดยตดิตัง้ระบบท่ีทนัสมยั 
ส ำหรับแสดงข้อมลูขำ่วสำรตำ่งๆ ของบริษัท และกำร
ลงทะเบียนอบรมผำ่นระบบ ตดิตัง้อปุกรณ์ simulator 
เพื่อให้พนกังำนฝึกทกัษะกำรท ำงำนท่ีมีศกัยภำพมำกขึน้ 
            นอกจำกนี ้ ยงัร่วมมือกบัหนว่ยงำนตำ่งๆ น ำ
เทคโนโลยีส่ือสำรเข้ำมำสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอนให้แก่
พนกังำนท่ีท ำงำนในตำ่งหวดั ผำ่นระบบกำรเรียน
ทำงไกลผำ่น VDO Conference พร้อมจดักำรเรียนด้วย
ระบบ E-Learning  และระบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
True-iBook   เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และเพิ่มชอ่ง
ทำงกำรเรียนรู้และกำรพฒันำให้พนกังำนอยำ่งทัว่ถึงและ
ตอ่เน่ือง 

        ปัจจบุนักลุม่ทรู มีหลกัสตูรท่ีจดัฝึกอบรมภำยใน
บริษัท ประมำณ 300 หลกัสตูรตอ่ปี  ทัง้นี ้ ในปี 
2557 มีจ านวนคน-วันอบรมรวม 31,200 
Training Mandays ใช้งบประมาณรวม 44 ล้าน
บาท  
       ในปี 2557 บริษัทมุง่เน้นเร่ือง Customer 
Centric Organization & High Productivity และ
กำรพฒันำผู้น ำทกุระดบั ตำมโครงกำร Leader 
Developing Leader Cascade Program  มีผู้ เข้ำ
อบรมตำมโครงกำรนีม้ากกว่า 3,500 คน และ
หลกัสตูรเพ่ือพฒันำทกัษะกำรบริหำรตำ่งๆ  ท่ีเก่ียว 
ข้องกบัธุรกิจ  และกำรพฒันำศกัยภำพพนกังำน  
        นอกจำกนี ้ ยงัร่วมมือกบัสถำบนักำรศกึษำ
ภำครัฐและเอกชนในกำรจดักำรเรียนกำรสอนด้ำน 
ICT และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องแก่นกัศกึษำระดบั
ปริญญำตรีและโท อำท ิ หลกัสตูรวิศวกรรมศำสตร์
มหำบณัฑิต สำขำสถำปัตยกรรมองค์กร(Enterprise 
Architecture) ร่วมกบัมหำวิทยำลยัมหิดล หลกัสตูร
บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำรค้ำปลีก 
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัอสัสมัชญั (ABAC)  หลกัสตูร
บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  สำขำกำรจดักำรสำระและ
กำรสร้ำงคณุคำ่ มหำวิทยำลยักรุงเทพ  หลกัสตูร
บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรบริกำรลกูค้ำ 
(Customer Management) ร่วมกบัมหำวิทยำลยั
รำชภฎัสวนดสุิต 

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 
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ระดับของผู้เข้าอบรม อัตราชั่วโมงเฉลี่ยในการ
อบรมต่อคน (ชั่วโมง) 

จ านวนบุคลากรที่เข้า
หลกัสูตรฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
(ล้านบาท) 

ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 

1.ผู้จดักำรขึน้ไป 35.94 30.24 25.98 63 75 49 NA NA NA 

2. ปฏิบตัิกำร 6.66 6.96 5.76 387 397 397 NA NA NA 

รวม 161.8  87.7  

     หมายเหต ุ:  ไมม่ีข้อมลูค่าใช้จ่ายแยกตามต าแหน่งงาน 
บริษัทฯ เปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการระบุค่าตอบแทน 
และสวัสดิการไว้อย่างละเอียด ไว้ในหัวข้อ “บุคลากร” ในรายงานประจ าปี และ แบบ 56-1) 

สิทธ์ิการลาและการกลับมาท างาน 
         กลุม่ทรูให้สิทธ์ิกำรลำอยำ่งเตม็ท่ี
ตำมท่ี กฎหมำยก ำหนด อำท ิ ลำกิจ ลำป่วย 
ลำพกัผอ่นประจ ำปี เป็นต้น จำกกำรเก็บสถิติ
กำรกลบัมำท ำงำนของพนกังำน ในกรณีท่ีลำ
เป็นระยะเวลำนำน เชน่ กำรลำคลอด  90 วนั 
ซึง่เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึง่ท่ีแสดงควำมผกูพนั
ของพนกังำนและองค์กรได้เชน่กนั โดยปี 
2557 ท่ีผำ่นมำ มีพนกังำนใช้สิทธ์ิลำดแูล
บตุร และกลบัมำท ำงำน ดงันี ้

จ านวนพนักงาน 
True Group (คน) 

ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. จ านวนพนักงานทัง้หมดที่ใช้สิทธ์ิ ในการลาดูแลบุตร 198 315 219 209  263 272 

2. จ านวนพนักงานที่กลับมาท างานหลังจากการลาเพื่อการดแูลบุตร

สิน้สุดลง 
   197 315 219 209 263 271 
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กลุ่มทรูสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ผ่าน True Innovation Awards สง่เสริมให้พนกังำน
ทกุคน ทกุระดบั มีสว่นร่วมสร้ำงสรรค์ผลงำนนวตักรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรและสงัคมโดยรวม พร้อมทัง้
กระตุ้นพนกังำนให้เห็นควำมส ำคญัและประโยชน์ของ
กำรสร้ำงนวตักรรม และน ำไปประยกุต์ใช้พร้อมพฒันำ
อยำ่งตอ่เน่ือง  

  ผลงำนนวตักรรมท่ีพนกังำนสร้ำงสรรค์ขึน้มำ
นัน้ กลุม่ทรูน ำผลงำนดงักลำ่วไปพฒันำตอ่ โดยน ำ
แนวคดิและนวตักรรมใหม่ๆ  ไปพฒันำสินค้ำ บริกำร 
รวมไปถึงกระบวนกำรกำรผลิตท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
องค์กร ลกูค้ำ และสงัคม เพื่อเพิ่มควำมพงึพอใจลกูค้ำ 
เพิ่มรำยได้ ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน   

 

กลู่มทรูริเร่ิมโครงการทรูแล็ป โดยร่วมมือ
กบัมหำวิทยำลยัตำ่งๆ ในกำรค้นหำ สร้ำงสรรค์ และ
พฒันำนวตักร  พร้อมถ่ำยทอดควำมรู้ทำงธุรกิจ
โทรคมนำคม เพ่ือให้มหำวิทยำลยัเรียนรู้และสร้ำง
นกัวิจยั ท่ีมีควำมรู้และเช่ียวชำญในระดบัท่ีสำมำรถ
พฒันำนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ และใช้งำนได้จริง 
ผำ่น Senior Project หรือวิทยำนิพนธ์ โดยมีควำมเป็น
เจ้ำของร่วมกนัในทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ  

นอกจำกนี ้ยงัจดัสร้ำงทรูแล็ปในมหำวิทยำลยั
เพ่ือให้อำจำรย์ บคุลำกร นิสิตนกัศกึษำ ท ำงำนวิจยั
ตำ่งๆ โดยใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรของ 
ทรูโดยไมมี่คำ่ใช้จำ่ย ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนด  

ณ สิน้ปี 2557 กลุม่ทรูเปิด True Lab ใน  3  
สถำบนักำรศกึษำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รังสิต  มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมีแผนท่ีจะขยำย
ไปยงัสถำบนักำรศกึษำอ่ืนๆ เชน่ มหำวิทยำลยั 
เชียงใหม ่ภำยในปี  2558 

ส่งเสริมการศกึษาสร้างนวัตกรรมผ่านทรูแลป ทรูอินโนเวช่ันสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

(กลุ่มทรูเปิดเผย
ข้อมูลโครงการนวัตกรรม 
และการเผยแพร่นวัตกรรม 
โดยระบุถึงการพัฒนาแอพลิ
เคช่ันต่อการด าเนินงานที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม ไว้อย่าง
ละเอียด ในหวัข้อ “ความ
รับผิดชอบเพื่อสังคม” ใน
รายงานประจ าปี และ แบบ 
56-1 ) 
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          2. โครงการบริหารพนักงานกลุ่มศักยภาพสู่
อนาคต (Talent Management Program: True Next 
Generation) รับนกัศกึษำจำก 3 ชอ่งทำงคือ  
          1. นิสิตนกัศกึษำท่ีผำ่นกำรฝึกงำนจำกโครงกำรทรู อะ
คำดำมี ท่ีเรียนจบชัน้ปีท่ี 4 และผำ่นกำรสอบสมัภำษณ์จำก
หนว่ยงำน   
           2. นกัศกึษำท่ีไมผ่ำ่นโครงกำร แตส่ ำเร็จกำรศกึษำชัน้
ปีท่ี 4 ตำมสำขำวิชำ และได้เกรดเฉล่ียตำมท่ีบริษัทก ำหนด  
           3.นกัศกึษำจำกโครงกำร  True Lab  ซึง่จะต้องผำ่น
กำรสอบคดัเลือก และผำ่นกำรท ำ work shop  ตำมเกณฑ์
คะแนนท่ีก ำหนด  โดยปี 2557 มีนิสิตนกัศกึษำผำ่นกำร
คดัเลือกเข้ำโครงกำรจ ำนวน 56 คน 

บ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กลุม่ทรูยงัมีนโยบำยสร้ำง

เยำวชนคนรุ่นใหม ่ มีโอกำสแสดง
ศกัยภำพของตนเองอยำ่งเตม็ท่ี กล้ำ
คดิ สร้ำงสรรค์  สนบัสนนุให้นิสิต
นกัศกึษำทกุคนมีโอกำสเรียนรู้ และ
ท ำงำนท่ีสนใจ สนกุไปกบัสิ่งตำ่งๆท่ี
เกิดขึน้รอบตวั ผำ่นกำรฝึกงำนใน 3 
โครงกำรดงันี ้

1. โครงการทรู อะคาดามี (True 
Academy) ส ำหรับนิสิตนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 3 ท่ีก ำลงั
ศกึษำในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ คดัเลือก
โดยกำรสอบข้อเขียน และสมัภำษณ์ รับปีละ 100 
คน ผู้ ท่ีผำ่นกำรคดัเลือกจะได้รับมอบหมำยท ำ
โครงงำนตำมหวัข้อท่ีก ำหนดเป็นเวลำ 2 เดือน โดย
ได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรำยวนั หลงัจำกครบก ำหนด
นิสิตนกัศกึษำกลุม่นีจ้ะกลบัไปเรียนปี  4  ตอ่จนจบ
และบริษัทจะเรียกตวัมำสมัภำษณ์รับเข้ำท ำงำน
กบัทรู ภำยใต้โครงกำร กำรบริหำรพนกังำนกลุ่ม
ศกัยภำพสูอ่นำคต 

3. โครงการรับศกึษาทั่วไป ตำมควำมต้องกำร
ของหนว่ยงำนตำ่งๆ โดยเปิดให้ฝึกชว่งปิดเทอม ซึง่ท่ีผำ่น
มำมีนิสิต นกัศกึษำจำกมหำวิทยำลยัตำ่งๆ ทัว่ประเทศ 
เข้ำมำฝึกงำนรุ่นละไมต่ ่ำกวำ่ 100 คน และมีจ ำนวน
เพิ่มขึน้ทกุปี โดยในปี 2557 รับนกัศกึษำฝึกงำนทัว่
ประเทศจ ำนวน 415 คน โดยกระจำยไปฝึกงำนทัง้
ส ำนกังำนในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดั 

โครงการ ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 

True Academy Project 38 35 100 

True Next Generation 20 27 56 
Internship & Co-
operative Education 

175 350 415 

จ านวนนิสติ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
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กลุม่ทรูให้ควำมส ำคญัตอ่กำรส่ือสำรใน
องค์กร โดยมีหนว่ยงำน Internal Communication  
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรส่ือสำร ประชำสมัพนัธ์ 
นโยบำย ขำ่วสำร ข้อมลูตำ่งๆ ผำ่นส่ือและชอ่งทำง
ของบริษัท อำท ิ  Together website, Internal 
Mail, HROD Application, True Connect 
Application และวารสารภายใน เป็นต้น  

ส ำหรับกรณีท่ีมีเร่ืองเร่งดว่น หรือเกิดกรณี
วิกฤตติำ่งๆ บริษัทก ำหนดแผนปฏิบตั ิ พร้อมตัง้
คณะกรรมการ BCP เพื่อตดิตำมและประเมิน
สถำนกำรณ์อยำ่งใกล้ชิด พร้อมแจ้งขำ่วสำรให้
พนกังำนรับทรำบในหลำยช่องทำง รวมทัง้แจ้งผำ่น
ผู้บงัคบับญัชำ เพื่อให้พนกังำนได้รับข้อมลูทนัตอ่
เหตกุำรณ์ เชน่ SMS, โทรศพัท์, Line, HROD 
Application เป็นต้น 

ทัง้นี ้ ยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำร Crisis 
Management Team (CMT) มีภำรกิจจดักำร
แก้ปัญหำ  ในสภำวะวิกฤต ิโดยจดัตัง้ war-room มี
คณะผู้บริหำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำหน้ำท่ีสัง่
กำร พร้อมทัง้สนบัสนนุทีมกอบกู้ตำมแผน 
DRP/BCP และประสำนกบัหนว่ยงำนตำ่งๆ ทัง้
ภำยในและภำยนอก ตวัอยำ่งเชน่  เหตกุำรณ์น ำ้
ทว่มใหญ่ปี 2554 โดยบริษัทมอบถงุยงัชีพ และเงิน
ชว่ยเหลือเป็นกรณีพิเศษแก่พนกังำนท่ีได้รับควำม
เดือดร้อน  ให้ควำมชว่ยเหลือพนกังำนท่ีตดิอยู่ใน
บ้ำนท่ีถกูน ำ้ทว่ม พร้อมทัง้จดัท่ีพกัอำศยัชัว่ครำวท่ี
ส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนใกล้เคียง และยงัมี
ประกำศมำตรกำรชว่ยเหลือพนกังำนในภำวะ
ฉกุเฉิน กรณีเกิดเหตภุยัพิบตัชิว่ยเหลือเพิ่มเตมิ ให้
สิทธ์ิพนกังำนเบกิคำ่เชำ่บ้ำนกรณีท่ีบ้ำนถกูน ำ้ทว่ม  
และไมมี่ท่ีพกัอำศยั   

รวมทัง้กรณีเกิดเหตคุวำมไม่สงบในบ้ำนเมือง 
โดยตัง้ทีมติดตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกล้ชิด จดัทีมดแูล
ทรัพย์สิน โดยยดึหลกัควำมปลอดภยัของพนกังำนเป็น
ส ำคญั รวมทัง้อนญุำตให้ส ำนกังำนยอ่ย ส ำนกังำน
บริกำรลกูค้ำ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียงปิดท ำกำรชัว่ครำวได้ 
และให้พนกังำนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเกิดเหตกุำรณ์ ท ำงำนท่ี
บ้ำน โดยต้องตดิตอ่กบัผู้บงัคบับญัชำอยำ่งตอ่เน่ือง
เป็นต้น โดยออกประกำศเป็นมำตรกำรชว่ยเหลือ
พนกังำนในภำวะฉกุเฉิน กรณีเกิดเหตภุยัพิบตัเิหตุ
ฉกุเฉิน 

นอกจำกนี ้ ยงัก ำหนดกระบวนกำรกำรบริหำร
ควำมตอ่เน่ืองทำงธุรกิจท่ีชดัเจน และมำตรฐำนกำร
บริหำรควำมตอ่เน่ืองทำงธุรกิจในระดบัโลก เชน่ ISO 
22301 และ BS 25999  น ำมำปรับใช้ในองค์กรอยำ่ง
เหมำะสม 

อยำ่งไรก็ตำม เพ่ือควำมไมป่ระมำท แม้วำ่จะ
ไมมี่เหตวุิกฤตใิดๆ เกิดขึน้ แตก่ลุม่ทรูก ำหนดให้
ซกัซ้อมแผน DRP/BCP เป็นประจ ำทกุปี ทัง้แผน
ภำยในองค์กร และแผนงำนท่ีร่วมกบัหนว่ยงำนภำครัฐ 
เพ่ือบรูณกำรกำรใช้ทรัพยำกร และกระบวนงำนท่ี
จ ำเป็นในภำวะวิกฤตไิด้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ส่ือสารถึงพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
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          นอกจำกนี ้ กลุม่ทรูยงัหว่งใย เอำใจใสชี่วิต
ควำมเป็นอยู ่ ดแูลสขุภำพและควำมสขุของพนกังำน 
ผำ่นโครงกำร ปลกูรัก  โดยมีกิจกรรมตำ่งๆ ดงันี ้  
         Happiness Temperature (HT) ส ำรวจ
ระดบัควำมสขุของพนกังำน เพ่ือน ำผลท่ีได้มำพฒันำ
ปรับปรุงให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของพนกังำน 
โดยส ำรวจผำ่น HR website 
          Wellness Spa บริกำรนวดแผนไทย เพ่ือ
เป็นกำรผ่อนคลำยแก่พนกังำน  
          ปลูกรักสุขภาพดี เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้
พนกังำนดแูลสขุภำพในเชิงป้องกนั จงึจดัให้มีกำร
ตรวจร่ำงกำยพิเศษ  
          ปลูกรักปลูกธรรม จดัให้มีกำรสวดมนต์
และตกับำตรร่วมกนัทกุเดือน รวมทัง้จดับรรยำย
ธรรมะทกุเดือน  
           นอกจำกนี ้ ยงัมีกำรจดัอปุสมบทพนกังำน
ผู้บริหำรเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกศุล และจดัหลกัสตูร
ให้พนกังำนสำมำรถไปฝึกอบรมปฏิบตัธิรรม เป็น
เวลำ 5 วนัตอ่ปี 
 
เตรียมพร้อมพนักงานก่อนวัยเกษียณ 
          กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเกษียณ เป็นอีก
โครงกำรท่ีจดัขึน้เพ่ือดแูลเตรียมควำมพร้อมของ
พนกังำน เพ่ือให้กำรใช้ชีวิตหลงักำรเกษียณด ำเนินไป
ได้อยำ่งรำบร่ืน ด้วยแนวคดิ "ปลูกรักสุขภาพกาย 
ใจ และปลูกรักสุขภาพ ทางการเงิน“  แก่ผู้ ท่ีมี
อำย ุ55 ปีขึน้ไป  ผำ่นจดักิจกรรม ดงันี ้ 
        ปลูกรักสุขภาพดี - ทางกาย  
          เชิญแพทย์บรรยำย ให้ควำมรู้เก่ียวกบัโรค
ผู้สงูอำย ุ กำรป้องกนั ดแูล และดแูลออกก ำลงักำยท่ี
เหมำะสมกบัอำย ุเชน่ ครูสอนช่ีกง เป็นต้น  
 

ปลูกรักสุขภาพ - ทางใจ  
         จดัโครงกำรปลกูธรรม เชิญชวนพนกังำนไปปฏิบตัิ
ธรรม และนิมนต์พระมำแสดงธรรมเทศนำให้แก่พนกังำน 
  
ปลูกสุขภาพทางการเงนิ 
         โดยเชิญบริษัทท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน TISCO มำ
บรรยำย แนะน ำกำรเก็บออมท่ีได้ผล จ ำนวนเงินท่ีควรเก็บ
ออมหลงัเกษียณอำย ุและพำไปดงูำนธุรกิจหลงัเกษียณ 
เชน่ True Coffee, กำรเกษตร เป็นต้น  
           

ปลูกรักสุขภาพดี ส่งมอบความสุขพนักงาน 
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employees ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

% of satisfied 66% 69% 69% 63% 

         นอกจำกนี ้ ยงัมีหลกัสตูรเตรียมตวัก่อนเกษียณ 
บรรยำยพิเศษ ส ำหรับผู้ ท่ีจะเกษียณใน 1 ปีข้ำงหน้ำ 
แนะน ำสิทธิประโยชน์ตำ่งๆ รวมถึงกำรดแูลสขุภำพกำย - 
ใจ แบบองค์รวม  
          ทัง้นี ้มีจ ำนวนผู้ใกล้เกษียน อำย ุ> 55 ปี ขึน้ไป 
เข้ำร่วมอบรมประมำณ 100 คน และอำย ุ  > 59 ปี 

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร 

          ทรูยงัตระหนกัถึงควำมผกูพนัของพนกังำนกบั
องค์กร โดยจัดส ารวจความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อ
องค์กร เป็นประจ ำทกุปีๆ ละ 1 ครัง้ และเพิ่มเป็น 

ปีละ 2 ครัง้ในปี 2558 โดยบริษัท เอออน ฮิววิท เป็นผู้
ประเมิน และน ำผลท่ีได้มำจดัท ำแผนพฒันำ ยกระดบั
ควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัของพนกังำนน ำไปสูก่ำร
ปฏิบตั ิตดิตำมผล และปรับปรุงแผนงำนอยำ่งตอ่เน่ือง 
           โดยในปี 2557 ผลส ำรวจควำมผกูพนัของ
พนกังำนตอ่องค์กร อยูท่ี่ 63% ต ่ำจำกเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ 
71% ซึง่ทีมงำนท่ีรับผิดชอบ อยูร่ะหวำ่งน ำผลท่ีได้ มำ
วิเครำะห์ วำงแผน เพื่อสร้ำงควำมรู้สกึท่ีด ี และผกูพนั
ระหวำ่งพนกังำนและองค์กร 

ขึน้ไป  ประมำณ 
10 - 15 คน ตอ่ปี 
(จ ำนวนพนกังำน 
ท่ีเกษียณอำยใุนแตล่ะปีมีไม่มำก จงึเปิดโอกำสให้พนกังำน 
ตัง้แตอ่ำย ุ40 – 55 ปีเข้ำร่วมด้วย ท ำให้กำรบนัทกึหลกัสตูร
แตล่ะหลกัสตูรท่ีจ ำนวนพนกังำนตัง้แต ่50 - 150 คน) 
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ความปลอดภยัและสขุภาพอนามยั 

      together  
      we can make  
      it true 
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ความปลอดภยัและสขุภาพอนามยั 

          กลุม่ทรู ให้ควำมส ำคญัด้ำนควำมปลอดภยัและ
สขุอนำมยั โดยประกำศใช้นโยบำย “ความปลอดภัย อา 
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” และ
นโยบำย “ส่งเสริมสุขภาพพนักงานของกลุ่มบริษัททรู” 
พร้อมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั ซึง่เป็นตวัแทน
อยำ่งเป็นทำงกำรจำกระดบัปฏิบตักิำร และฝ่ำยบริหำร ท ำ
หน้ำท่ีตดิตำมและให้ค ำแนะน ำด้ำนอำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภยั 
          โดยมีเป้ำหมำยหลกัคือ ควำมปลอดภยัของพนกังำน           

จ านวนคณะกรรมการด้านความปลอดภัย True 

Group (คน) 

2012 2013 2014 

ระดบับริหำร ตัง้แตผู่้จดักำร 5 5 5 

ระดบัปฏิบตัิกำร 6 6 6 

        กำรบริหำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั ครอบคลมุถึง
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่องค์กร  โดยเน้นกำรให้ข้อมลู และ
กำรส่ือสำรท่ีชดัเจน รวมทัง้กำรเจรจำกบัผู้ มีสว่นได้เสียทัง้
ภำยใน ภำยนอกองค์กร ด้วยกำรท ำงำนแบบ Proactive 
เป็นตวัแทนขององค์กรท่ีเป็นผู้น ำ employee caring และ
เป็นบริษัทท่ีมีควำมรับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม 
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(G4–LA5, G4–LA6) 

คณะกรรมการความปลอดภัย 

เน้นป้องกนักำรเกิดอบุตัเิหต ุและกำรสญูเสียท่ีอำจจะเกิดขึน้ตอ่บคุลำกร และทรัพย์สินตำ่งๆ พร้อมทัง้สง่เสริม และ
เสริมสร้ำงควำมปลอดภยั ในสถำนท่ีท ำงำน เพื่อให้แน่ใจว่ำพนกังำนท ำงำนอยำ่งปลอดภยั และมีควำมสขุ  



 

1 

จดัท ำคูม่ือ และ ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนในระบบ
เอกสำรระบบคณุภำพของบริษัทฯ เช่น กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัฯ ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนบนเสำสงู กำร
ท ำงำนกบัไฟฟ้ำ กำรท ำงำนในทีอ่บัอำกำศบอ่พกัเคเบิล้ใต้ดิน   และกำรซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน เป็นต้น 

2 จดัท ำคูม่ือควำมปลอดภยัในรูป e-book ให้แก่พนกังำนท่ีท ำงำนในส ำนกังำน และพนกังำนช่ำงเทคนิค เพื่อให้ทกุคนท ำ
ควำมเข้ำใจ และน ำไปปฏิบตัิ 

3 ก ำหนดกฎระเบียบ ค ำสัง่ วำ่ด้วยเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เพื่อให้พนกังำน และผู้ รับเหมำที่รับงำนจำกบริษัท 
ปฏิบตัิตำม 

4 จดัท ำแผนป้องกนัและแผนอพยพกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ทัง้ในรูปแบบเอกสำรเผยแพร่ และวีดิทศัน์แนะน ำวธีิปฏิบตัิตน
กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินตำ่งๆ มอบให้แก่พนกังำน  

5 จดัอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัตำ่งๆ  เช่น กำรท ำงำนบนเสำสงู กำรท ำงำนในบอ่พกัเคเบิลใต้ดิน และกำรปฐมพยำบำลกำร
ช่วยเหลอืชีวิตขัน้พืน้ฐำน ให้แก่พนกังำน และผู้ รับเหมำงำน  

6 รณรงค์สนบัสนนุสง่เสริมสขุอนำมยัให้แก่พนกังำนทัง้ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดัอยำ่งหลำก หลำย สนบัสนนุผลกัดนั
ชมรมกีฬำตำ่งๆ ของบริษัท รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังำนสำมำรถลำไปศกึษำธรรมะ ปฏิบตัิดแูลจิตใจโดยไมน่บัเป็นวนัลำ 
จ ำนวน 5 วนัตอ่ปี  

7 ติดตำมดแูล พร้อมทัง้สุม่ตรวจวดัคณุภำพอำกำศในส ำนกังำนใหญ่ อำคำรส ำนกังำนท่ีมีกลุม่พนกังำนรับสำยโทรศพัท์
ท ำงำน อำคำรส ำนกังำนชมุสำยโทรศพัท์หลกั (พำรำมิเตอร์ที่ตรวจวดั ได้แก่ คำร์บอนไดออกไซด์ คำร์บอนมอนอกไซด์ 
รำ ยีสต์ โมลด์ แบคทีเรียฟอร์มำดีไฮด์ อนภุำคฝุ่ น อณุหภมู ิควำมชืน้ เป็นต้น)  

8 อบพน่ฆำ่เชือ้โรคในสถำนประกอบกำรในช่วงที่มีกำรระบำดของโรคระบบทำงเดินหำยใจ เพือ่ป้องกนัมใิห้สถำนท่ี
ท ำงำนเป็นท่ีแพร่เชือ้โรค และจดัหำวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ในรำคำพิเศษส ำหรับพนกังำน  

อยำ่งไรก็ตำม แม้วำ่บริษัทจะมีกำรบริหำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยัฯดงักลำ่วแล้วก็ตำม แตก็่ยงัมีบำง
กรณีท่ีเกิดอบุตัเิหตขุึน้ได้จำกกำรปฏิบตังิำน ซึง่มีสถิตขิองพนกังำนท่ีประสบอบุตัเิหตจุำกกำรท ำงำนในปี พ.ศ. 
2556 และ 2557 ดงันี ้ 

ปี จ านวนพนักงานประสบอุบัตเิหตุ (คน) จ านวนวันหยุดพักรักษา (วัน) IFR ISR 

2556 10 87 1.897 16.506 

2557 7 41 1.372 8.036 

หมายเหตุ   : IFR : Injury Frequency Rate  =   จ านวนพนักงานประสบอุบัตเิหตุ x 1,000,000 ชม. 
                                                                    จ านวนพนักงานทัง้หมด x จ านวนชั่วโมงการท างาน(ทัง้ปี) 

                    ISR : Injury Severity Rate   =   จ านวนวันหยุดพกัรักษา x 1,000,000 ชม.              
                                                                     จ านวนพนักงานทัง้หมด x จ านวนชั่วโมงการท างาน(ทัง้ปี) 

                                                                 จ านวนพนักงานทัง้หมด ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เท่ากับ 2,534 คน และ 2,453 คน ตามล าดบั 

กจิกรรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของกลุ่มทรู 
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นอกจำกนี ้ยงัมีกำรรำยงำนลกัษณะควำมเสียหำย อตัรำควำมเสียหำย อตัรำกำรเกิดโรคจำกกำร
ท ำงำน อตัรำวนัสญูเสีย อตัรำกำรหยดุงำน อตัรำกำรตำยจำกกำรท ำงำน ส ำหรับแรงงำนทัง้หมด (ลกูจ้ำง  
หวัหน้ำงำน ฯลฯ) แบง่ตำมเพศ ดงันี ้

จ านวนพนักงาน 

True Group (คน) 

2012 2013 2014 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. จ านวนพนักงานเจ็บป่วยจากการท างาน 0 0 0 0 0 0 

2. จ านวนพนักงานเสียชีวติจากการท างาน 0 0 2 0 0 0 

จ านวนผู้รับเหมา 

True Group (คน) 

2012 2013 2014 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. จ านวนผู้รับเหมาเจ็บป่วยจากการท างาน 0 0 0 0 0 0 

2. จ านวนผู้รับเหมาเสียชีวิตจากการท างาน 0 0 2 0 0 0 

          การประกาศกฎ ระเบียบด้านความปลอดภัย และสุขภาพ ชีวอนามัย   

•   ระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ของบริษัท 
•   การท างานบนที่สงู 
•   การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานในสถานประกอบการ 
•   การดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
•   การท างานในสถานที่อับอากาศ 
•   สภาพแวดล้อมในการท างาน 
•   การออกแบบตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัและการจดัซือ้อุปกรณ์คุ้มครองความ  
    ปลอดภยัส่วนบุคคล 
•   การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยรถเข็น  
•   มาตรการควบคุมการเข้า-ออกพืน้ที่หวงห้าม เส้นทางการท างานภายใน – ภายนอก  
    สถานที่ท างาน 
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          อยำ่งไรก็ตำม เพ่ือให้กำรดแูลด้ำนควำม
ปลอดภยั และอำชีวอนำมยัเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิ 
ภำพ กลุม่ทรูจดัท ำรำยงำนอบุตัเิหตตุำ่งๆ รวมทัง้
ข้อมลูควำมรู้ตำ่งๆ เผยแพร่ผำ่นส่ือและชอ่งทำง 
intranet\hr\safety health & environment เป็น
ประจ ำ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และปฏิบตัิ
อยำ่งเคร่งครัด  
       พร้อมทัง้จดัท ำรำยงำนข้อมลูกำรเบกิเงิน 
กองทนุเงินทดแทน และกองทนุประกนัสงัคมเพื่อ
เผยแพร่ พร้อมสง่เสริมให้พนกังำนท่ีท ำงำนมี
ควำมเส่ียงสงูเข้ำมำมีสว่นในกิจกรรม และกำรเข้ำ
ฝึกอบรมทำงด้ำน Safety และกิจกรรมทำงด้ำนอำ
ชีวอนำมยั ดงันี ้  

อัตรา (%) พนักงาน True 

Group เกี่ยวกับ อุบตัิเหตุ* 

2012 2013 2014 

 1.อตัรำควำมเสยีหำย 0 0 0 

2. อตัรำกำรเกิดโรคจำกกำร
ท ำงำน 

0 0 0 

3. อตัรำวนัสญูเสยี  (วนั) 10.11 268.01 1.09 

 4. อตัรำกำรหยดุงำน (คน) 0.43 0.61 0.26 

5. อตัรำกำรตำยจำกกำร
ท ำงำน (คน) 

0 0.04 0 

* ค านวณจากเกณฑ์มาตรฐานสากล กรณีเสียชีวิต    (ถือว่าสูญเสีย 6,000 วัน x 1ล้าน
ชั่วโมง) (จน.พนง.ทัง้หมด x 8ชม. x 5วัน x 52สัปดาห์) 
 

อน่ึง กลุ่มทรูได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มาตลอด  9 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2549-2557 จากกรมสวัสดกิารและ
คุ้มครอง  แรงงาน  
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กิจกรรม 

จ านวนพนักงานเข้าร่วมกจิกรรม (คน) 

ปี 2012 ปี 2013  ปี 2014 
Loss Reduction from Working Accident  (LDL)  - - 800  

โครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความ

ปลอดภยั  

- - 1,520 

กิจกรรม Safety Walk Rally, Safety Bike Rally จัดอบรมแก่

ช่างเทคนิคในพืน้ที่ต่างๆ 130 160 - 

จัดอบรมหลักสตูรด้านความปลอดภยัในการท างานแก่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทุกระดับ 

 

60 

 

60 

 

60 

หลกัสูตรดับเพลิงขัน้ต้น  200 200 200 

หลกัสูตรปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  240 240 240 

หลกัสูตรการปีนเสาสูง  140 140 140 

หลกัสูตรการขับมอเตอร์ไซด์  120 120 120 

หลักสูตรขับขี่ปลอดภยั  300 300 300 

กิจกรรมโยคะ กิจกรรมชันโฉ่วชี่กง   375 375 375 

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูกับ สปสช.   1,200 1,200 1,200 

ตรวจมะเร็งเต้านมกับศูนย์ธันยรักษ์ 200 200 200 

ฉีดวัคซนีป้องกันไวรัสตับ A, ไวรัสตับ B, อีสุกอีใส, ปอด

อักเสบ และมะเร็งปากมดลกู 

750 750 750 

โครงการศึกษาดูงานด้านความปลอดภยั - - 70 

กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารทรู 1 3,500 3,500 3,500 

กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารทรู 2 1,200 1,200 1,200 

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน  400 400 400 

          กจิกรรม และจ านวนพนักงานพนักงานเข้าร่วมกจิกรรม   
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การบรหิารจดัการอนรุกัษท์รพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

      together  
      we can make  
      it true 
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กลุม่ทรูสง่เสริมให้คนไทยให้ตระหนกั รัก
และหวงแหนธรรมชำต ิ ช่วยกนัอนรัุกษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน และยงัให้
ควำมส ำคญัเร่ือง การลดการใช้พลังงาน  ผำ่น
โครงกำรประหยดัพลงังำนท่ีบริษัทคดิค้นขึน้ และ
ร่วมกบัหนว่ยงำนภำครัฐ พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลู
ปริมำณกำรปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์ และ
รณรงค์ให้แตล่ะกลุม่ธุรกิจคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  
รวมทัง้ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน เพื่อให้กำรใช้
พลงังำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ   

 
รณรงค์ลดใช้ไฟฟ้าต่อเน่ือง 
กำรใช้พลงังำนของกลุม่ทรู ประกอบด้วย 

ไฟฟ้ำ เชือ้เพลิง ดีเซล และก๊ำซธรรมชำติ  โดยสว่น
ใหญ่ใช้พลงังำนไฟฟ้ำ ซึง่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
424,525 Mwh จำกปริมำณกำรใช้พลงังำนทัง้หมด 
482,441 Mwh โดยมีคำ่ควำมเข้มข้นกำรใช้
พลงังำนของกลุม่ทรู เทำ่กบั 4.42 Mwh/THB เมื่อ
เทียบกำรใช้พลงังำนกบัรำยได้  

จำกกำรรณรงค์ดงักลำ่วสง่ผลให้ ปริมาณการใช้
พลังงานของกลุ่มทรูในปี 2014 ลดลง 28% เม่ือเทียบ
จำกฐำนของปี 2010  

อยำ่งไรก็ตำม ขอบเขตของข้อมลูกำรใช้พลงังำน
ในปี 2014 และ 2010 มีควำมแตกตำ่งกนัเน่ืองจำก
โครงสร้ำงบริษัทท่ีมีกำรปรับเปล่ียน ซึง่อยู่ระหวำ่งกำร
จดัท ำโครงสร้ำงกำรเก็บข้อมลูกำรใช้พลงังำนให้สอดคล้อง
กบัโครงสร้ำงบริษัทท่ีปรับเปล่ียนให้มำกยิ่งขึน้ 

 

การบรหิารจดัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม (G4–EN3, G4–EN5,G4-EN6,G4-EN15,G4-EN16,G4ER16) 
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ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส ำหรับกำรจดัท ำบญัชีก๊ำซเรือนกระจก และ

โครงกำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก กลุ่มทรูเร่ิม
ด ำเนินกำรมำตัง้แตปี่ 2010 ท่ีผำ่นมำ โดยสมคัรใจเข้ำ
ร่วมตอบค ำถำมกบัองค์กร Carbon Disclosure Project 
ซึง่เป็นองค์กรไมแ่สวงหำก ำไร ร่วมกบัผู้ ถือหุ้น และ
องค์กรตำ่งๆ ทัว่โลกกวำ่ 3,000 องค์กรในกำรเปิดเผย
ข้อมลูกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก และสนบัสนนุให้มีกำร
ลดกำรปลดปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกผนวกเข้ำไปในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

ปริมำณกำรปลดปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกของกลุม่ 
ทรูในปี 2014 ท่ีรวบรวมได้มีคำ่ประมำณ 90% ของกำร
ด ำเนินธุรกิจทัง้หมด จ ำแนกได้ 2 ขอบเขต (Scope) ตำม
มำตรฐำน Greenhouse Gas Protocol และชนิดก๊ำซท่ี
ใช้ในกำรค ำนวณคือ CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 
and SF6 ได้แก่ 

ขอบเขตท่ี 1 (Scope 1) การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางตรง  โดยมีปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 
246,776  ton CO2/ปี 

ขอบเขตท่ี 2 (Scope 2) ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก 15,486 ton CO2/ปี คำ่ควำมเข้มข้นกำร
ปลดปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกของกลุม่ทรู คิดเทียบกบั
รำยได้เทำ่กบั 2.40 tonCO2/THB โดยคดิรวมคำ่กำร
ปลดปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 และ 2 

ทัง้นี ้ ปริมำณกำรลดกำรปลดปลอ่ยก๊ำซเรือน
กระจกของกลุม่ทรูในปี 2014 เท่ากับ 27% โดยคดิจำก
ฐำนปี  2010 

ทัง้นี ้ ขอบเขตของข้อมลูกำรปลดปลอ่ยก๊ำซ
เรือนกระจกในปี 2014 และในปี 2010 แตกตำ่งกนั
เน่ืองจำกโครงสร้ำงบริษัทท่ีปรับเปล่ียนไป ซึง่ทรูอยู่
ระหวำ่งกำรจดัท ำโครงสร้ำงกำรเก็บข้อมลูกำรปลด 
ปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำง
บริษัทท่ีปรับเปล่ียนให้มำกยิ่งขึน้ 

กลุ่มทรูตัง้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลง 20% ในปี 2020 โดยท ำโครงกำรใช้
พลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ และโครงกำรลดกำร
ปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก ผำ่นแอพลิเคชัน่ We Grow ใช้
งำนได้ทัง้ระบบปฏิบตักิำร แอนดรอยด์ และiOS 
รวมทัง้แปลเว็บไซต ์ www.wegrow.in.th เป็นภำษำ  
ไทย องักฤษ เยอรมนั และจีน 

ลดการใช้กระดาษลดโลกร้อน 
กลุม่ทรูยงัท ำโครงกำร Shred2Share ร่วมกบั 

บริษัท อินโฟเซฟ (เครือ SCG) ด ำเนินกำรมำตัง้แตปี่ 
2013 โดยร่วมกนับริจำคกระดำษท่ีไม่ใช้แล้ว น ำไป
ผำ่นขัน้ตอนกำรท ำลำยเอกสำรตำมมำตรฐำนสำกล 
และน ำไปรีไซเคลิอยำ่งถกูวิธี 

โดยกระดำษท่ีน ำไปยอ่ยท ำลำยทกุๆ 1 ตนั  
อินโฟเซฟ และ SCG paper สมทบเงินให้ 2,000 บำท 
เพื่อน ำไปบริจำคให้แก่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
และโรงเรียนในชนบทท่ีขำดแคลน  

ทัง้นีใ้นปี 2014  กลุ่มทรูมียอดบริจาค
กระดาษรวม  14.83 ตัน และมียอดเงินสนับสนุน 
จ านวน 29,660 บาท 

นอกจำกนี ้ ยงัท ำโครงกำรเชิญชวนลกูค้ำ
สมคัรใช้บริกำร eBill (Electronic Bill) เพื่อลดกำร
จดัพิมพ์ใบแจ้งคำ่บริกำรท่ีเป็นรูปแบบกระดำษ เร่ิม
ตัง้แตปี่ 2010 มีลกูค้ำสนใจเข้ำร่วมแล้วทัง้สิน้ 
385,377 คน โดยในปี 2014 ลูกค้าสมัครเข้าร่วม
โครงการ 7% ของจ ำนวนลกูค้ำทัง้หมด และ
ตัง้เป้ำหมำยไว้ท่ี 25% ในปี 2015  

ปัจจบุนับริษัทจะต้องสง่พิมพ์บลิกระดำษโดย
เฉล่ียประมำณ 6 ล้ำนฉบบั  
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รายการ   ปี 2011 ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 

ปริมาณการใช้พลังงาน  (เมกกะวัตต์ช่ัวโมง) 390,779 457,562 534,969 482,441 

ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน (ล้านบาท) 1,259.70 1,527.62 1,728.75 1,555.22 

ตารางแสดงปริมาณการใช้พลังงานของกลุ่มทรู 

โครงการ ลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก (CO2/year) 

ลดค่าใช้จ่าย (บาท) 

1 ปิดระบบ Chiller 6 ชม./วัน 156,951 1,136,700 

2 ประหยดัพลงังานไฟฟ้าจากการใช้งานระบบ

แสงสว่าง และลดการท างานของอุปกรณ์

แสงสว่าง 

 

8,962 

 

55,048 

3 ลดการใช้พลังงาน โดยปิดอุปกรณ์แม่ข่ายที่

ไม่จ าเป็น ยุบรวมอุปกรณ์ทัง้ลูกข่ายและแม่

ข่าย เข้าด้วยกัน เปิดใช้เฉพาะที่จ าเป็น 

 

5,653,966 

 

30,962,142 

 

5 

เพิ่มประสิทธิภาพความเยน็โดยใช้ Chiller 

Precision Air ของ Hutch ที่มอีายุการใช้งาน

น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าแทน

ของเดิมที่ตดิตัง้ในศูนย์คอมพวิเตอร์ SCB 

ปากเกร็ด 

 

99,722 

 

643,735 

6 ยกเลิกฟังก์ชั่น และถอดการ์ด Emergency 

Standalone ชุมสายย่อย Siemens เพื่อลด

ค่าซ่อมการ์ดและค่าไฟฟ้า  Band Width  

 

238,892 

 

1,590,421.39 

รวมค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 5,653,966 34,379,046 

รายการ   ปี 2011 ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 

ปริมาณก๊าชเรือนกระจกที่ประหยดัได้ (เมตริกตนั) 201,310 247,026 278,254 286,547 
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ทรกูบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

      together  
      we can make  
      it true 
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ทรกูบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(G4–EC8, G4–SO01,G4-SO02) 

1.ปลูกความรู้ : ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา 
 จดัส่ือกำรเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนท่ีขำดแคลนทัว่
ประเทศ เพ่ือให้เดก็ไทยในพืน้ท่ีหำ่งไกลมีโอกำสเรียนรู้
ทัว่ถึง และเทำ่เทียมกบัเดก็ในเมืองใหญ่ พร้อมจดั
กิจกรรมประกวดตำ่งๆ เพ่ือเป็นเวทีให้แก่เยำวชนในทกุ
ระดบัตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษำ มธัยมศกึษำ ไปจนถึง
ระดบัอดุมศกึษำ แสดงทกัษะและพฒันำควำมรู้ควำม 
สำมำรถ รวมทัง้ปลกูควำมรู้แก่คณะครู ผู้บริหำร 
กำรศกึษำ และประชำชนทัว่ไป ผำ่นส่ือกำรเรียนรู้ อำทิ 
ชอ่งรำยกำรโทรทศัน์ทรูปลกูปัญญำ เว็บไซต์ทรูปลกู
ปัญญำดอทคอม เป็นต้น 
    

 โรงเรียนทรูปลูกปัญญา 
      คดัเลือกโรงเรียนจำกทัว่ประเทศท่ีขำดแคลนส่ือ
กำรเรียนกำรสอน บคุลำกรครู  เพื่อสง่เสริมและ
พฒันำคณุภำพกำรศกึษำของโรงเรียน โดยในปี 
2557 คดัเลือกโรงเรียนเข้ำร่วมเพิ่มอีก 500 โรงเรียน     
        ปัจจบุนัมี โรงเรียนในโครงกำรทรูปลกูปัญญำ
รวม 5,500 โรงเรียน มีนกัเรียนเข้ำถึงส่ือกำรเรียนรู้
จ ำนวน 1,749,482 คน และครูเข้ำถึงส่ือเรียนรู้
จ ำนวน 87,257 คน กำรเข้ำถึงส่ือกำรเรียนรู้ของ
โรงเรียนทรูปลกูปัญญำ 

          กลุม่ทรูมุง่มัน่ท่ีจะน ำเทคโนโลยี และนวตักรรมกำรส่ือสำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ ผำ่นโครงกำร ทรูปลกูปัญญำ 
มุง่ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักส่ิงแวดล้อม ให้แก่เดก็ เยำวชน และคนไทยทัว่ประเทศ โดยมีโครงกำร 
“เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนท่ัวประเทศ” 
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การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(G4–EC8, G4–SO01,G4-SO02) 
ปีกำรศกึษำ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 รวม 

   จ ำนวนโรงเรียน 
   เข้ำถงึสือ่ 

800 1,200 500 500 500 500 1,000 500 5,500 

   จ ำนวนนกัเรียน 
   เข้ำถงึสือ่ 

388,423 629,986 89,812 91,692 113,623 138,123 196,374 101,449 1,749,482 

จ ำนวนครูเข้ำถงึสือ่ 18,836 26,458 5,286 5,523 5,991 6,100 12,699 6,364 87,257 

คดัเลือกจำกโรงเรียนในโครงกำรทรูปลกู
ปัญญำท่ีมีศกัยภำพ สำมำรถบริหำรจดักำรและน ำ
ส่ือดจิิทลัเพื่อกำรเรียนรู้ท่ีทรูมอบให้ น ำไปปรับใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

สำมำรถสร้ำง และขยำยผลกำรเรียนรู้สู่
โรงเรียนเครือขำ่ยในเขตพืน้ท่ีเดียวกนั สำมำรถวดั
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศกึษำได้ และมีกำรพฒันำ
โรงเรียนให้เกิดควำมเข้มแข็งอยำ่งตอ่เน่ือง ก้ำวไปสู่
ควำมยัง่ยืนในอนำคต 

โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา 

      โดยในปี  2557 บริษัทคดัเลือกโรงเรียนต้นแบบทรู 
ปลกูปัญญำเพิ่มขึน้ อีก 15 โรงเรียน จำกเดมิ 36 
โรงเรียน โดยท่ี ณ สิน้ปี 2557 มีโรงเรียนต้นแบบทรู 
ปลูกปัญญารวม 51 โรงเรียน  
         ทัง้นี ้กลุม่ทรูยงัได้ส ำรวจกำรใช้ส่ือของโรงเรียนใน
โครงกำรฯ ทัง้โรงเรียนทรูปลกูปัญญำ จ ำนวน 5,500 
โรงเรียน และโรงเรียนต้นแบบทรูปลกูปัญญำ 36 
โรงเรียน โดย Outbound call by True Plookpanya 
Care Center โดยมีผลสรุป ดงันี ้

Outbund Call  โรงเรียนทรูปลูกปัญญาท่ัวไป 2,419 โรงเรียน 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ทรูคลิ๊กไลฟ์ 

8 กลุม่สำระ  

เกมพอเพียง 

White Net 

ทรูวิชัน่ส์  

เว็บไซด์ทรูปลกูปัญญำ  

EasyCap 

Aircard 

ไมใ่ช้ 

ใช้ % 
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Outbund Call  โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา 36 โรงเรียน 
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นอกจำกนี ้ ยงัร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จัดท าแบบประเมิน
เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยประเมินทัง้ผู้บริหำร ครู และนกัเรียน โดยมีโรงเรียนร่วมท ำแบบประเมิน
จ ำนวน 1,238 โรงเรียน จำก 5,500  ได้ผลสรุป ดงันี ้

1. ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายในการใช้

สื่ อ ท รู ป ลู ก ปัญญาแล ะแ ต่ ง ตั ้ ง ค รู

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

97% 

2. ครูมีความเข้าใจในการใช้สื่อทรูปลูก

ปัญญาและสามารถน ามาสอนเสริมแก่

นักเรียน 

94% 

3. โรงเรียน สนใจเรียนมากขึน้ผ่านสื่อ

จากทรูปลูกปัญญา 
94% 

        ผลประเมินคุณภาพการใช้ส่ือ 1,236 โรงเรียน 

รายการ ร้อยละ 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการใช้สื่อ 
59 

2. จัดอบรมและพัฒนาครูด้านการใช้สื่อ 58 

3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้โรงเรียน

ในพืน้ที่ใกล้เคียง 
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4. น าครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 25 

 การบริหารจัดการใช้ส่ือของผู้บริหารโรงเรียน 

รายการ ร้อยละ 

1. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึน้ 82 

2. สร้างผลงานการใช้สื่อด้วยตนเอง 57 

3. ได้รับรางวัลจากการใช้สื่อ 8 

 การใช้ส่ือของนักเรียน  การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

รายการ ร้อยละ 

1. มอบหมายให้นักเรียนสร้างชิน้งานการการใช้สื่อ 69 

2. จัดท ารายงานการใช้สื่อ ปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 56 

3. จัดท าวิจัยผลงานการใช้สื่อ 25 

4. จัดนิทรรศการผลงานการใช้สื่อ 22 

5. ส่งผลงานเข้าประกวดการใช้สื่อ  10 



น ำเทคโนโลยีและนวตักรรมกำรส่ือสำร 
สง่เสริมด้ำนจริยธรรมและคณุธรรมแก่เดก็ เยำวชน 
ประชำชนทัว่ไป   รวมทัง้สง่เสริมด้ำนสำธำรณสขุชมุชน
ในพืน้ท่ีหำ่งไกล และชว่ยพฒันำคณุภำพชีวิตผู้พิกำร 

จดัตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม
จริยธรรม สง่เสริมให้เยำวชนศกึษำหลกัธรรมค ำสอน 
และปฏิบตัตินตำมแนวทำงพทุธศำสนำ โดยคดัเลือก
เยำวชน 12 คน จำกผู้สมคัรทัง้หมดกวำ่ 1,500 คน ทัว่
ประเทศ มำเป็นต้นแบบท่ีดีและเป็นแรงบนัดำลใจให้
พอ่แมผู่้ปกครองให้ควำมส ำคญัในกำรน ำเยำวชนเข้ำ
รับกำรอบรมคณุธรรมจริยธรรมในวดัมำกขึน้  โดย
เรียนรู้และปฏิบตัธิรรม ณ ศนูย์วิปัสสนำสำกล ไร่เชิญ
ตะวนั ภำยใต้แนวคดิ “เรียน-รู้-รัก-โลก” สู่เป้าหมาย
แห่ง  “เมตตาธรรม” โดย พระมหำวฒุิชยั วชิรเมธี 
(ว.วชิรเมธี) เป็นเวลำ 1 เดือนเตม็ เผยแพร่ผำ่นชอ่ง
รำยกำรของทรูวิชัน่ส์ 

2.ปลูกความดี : กิจกรรมในโครงการทรูปลูกปัญญา 

โครงการสามเณรทรูปลูกปัญญา 

ผำ่นนวตักรรมและเทคโนโลยีกำรส่ือสำรของ
กลุม่ทรู ด้วยแนวคดิ  “Creating a Better Life for 
the Disabled”   เปิดโอกำสให้ผู้พิกำรท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประกอบอำชีพและมีรำยได้เลีย้ง
ตนเอง โดยเร่ิมจ้ำงงำนผู้พิกำร มำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2537 
จนถึงปัจจบุนั มีผู้พิกำรเข้ำร่วมท ำงำนในกลุม่ทรู
หลำกหลำยต ำแหนง่ อำทิ วิศวกร ฝ่ำยบริกำรลกูค้ำ 
ชำ่งเทคนิค ฯลฯ 

มอบเงนิสนับสนุนมูลนิธิ ออทิสตกิ     
 จดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมเพื่อกำรท ำงำน (True 

Autistic Thai Center) และฝึกอำชีพแก่บคุคล     
ออทิสตกิ อบรมกำรใช้ Autistic Application จดั
หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันำศกัยภำพในกำร
ด ำเนินงำนบริหำรศนูย์วิชำชีพผู้พิกำรในด้ำนตำ่งๆ 
รวม 6 หลกัสตูรๆ ละ 600 ชัว่โมง รวม 3,600  ชัว่โมง 
จดัฝึกอบรมให้แก่เดก็ บคุคลออทิสตกิ และครอบครัว 
จ ำนวนรวม 1,000 คน ท่ีอยูใ่นศนูย์สง่เสริมทกัษะ
ชีวิต ใน 20 จงัหวดัทัว่ประเทศ  

การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิาร 

จดักิจกรรมและพฒันำรำยกำรท่ีมีเนือ้หำสำระ
สง่เสริมด้ำนคณุธรรม และจริยธรรม เผยแพร่ผำ่นส่ือและ
ชอ่งทำงตำ่งๆ ท่ีกลุม่ทรูให้บริกำร เพ่ือปลกูฝังให้เด็ก 
เยำวชน และประชำชนทัว่ไป ร่วมปลกูควำมดีผำ่น
กิจกรรมท่ีจดัขึน้  

การส่งเสริมด้านจริยธรรม 
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ทีมนวตักรรมกลุม่ทรูน ำศกัยภำพ และนวตั -
กรรมด้ำนเทคโนโลยีส่ือสำรตำ่งๆ ร่วมสร้ำงสรรค์ 
Autistic Application เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
การเรียนรู้และการส่ือสารของเดก็ออทิสตกิ และยงั
ได้ร่วมกบัมหำวิทยำลยัมหิดล พฒันำและจดสิทธิบตัร 
นวัตกรรม MEM – My Eyes Memory (Braille 
Note Taker) ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีชว่ยให้ผู้พิกำรทำงกำร
มองเห็น สำมำรถบนัทกึข้อมลูด้วยกำรกดปุ่ มตำม
อกัษรเบรลล์ท่ีออกแบบให้สะดวกตอ่กำรใช้งำน  

น ำเทคโนโลยี  นวตักรรมกำรส่ือสำร และ
อปุกรณ์ส่ือสำรท่ีทนัสมยั   ผำ่นเทคโนโลยี 3G  
สนบัสนนุโรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบล (รพ.
สต.) และโรงพยำบำลระดบัอ ำเภอทัว่ประเทศรวม 
300 แหง่ ใน 24 จงัหวดั โดยแตล่ะแหง่ให้บริกำร
ประชำชนกวำ่ 50,000 คนขึน้ไป เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ี 
รพ.สต. ตดิตอ่ส่ือสำรขอค ำแนะน ำในกำรรักษำแบบ
เรียลไทม์กบัแพทย์ในโรงพยำบำลใหญ่ๆ ในจงัหวดั
นัน้ๆ 

นอกจำกนี ้ยงัสนบัสนนุ  “สำรภีโมเดล” 
โครงกำรพฒันำระบบจดัเก็บข้อมลูสขุภำพแบบ
เรียลไทม์  ผำ่นแอพพลิเคชัน่ Saraphi Health และ
สง่เสริมโครงกำรอ ำเภอสร้ำงเสริมสขุภำพของ
มหำวิทยำลยันเรศวร หรือท่ีเรียกวำ่ โครงกำร 24 
DHS  

รวมทัง้ใช้เทคโนโลยี 3G  สนบัสนนุงำน
พฒันำสำธำรณสขุชมุชน ในโครงกำรพฒันำระบบ
สขุภำพจงัหวดัผำ่นเครือขำ่ยสขุภำพระดบัอ ำเภอ 
จงัหวดัเชียงใหม ่ (Chiang Mai Health Model) 
เพ่ือให้เป็นต้นแบบจงัหวดัจดักำรตนเองแหง่แรกของ
ไทย  

การส่งเสริมด้านสารณสุขชุมชน  

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม  
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บริษัทตระหนกัถึงคณุคำ่ควำมส ำคญัของ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ และสิ่งแวดล้อม  โดยสง่เสริมคน
ไทยให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญั รู้สกึรัก และหวงแหน
ธรรมชำตมิำอยำ่งตอ่เน่ืองติดตอ่กนัเข้ำสูปี่ท่ี 20 ในปี 
2557 รวมทัง้คดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ  ปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน เพื่อร่วมกนัดแูล รักษำธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
อยำ่งยัง่ยืน 

แอพพลิเคช่ัน “We Grow” : สนบัสนนุ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัท ำแอพพลิเคชัน่ “We 
Grow” ท่ีชว่ยสง่เสริมให้ประชำชนมีสว่นร่วมกบั
โครงกำรฯ ด้วยกำรปลกูต้นไม้เพื่อสร้ำงพืน้ท่ีสีเขียวใน
แตล่ะพืน้ท่ีทัว่ประเทศ และทัว่โลก ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  
เน่ืองในโอกำส ทรงมีพระชนมำยคุรบ 60 พรรษำ ใน
วนัท่ี 2 เมษำยน 2558   โดยมีเป้าหมาย 6 ล้านต้น
ภายในปี 2558 พร้อมทัง้จดัท ำเว็บไซต ์

3 .ปลูกใจรักส่ิงแวดล้อม : ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา 

รณรงค์ปลูกจิตส านึกรักษ์ธรรมชาต ิ: 
ร่วมกบั กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธุ์พืช 
จดัโครงกำรประกวดภำพถ่ำยอนรัุกษ์ธรรมชำต ิ
“สตัว์มีคำ่ ป่ำมีคณุ” ตัง้แตปี่ พ.ศ.2538 เพ่ือสร้ำง
จิตส ำนกึรักษ์สิ่งแวดล้อม ผำ่นภำพถ่ำย และพร้อม
ท่ีจะชว่ยกนัปกป้องให้ยัง่ยืนตลอดไป โดยในปี 
2557 มีผลงำนสง่เข้ำประกวดทัง้สิน้ 2,036 ภาพ 
มีนักศกึษาจาก 62 สถาบัน  

 
อน่ึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการท า

กิจกรรมสังคมอย่างละเอียด ไว้ในหัวข้อ “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจ าปี และ แบบ 
56-1  

‘Wegrow.in.th’ ประชำสมัพนัธ์โครงกำร และ
เผยแพร่กำรใช้งำน We Grow Application เพ่ือ
รณรงค์ให้ประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร 
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      together  
      we can make  
      it true 
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การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(G4–EC8, G4–SO01,G4-SO02) 
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G4 General Standard Disclosures 
Overview 

GRI Aspects/ Disclosure Indicator Status Page Comment  
Strategy & Analysis G4-1 Y 2-3   

G4-2 Y   disclose in  Annual 
Report 

Organizational Profile G4-3 Y   disclose in  Annual 
Report 

G4-4 Y 5-8   
  G4-5 Y  disclose in  Annual  
  G4-6 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-7 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-8 Y  5-8 
  G4-9 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-10 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-11 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-12 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-13 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-14 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-15 Y   disclose in  Annual 

Report 
  G4-16 Y   disclose in  Annual 

Report 



การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(G4–EC8, G4–SO01,G4-SO02) 
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Identified Material Aspects & Boundaries G4-17 Y   disclose in  Annual Report 

G4-18 Y 5/15-16   

G4-19 Y 15-16   

G4-20 Y   disclose in  Annual Report 

G4-21 Y   disclose in  Annual Report 

G4-22 Y   disclose in  Annual Report 

G4-23 Y   disclose in  Annual Report 

Stakeholder Engagement G4-24 Y   disclose in  Annual Report 

G4-25 Y 15-16   

G4-26 Y 15-16   

G4-27 Y 10-13   

Report Profile G4-28 Y 5   

G4-29 Y   disclose in  Annual Report 

G4-30 Y  5   

G4-31 Y 5   

G4-32 Y   disclose in  Annual Report 

G4-33 Y   disclose in  Annual Report 

Governance G4-34 Y   disclose in  Annual Report 

  G4-38 Y 20-21   

Ethics & Integrity  G4-56 Y 20-21   
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G4 Specific Standard Disclosures Overview 

GRI Aspects/ Disclosure Indicator Status Page Comment 

Category: Economic         

Indirect Economic Impacts G4-EC8 Y 43-48   
Category: Environmental         
Energy G4-EN3 Y 39-41   

G4-EN5 Y 39-41   
G4-EN6 Y 39-41   

Emissions G4-EN15 Y 39-41   
G4-EN16 Y 39-41   
G4-EN19 Y 39-41   

Category: Social         
Labor Practices & Decent Work 

Employment  G4-LA2 Y 23-31   
G4-LA3 Y 23-31   

Labor/ Management Relations G4-LA5 Y 33-37   
G4-LA6 Y 33-37   

Training & Education G4-LA9 Y 23-31   
G4-LA10 Y 23-31   

Society 

Local Communities G4-SO1 Y 43-48   
G4-SO2 Y 43-48   


