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MESSAGE FROM THE PRESIDENT AND CEO
ส า ร จ า ก ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก า ร ใ ห ญ แ ล ะ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร

ผมมีความยินดีอยางยิ่ง ที่ไดจัดทํารายงานความยั่งยืนของบริษัท
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือแสดงถึงความมุงม่ันและ
เจตนารมณ ในการดําเนินธุรกิจบนเสนทางแหงความยั่งยืน 
ซึ่งรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการเติบโต
ของธุรกิจอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมาก ผูคนในสังคมมีการแบงปนองคความรู 
ขอมูลตางๆ และมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง
การเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ 
ไดมากมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมาองคกรของเรามีการปรับตัว
อยางตอเนื่องเพื่อรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมๆ ที่คํานึงถึงการแบงปนคุณคาที่ดีที่สุดแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ในทุกภาคสวน

การดําเนินธุรกิจเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนน้ัน องคกรจําเปนตอง
สรางสรรคนวัตกรรมและสรางความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยปจจัยสําคัญคือการสรางความตระหนักรู ใหทุกคน
ในองคกรรับรูและเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติและการประสานความ
รวมมือของทุกภาคฝาย โดยตองเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดต้ังแต
ระดับผูบริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ มีการกําหนดนโยบายจาก
ผู บริหารระดับสูง ถายทอดเชื่อมโยงลงไปในระดับตางๆ ทั้งนี้ 

“ผูนํา” เปนบุคคลสําคัญ ที่ตองใหการสนับสนุนและมีพันธสัญญา 
(Commitment) เพ่ือยืนยันความมุงม่ันและเจตนารมณในการดําเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยาง
เหมาะสม

บริษัทกําหนดนโยบายดานความย่ังยืน โดยมุงม่ันนําเทคโนโลยี
และการสรางสรรคนวัตกรรม ผานคอนเวอรเจนซแพลทฟอรม 
และดีไวซตางๆ เติมเต็มชีวิต และเชื่อมโยงผูคน ครอบครัว องคกร 
สรางใหเกิดการแบงปนคุณคาเพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข

ในป 2558 ที่ผานมา บริษัทประสบความสําเร็จในหลายๆ ดาน 
โดยเราเปนผู ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพียงรายเดียว
ในประเทศท่ีมีคลื่นความถี่และความครอบคลุมในการใหบริการ
มากท่ีสุด มีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม 
สรางสรรคบรกิารท่ีสรางคุณคาแกผูบรโิภค มกีารลงทนุขยายโครงขาย
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ทําใหคนไทยเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร
ไดอยางท่ัวถึง ชวยลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เปนการตอกยํ้า
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเขาสูสังคมดิจิทัลอยางแทจริง 

บริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล สนับสนุนการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดยรวม
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Sustainabillity Report

ลงนามประกาศเจตนารมณในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) และไดจัดทํา “มาตรการตอตาน
การคอรรัปชั่น” ประกาศใชทั่วทั้งองคกร รวมท้ังบริษัทยอยและ
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของทุกบริษัทปฏิบัติตาม
มาตรการตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด

นอกจากน้ียังใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม โดยนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการส่ือสาร สนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรูแกเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีหางไกล ผานโครงการทรู
ปลูกปญญา รวมท้ังขยายความรวมมือดานความรับผิดชอบตอ
สังคมกับองคกรนานาชาติ ตัวอยางเชนไดรวมกับ UNESCO สงเสริม
การเรียนรู ของเด็กท่ีอยู ในพื้นท่ีชายแดนผานโครงการสงเสริม
การเรียนรู หนังสือโดยใชสื่อแบบพกพาสําหรับเด็กนอกระบบ
การศึกษา ฯลฯ

บริษัทยังตระหนักถึงปญหาสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง จึงได
แตงต้ังคณะทํางานบริหารจัดการกาซเรือนกระจกของกลุมบริษัท 
(True Group Working Committee for Greenhouse Gas) ทําหนาท่ี
บริหารจัดการพลังงานและคารบอน ซึ่งครอบคลุมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน มีเปาหมายลดความเขมขนการปลอย
กาซเรือนกระจกใหลดลงรอยละ 20 ภายในป 2563 เทียบกับป 
2553 โดยในป 2558 เราลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดถึงรอยละ 
25 รวมทั้งยังไดพัฒนา แอพพลิเคช่ัน We Grow นวัตกรรมเพื่อ
สิ่งแวดลอมและสังคม เปนเคร่ืองมือรณรงคและขยายการสราง
เครือขายอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเชิญชวนให
ร วมกันปลูกตนไมและบันทึกการเจริญเติบโตในปจจุบันมีการ
ปลูกตนไมและแชรขอมูลผาน แอพพลิเคช่ัน We Grow จํานวน 
4.3 ลานตน สามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดประมาณ 5.3 
หมื่นตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญเร่ืองการบริหารจัดการสายโซอุปทาน 
(Supply Chain) ซึ่งบริหารจัดการแบบรวมศูนย (Centralized 
Management Structure) โดยมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร สรรหาสินคาที่มีคุณภาพใน
ราคาท่ีเหมาะสมและสรางความสัมพันธที่ดีตอคูคา โดยไดกําหนด
พันธสัญญาในการจัดซื้อจัดจางกับคูคาซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติ 
6 ดาน ไดแก 1. สภาพแวดลอมในการทํางาน 2. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 3. จริยธรรมทางธุรกิจและการตอตานทุจริต 
4. ความโปรงใสในรายการท่ีเก่ียงโยงกัน 5. ขอแนะนําในการทํา
สัญญารับชวง 6. ระบบรับรองคุณภาพ

ในปนี้ผมมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่บริษัทไดรับการยอมรับให
เขารวมเปนภาคีในขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Global Compact: UNGC) ภายใตหลักสากล 10 ประการ ครอบคลุม 
4 ประเด็นสําคัญในดานสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม และ
การตอตานการทุจริต เพ่ือรวมเปนพลังระดับโลกในการขับเคลื่อน
ธุรกิจไปสูความยั่งยืน

ขณะเดียวกันในการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กลุมทรูยึดม่ัน
ในวัฒนธรรมองคกร 4C คือ C-Caring วัฒนธรรมองคกรที่ใสใจ
พนักงานและทุกภาคสวนที่เก่ียวของ C-Credible การประกอบ
ธุรกิจดวยความนาเชื่อถือและมีธรรมาภิบาล C-Creative มีความ
สรางสรรคดานตางๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม 
การสื่อสาร และคอนเทนตที่จะเกิดประโยชนตอผูบริโภคและสังคม 
และ C- Courageous ความกลาที่จะเปล่ียนแปลงสูสิ่งใหมๆ ซึ่งเปน
พลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร ผมมีความเช่ือวาวัฒนธรรม
องคกร 4C เปนพ้ืนฐานหลักของการยึดเหน่ียวเชื่อมโยงทุกภาคสวน 
ในการสรางคุณคาท่ีสําคัญใหสังคมเปนวัฒนธรรมท่ีจะนําองคกร
ของเราสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

สุดทายนี้ ผมขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน ทั้งจากลูกคา ผูถือหุน 
นักลงทุน ชุมชน คูคาธุรกิจ องคกรเอกชน ภาครัฐ รวมถึงความมุงม่ัน
ตั้งใจในการทํางานของผูบริหารและพนักงานทุกคนซึ่งไดรวมกัน
ทําหนาท่ีขับเคลื่อนองคกรใหกาวสูการเปนผูนําท้ังในทางธุรกิจ
และในการสงเสริมการพัฒนาประเทศ ผมขอใหคํามั่นวาบริษัทจะ
มุงดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ
ประเทศชาติ เพื่อความสุขและความพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

นายศุภชัย เจียรวนนท
กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร
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AT A GLANCE
เ กี่ ย ว กั บ ท รู

กลุมทรูเปนผู นําดานคอนเวอรเจนซ ไลฟสไตล นําเสนอบริการ
และพัฒนาโซลูชั่นดานการสื่อสารโทรคมนาคมอยางครบวงจร 
โดยมี 3 ธุรกิจหลักประกอบดวย 

ทรูโมบาย ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยเครือขายประสิทธิภาพ
สงูสุด ครอบคลมุท่ัวประเทศ และมีแบนดวธิภายใตใบอนุญาตมากท่ีสดุ
ในประเทศไทย ใหบริการภายใตแบรนด ทรูมูฟ เอช ซึ่งปจจุบัน 
ทรูมูฟ เอชสามารถใหบริการครอบคลุมในทุกมิติทั้งบนระบบ 4G 3G 
และ 2G ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2558  มีฐานผูใชบริการท้ังสิ้น 19.1 ลานราย 
โดยในจํานวนน้ี 4.7 ลานราย เปนผู ใชบริการระบบรายเดือน

ทรูออนไลน ผู  ใหบริการโทรศัพทพื้นฐานรายใหญที่สุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผู นําในการให บริการ
บรอดแบนดอินเทอรเน็ตและ WiFi ดวยโครงขายท่ีครอบคลุม
มากท่ีสุดทั่วประเทศ ผานเทคโนโลยี FTTx หรือใยแกวนําแสง 
เทคโนโลยี DOCSIS และเทคโนโลยี xDSL โดยบริการบรอดแบนด
อินเทอรเน็ตของทรูออนไลนเติบโตแข็งแกรงอยางตอเนื่อง 
มีจํานวนผู ใชบริการ บรอดแบนดรายใหมสุทธิในปสูงสุดเปน
ประวัติการณ สงผลใหฐานผู ใชบริการเพิ่มข้ึนเปนจํานวนท้ังส้ิน 2.4 
ลานราย ณ สิ้นป 2558 

ทรูวิชั่นส ผูนําในการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกและ
บริการในระบบ HD ทั่วประเทศ มีฐานลูกคาเพ่ิมข้ึนเปน 3.1 ลานราย 
ณ สิ้นป 2558 โดยมีลูกคาจํานวน 1.4 ลานราย บอกรับบริการประเภท
พรีเมียมและมาตรฐาน 

บริษัทมุงม่ันสรางสรรคสินคาและบริการคุณภาพสูงดวยเทคโนโลยี
ดานการสื่อสารท่ีลํ้าสมัยบนเครือขายท่ีดีที่สุดและมีพื้นท่ีใหบริการ
ที่มีความครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารและสาระบันเทิงไดอยางทั่วถึง ชวยลดความเหล่ือมลํ้าทาง
เทคโนโลยีและสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางย่ังยืนใหแกประเทศ

ทั้งนี้ยังคงมุงมั่นในการรวมพัฒนาอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม
ของไทยใหทดัเทียมนานาประเทศ พรอมรองรับการกาวเขาสูเศรษฐกจิ
ดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งบริษัทมียุทธศาสตรคอนเวอรเจนซ
เปนหน่ึงในกลยุทธหลักท่ีสรางความโดดเดนและความไดเปรียบ 
ดวยแพ็กเกจคอนเวอรเจนซที่ผสมผสานสินคาและบริการตางๆ 
ภายในกลุ ม สามารถตอบสนองความตองการและไลฟสไตลที่
หลากหลายของลูกคาไดเปนอยางดี ทําใหไดรับผลตอบรับท่ีดี
อยางตอเนื่อง สิ่งตางๆ เหลานี้ชวยสนับสนุนและเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหแกธุรกิจหลักของบริษัทและยังเปนการสรางความ
ผูกพันของลูกคาตอสินคาและบริการตางๆ ของบริษัทอีกดวย
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ผูมีสวนไดเสีย (G4-24,G4-25, G4-26)

ผูมีสวนไดเสียของ บริษัทแบงออกเปน 6 กลุมหลัก ไดแก พนักงาน 
ลูกคา คูคา เจาหน้ี ผูลงทุนและหนวยงานของรัฐ โดยเปดโอกาสให
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสมํ่าเสมอผานชองทางที่เหมาะสมและ
เอื้อตอการแสดงขอคิดเห็น เพื่อใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีบริษัทนําขอคิดเห็นและ

ประเด็นสําคัญท่ีไดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียไปพิจารณา 
เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดเสียและพัฒนาใหองคกรสามารถเติบโตไปพรอมกับการ
รักษาสานสัมพันธอันดีกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

  พนักงาน

ชองทางการมีสวนรวม 
• การประชุมประกาศวิสัยทัศน ประจําป
• สื่อสังคมออนไลน / e-mail
• ขอแนะนํา และ/หรือ ขอรองเรียน
• แบบสํารวจ employee engagement (ปละ 1 คร้ัง)

  เจาหน้ี

ชองทางการมีสวนรวม 
• รายงานประจําป
• สื่อสังคมออนไลน / e-mail
• ขอแนะนํา และ/หรือ ขอรองเรียน
 

  ลูกคา

ชองทางการมีสวนรวม 
• ศูนยบริการลูกคา (True Shop)
• ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท (Call Center) 
• การติดตอกับลูกคาโดยตรง
• สื่อสังคมออนไลน / e-mail
• การสํารวจความพึงพอใจของลูกคารายป 
• ขอแนะนํา และ/หรือ ขอรองเรียน

  ผูลงทุน

ชองทางการมีสวนรวม  
• ศูนยขาว
• สื่อสังคมออนไลน / e-mail
• การประชุมผูถือหุนประจําป
• ขอแนะนํา และ/หรือ ขอรองเรียน
• ประชุมชี้แจงนักลงทุนประจําไตรมาส 

  คูคา

ชองทางการมีสวนรวม  
• การประชุมประจําป
• การเย่ียมชมธุรกิจรายไตรมาส
• จัดอบรมความรูแกคูคา
• สื่อสังคมออนไลน / e-mail
• ขอแนะนํา และ/หรือ ขอรองเรียน

  หนวยงานของรัฐ

ชองทางการมีสวนรวม 
• การรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสมํ่าเสมอ
• ความรวมมือ ในการดําเนินโครงการรวมกัน เพื่อสนับสนุน
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตางๆ 
• สื่อสังคมออนไลน / e-mail
 



25582557

+10.8%
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ความกาวหนาในป 2558
ป 2558 นับเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญอีกครั้งของบริษัทดวยความสําเร็จในหลายๆ ดาน รวมถึงผลประกอบการที่สูงเปน
ประวัติการณ ทั้งผลกําไรและรายไดที่เติบโตแข็งแกรงในทุกกลุมธุรกิจหลัก อีกทั้งการชนะการประมูลคลื่นความถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz 
นับเปนกาวสําคัญในการคงความเปนผูนํา 4G และโมบายบรอดแบนดของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความตองการ
ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่เติบโตอยางรวดเร็ว ดวยเครือขายที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุด 

2015 HIGHLIGHTS
ค ว า ม ก า ว ห น า ใ น ป   2558

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการโดยรวม เติบโตรอยละ 10.8 จาก
ปกอนหนาเปน 74.8 พันลานบาท ในป 2558 เปนผลจากการเติบโต
ของรายไดในทุกธุรกิจหลัก โดยเฉพาะรายไดจากบริการนอนวอยซ
ในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนท่ี

กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทเติบโตเปน 4.4 พันลานบาท ในป 
2558 เมื่อเทียบกับผลกําไรจํานวน 1.3 พันลานบาท ในปกอนหนา 
เปนผลจากกําไรจากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ดอกเบี้ยจายท่ีลดลง 
และการสิ้นสุดการตัดคาเสื่อมราคาของอุปกรณโครงขาย 2G

จาก กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทเติบโตเปน 4.4 พันลานบาท ในป กําไรสุ

25582557

1.3
4.4
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รายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกลุมทรูโมบายยังคง
เติบโตเหนือกวาอุตสาหกรรม ทําใหกลุ มทรูโมบายสามารถเพ่ิม
สวนแบงตลาดของรายไดจากการใหบริการไดอยางโดดเดนเปน
รอยละ 20.8 ในไตรมาส 4 ป 2558

บริการบรอดแบนดของทรูออนไลน ยังคงเติบโตอยางแข็งแกรง 
ทั้งในกลุมลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ โดยเฉพาะผลตอบรับที่ดีมาก
ตอแพ็กเกจไฟเบอรบรอดแบนดของกลุม ซึ่งไดเปดตัวในชวง
ครึ่งหลังของป 2558 มอบความเร็วอินเทอรเน็ตสูงสุดถึง 1 Gbps

ทรูวิชั่นส มีรายไดเติบโตอยางสูงจากผลสําเร็จอยางตอเนื่อง 
ของแคมเปญคอนเวอรเจนซ สงผลใหรายไดจากคาสมาชิก ปรับตัว
เพิ่มขึ้นตั้งแตไตรมาส 2 ของป 2558 รวมถึงผลตอบรับที่ดีเยี่ยม
ตอการจัดอีเวนทการแสดงและมิวสิคช้ันนําระดับโลกท่ีจัดข้ึน
ในระหวางป

บริษัทมีลูกคาในระบบสมาชิกรายเดือนเติบโตอยางสูง โดยมีจํานวน
ลูกคารายใหมสุทธิเพิ่มสูงสุดเปนประวัติการณในทั้ง 3 ธุรกิจหลัก 
ทั้งน้ีกลุ มทรูโมบายมีลูกคาในระบบรายเดือนเพ่ิมข้ึน จํานวน 
847,237 ราย ทรูออนไลนมีลูกคาบรอดแบนดอินเทอรเน็ต เพิ่มข้ึน
จํานวน 306,682 ราย และทรูวิชั่นสมีลูกคาแบบบอกรับสมาชิก 
เพิ่มขึ้นจํานวน 460,507 ราย ในป 2558

รายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกลุมทรูโมบายยังคง ู

20.8%
2 8

ันส มีรายไดเติบโตอยางสูงจากผลสําเร็จอยางตอเน่ือง ังคง ทรูวิชั่

บริการบรอดแบนดของทรูออนไลน ยังคงเติบโตอยางแข็งแกรง 

1BROADBAND

Gbps 

ในระหวางป

มีลูกคาในระบบสมาชิกรายเดือนเติบโตอยางสูง โดยมีจํานวนกรง 

ในระห

บริษัท

+460,507 

+306,682

 +847,237
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SUSTAINABILITY AT TRUE
ท รู กั บ ค ว า ม ยั่ ง ยื น

คุณคาความเปนทรู (True Value)

 CARING CREDIBLE CREATIVE COURAGEOUS

 ความรัก ความรูสึกไดถึง ความรับผิดชอบ มีวินัย ความรักในการเรียนรู ความกลาที่จะทําสิ่งที่ถูกที่ควร
 ความทุกขสุขของผูอื่น ตอหนาที่ และเปนที่ไววางใจ เพื่อสรางสรรคคุณคาใหมๆ  โดยเห็นแกสวนรวมเปนที่ตั้ง
  เชื่อถือได ทั้งตอหนาที่ และ ตลอดเวลา (อยางมีความสุข
  ในฐานะบุคคลในสังคม เพื่อการพัฒนาครอบครัว
   งาน และสังคม)

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SD Goals)

 CARING CREDIBLE CREATIVE COURAGEOUS

 สรางสภาพแวดลอมในการ สรางแบรนดใหมีความ พัฒนาคอนเทนตที่สรางสรรค สรางการรับรู ในทุกกลุม
 ทํางาน เนนการมีสวนรวม นาเชื่อถือและสามารถรักษา เพื่อสรางการรับรูของสังคม เปาหมายดวย ดิจิทัล คอนเทนต
 ในการทํางานท่ีชวยสราง ฐานลูกคาไวได ตอกิจกรรมดานการพัฒนา
 และแบงปนคุณคา  องคกรอยางยั่งยืน

CA R I N G

C

R E A T I V E

C
R E D I B L E

C
O

U R A G E OUS

(True Value)

Caring

Credible 

Creative 
Coreageous
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การบริหารจัดการดานความย่ังยืน
บริษัทมุ งมั่นพัฒนาการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน 
โดยดําเนินกิจการดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม ตลอดจนตระหนักถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
อยางเหมาะสม ในฐานะผู นําการสื่อสารมีความมุงมั่นท่ีจะนํา
เทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมการเรียนรู  เข าไปสงเสริม
การเรียนรูแกเด็กและเยาวชน เพื่อใหเขาถึงแหลงขอมูลความรู
ตางๆ อยางเทาเทียม โดยมุงปลูกความรู ปลูกความดี และปลูกใจ
รักส่ิงแวดลอม ผานโรงเรียนทรูปลูกปญญา พรอมสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ ดวยแนวคิด “Creating a Better Life for 
the Disabled” และมี True Autistic Thai Centre เปนศนูยสงเสริมอาชีพ
และสรางรายได พรอมพัฒนา แอพพลิเคชั่น ออทิสติก ชวยพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของบุคคลออทิสติก

นอกจากน้ียังพัฒนา แอพพลิเคชั่น We Grow นวัตกรรมเพื่อ
สิ่งแวดลอมและสังคม เปนเคร่ืองมือรณรงคขยายการปลูกตนไม 
และสรางเครือขายการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
ขยายความรวมมือดานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับนานาชาติ 
ทั้งนี้บริษัทมีพันธกิจหลักที่สําคัญคือ การดําเนินกิจกรรมดวย
ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยขับเคล่ือน
องคกรไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป

สําหรับการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้น บริษัท
ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการดานกิจการองคกรเพื่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility and Social Enterprise Committee) 
โดยมีกรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหารของบริษัท 
เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบดวย ผูบริหารระดบัสูง 
15 ทาน ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย กลยุทธและแผนงานท่ีสอดคลอง
กับเปาหมาย และจัดตั้งหนวยงานความยั่งยืน (CSR Strategy and 
Sustainable Development Department) ทําหนาท่ีกําหนดกรอบการ
ดําเนินงานดานความย่ังยืน แนวทางการดําเนินกลยุทธการพัฒนา
อยางยั่งยืนขององคกร ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 
ตลอดจนผลักดันนโยบายใหนําไปสู การปฏิบัติของหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอก นอกจากน้ีบริษัทอยูระหวางดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานดานการพัฒนาสูความย่ังยืน (Sustainable 
Development Working Team) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากสายงาน
ตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีขับเคลื่อนแผนงานตามกลยุทธและนโยบายที่
กําหนดใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความตอเน่ือง 

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส นาเช่ือถือและตรวจสอบได
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่ง
คณะกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกรตองปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทอยางเครงครัด 
โดยมีคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผู ทรงคุณวุฒิจากสาขา
ตางๆ รวม 18 ทาน ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท 
ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท รวมถึง
การกาํกบัดแูลกจิการท่ีดเีพือ่ประโยชนสงูสดุท้ังตอบรษิทัและผูถอืหุน 
โดยคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยทําหนาท่ี
กํากับดูแลและกล่ันกรองงานที่สําคัญในดานตางๆ รวม 4 คณะ 
ดังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ คณะกรรมการกาํกับกิจการท่ีด ีและคณะกรรมการ
ดานการเงิน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่รายงานประจําป 2558 ของบริษัท หัวขอ 
“การกํากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต www.truecorp.co.th

บริษัทสนับสนุนการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งครอบคลุมการ
รับและจายสินบน โดยรวมลงนามในคําประกาศเจตนารมณของ
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 
และจัดทํา “มาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน” เพ่ือเปนหลักปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส อันจะนําไปสูการพัฒนา
องคกรและประเทศชาติอยางย่ังยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีมติอนุมัติ “มาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน” ซึ่งกรรมการ
ผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหารไดประกาศใชมาตรการ
ดังกลาวท่ัวท้ังองคกรท้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอยทุกแหง 
โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของทุกบริษัทตอง
ปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปช่ันดังกลาว นอกจากน้ี
ยังไดจัดใหมีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติ การกํากับดูแล 
การติดตามการประเมินผล รวมทั้งการฝกอบรมเพื่อใหความรูแก
พนักงาน ตลอดจนชองทางในการรองเรียนหรือแจงเบาะแสท้ัง
สําหรับพนักงานและบุคคลภายนอก โดยในป 2558 ไมพบการทุจริต
หรือขอรองเรียนของการกระทําที่ขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจ

ทั้งน้ียังไดกําหนดแนวปฏิบัติไวใน “คุณธรรมและขอพึงปฏิบัติในการ
ทํางาน” โดยหามมิใหพนักงานเรียกรองหรือรับสินน้ําใจเพ่ือตนเอง
หรือเพ่ือผูอื่น จากบุคคลท่ีรวมทําธุรกิจ และหามการจายเงินหรือ
ใหความชวยเหลือท่ีถือวาเปนการติดสินบนหรือใหผลประโยชน 
รวมท้ังยังใหการสนับสนุนหนวยงานภาครัฐรณรงคการตอตาน
คอรรัปชั่นผานส่ือและกิจกรรมตางๆ อีกทั้งยังไดกําหนดชองทางให
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ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบหรือการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ 
โดยสามารถสงถึงคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือ หนวยงานทีเ่ก่ียวของ
ผานชองทางตางๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส  : 

auditcommittee@truecorp.co.th หรือสงจดหมายปดผนึก 
จาหนาซองถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรงตามท่ีอยู ดังนี้ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2. กรรมการผูจดัการใหญและประธานคณะผูบริหาร โดยสงจดหมาย
ปดผนึกและจาหนาซองถึงกรรมการผูจัดการใหญและประธาน
คณะผูบริหาร โดยตรงตามท่ีอยู ดังน้ี กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานคณะผูบริหาร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 18 อาคารทรูทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

3. ฝายทรัพยากรบคุคล โดยสงอีเมลไปท่ี Sarinra_Won@truecorp.co.th 
4. ฝาย Fraud & Cyber-Crime โดยสงอีเมล ไปท่ี Nopadol_Som@

truecorp.co.th 

ทั้งนี้หนวยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย ในฐานะที่เปน
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูดูแลรับผิดชอบ
ในการรวบรวมและนําสงเรื่องรองเรียนหรือการแจงเบาะแสตางๆ 
ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและดําเนินการตอไป 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดําเนินการและนําเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส 

รวมรณรงคตานทุจริตคอรรัปช่ัน
บริษัทใหการสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ในโครงการชอสะอาด
ประจําป 2558 ซึ่งจัดตอเน่ืองเปนปที่ 5 เพื่อเปนกําลังใจแก
ผู สรางสรรคสื่อที่มีผลงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พรอมสนับสนุนการผลิตและเผยแพรสปอต
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหสื่อตางๆ สงผลงานเขาประกวด 
รวมท้ังประมวลภาพพิธีมอบรางวัลออกอากาศผานทรูวิชั่นส
กวา 27 ชองรายการ รวมท้ังชองดิจิทัลทีวีของบริษัท ไดแก 
TRUE4U และ TNN24 นอกจากนี้ยังไดนําศิลปน AF ไปรวม
รณรงคกิจกรรมดังกลาว เพื่อชวยขับเคลื่อนแนวคิดและสราง
คานิยมที่ดีของการตอตานคอรรัปชั่น 

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยงเนื่องจากเทคโนโลยีสื่อสาร
มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและความตองการของลูกคา
ก็เปล่ียนแปลงไปตามวิวัฒนาการของผลิตภัณฑและบริการใหมๆ 
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงดานกฎเกณฑการกํากับดูแลท่ีสงผลให
มีการเปดตลาดและใหบริการดวยเทคโนโลยีใหมๆ อยางไรก็ตาม
คาดวาปจจัยดังกลาวขางตนจะยังคงมีผลตอธุรกิจส่ือสารของ
ประเทศไทยในอนาคต ทั้งน้ีอาจจะทําใหบริษัทมีคาใชจายในการ
ลงทุนและการดําเนินงานสูงขึ้นเปนอยางมาก เพราะถาบริษัท
ไมลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนอง
ความตองการลูกคาอาจจะมีผลทําใหขีดความสามารถในการ
แขงขันและความพึงพอใจของลูกคาลดลงได รวมท้ังสภาวะการ
แขงขันในตลาดโทรคมนาคมท่ีรุนแรงลวนสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจขององคกร 

ดังนั้นเพ่ือให มั่นใจว าการบริหารความเสี่ยงเป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจึงจัดทํานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่สอดคลองตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 
(Enterprise Risk Management: ERM) ของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
และใชระบบ Risk Map สําหรับการระบุความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของ 
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําหนาที่
รับผิดชอบกําหนดกรอบการบริหารความเส่ียง วิเคราะหและ
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ 

อยางไรก็ตามเพ่ือใหการติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทไดดําเนินการ
การตรวจสอบภายในที่อิงฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) และ
พัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบภายในทั้งดานบุคลากรและ
การระบบปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

บริษัทยังตระหนักเปนอยางยิ่งว าการขยายตัวของภาคธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคมท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วนั้นยอมสงผลตอการเกิด
ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจ โดยมีการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงใหทันสมัย เพื่อใหติดตาม
และรับมือกับความเส่ียงท่ีกําลังจะเกิดขึ้น (Emerging Risk) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตอตานและจาก
ประชาสังคม ตอการสรางเสาสัญญาณ

จากการประมูลคลื่นความถี่ทั้งระบบ 1800 เมกะเฮิรตซ 
และ 900 เมกะเฮิรตซเพ่ือใชในธุรกิจโทรคมนาคม ในป 

2558 ที่ผานมาน้ัน ทําใหบริษัทไดรับโอกาสทางธุรกิจ

โดยอาจจะมีการขยายการสรางเสาสัญญาณในหลายพ้ืนท่ี 
และอาจกอใหเกิดความเส่ียงจากการตอตานของ

ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีกอสรางสถานีสงสัญญาณ 
อันเน่ืองมาจากความกังวลของประชาชนจากผลกระทบ

ของคล่ืนความถี่แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Field) 

ตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม

ความเส่ียงจากขยายตัวของภาคธุรกิจส่ือสาร 

ที่อาจจะสงผลตอการใชพลังงานและทรัพยากร
ธรรมชาติเพิ่มข้ีน
จากการขยายตัวของภาคธุรกิจส่ือสารอยางรวดเร็ว

เพ่ือเพิ่มศักยภาพดานการแขงขันทางเศรษฐกิจ และ
รองรับการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ ทําให
ผูประกอบการตองเรงขยายโครงขายใหครอบคลุม

พื้นที่ทั่วประเทศ และการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ใหทัดเทียมมาตรฐานสากล ทําใหจําเปนตองใช

พลังงานในดานตางๆ อาทิ ไฟฟา นํ้ามันเชื้อเพลิง 
และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น จากปจจัย
ดังกลาวสงผลใหการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

เพิ่มมากข้ึนและสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
สภาพแวดลอม 

คณะผูบริหารไดพิจารณาความเสี่ยงจากประเด็น
ดงักลาวอยางรอบครอบ เพ่ือหาแนวทางการปฏิบตังิาน

ทีด่แีละเหมาะสมตอทุกฝายโดยไดแตงตัง้ผูทีท่าํหนาท่ี

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 
ในการใหข อมูลท่ีถูกตอง พรอมท้ังรวมมือกับ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

จัดใหมีการพบปะประชาชนในชุมชนบริเวณท่ีตั้ง
เสาสัญญาณ เพื่อใหความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังรับฟงทุกความคิดเห็น 

ตลอดจนจัดตั้งหนวยงานเพื่อตอบขอสงสัยพรอมให

ขอมูลที่ถูกตองในสังคมออนไลน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดพจิารณาเหตุการณ
ทีเ่กดิข้ึนอยางเหมาะสมและรอบคอบ พรอมท้ังพจิารณา 
แนวทางการปฏิบัติงานอยางรัดกุม โดยยึดหลักการ

อยูรวมกันอยางยั่งยืนระหวางองคกร สังคม และ
สภาพแวดลอม พรอมท้ังสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย

ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือสรรหานวัตกรรม 
( Innovation) ใหมๆ มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ลดการใชทรัพยากร และรักษา

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน โดยมีตัวอยางโครงการ
ที่เกี่ยวของดังนี้ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การระบายอากาศในชุมสายเพ่ือลดการใชพลังงาน
ไฟฟา โครงการยดือายกุารใชงานแบตเตอรีใ่นชุมสาย
เพือ่ลดการสรางขยะอันตรายตอสังคม หรือโครงการ

ลดการใชกระดาษในสํานักงานเพื่อลดการทําลาย
ปาไมของประเทศ เปนตน
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ทามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาคควบคูไปกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเน่ืองของ
เทคโนโลยี บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท่ีจะเปนรากฐานสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรไปสูความ
เติบโตอยางย่ังยืน และพรอมที่จะชวยผลักดันใหพนักงานมีความรู
และความสามารถท่ีกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน เพื่อให
สามารถแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

การบริหารจัดการ
บริษัทกําหนดกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและนโยบายของบริษัทโดยตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ โดยมี
ความเช่ือวาพนักงานทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวท่ีควรคาแก
การไดรับการยอมรับและพัฒนาศักยภาพการทํางาน 

การพัฒนาความรูความสามารถนอกจากจะชวยเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหแกธุรกิจแลว ยังชวยผลักดันใหพนักงานมีโอกาส
กาวหนาในอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองไดตลอดชวงชีวิต 
บริษัทจึงไดนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : PMS ) มาใช ซึ่งชวยใหพนักงานสามารถ
กําหนดเปาหมายการทํางานใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร 
และยังเปนการเปดโอกาสใหพนักงานและหัวหนางานไดรวม
พจิารณาจุดแข็งและจุดท่ีควรไดรบัการพฒันา ตลอดจนความคาดหวัง
และจุดมุงหมายในการทํางานท่ีจะชวยใหสามารถกําหนดแผน
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ชวยให
พนักงานรูถึงศักยภาพที่แทจริงของตนเองและพรอมท่ีจะพัฒนา
ไปสูเปาหมายท่ีตองการ โดยมุงม่ันท่ีจะสนับสนุนพนักงานอยาง

เต็มท่ีเพื่อใหพนักงานทุกคนไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางเหมาะสม

จากกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคล บริษัทจัดตั้งศูนยฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร (Capability Development & Learning 
Center) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาศักยภาพทั้งในสายอาชีพและพัฒนา
สวนบุคคล โดยดําเนินงานรวมกับสายธุรกิจตางๆ ออกแบบ
หลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพและเนนการฝกอบรม
พนักงานตามสายอาชีพในทุกระดับอยางเหมาะสมผานกระบวน
การเรียนรูที่หลากหลาย อาทิ ระบบการเรียนทางไกลผานระบบ 
VDO Conference สําหรับพนักงานในตางจังหวัด ระบบการเรียน
ดวยตนเองผาน E-learning และระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส
หรือ True-iBook เปนการอํานวยความสะดวกและเพ่ิมชองทางการ
เรยีนรูและพัฒนาพนกังานอยางตอเนือ่ง อยางไรกต็ามศนูยฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรยังทําหนาท่ีในการเตรียมพนักงานใหพรอม
รบัมือกบัการเปลีย่นแปลงและความทาทายใหมๆ  ทีท่วีความซบัซอนขึน้
ในทุกขณะ 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีความเชื่อวาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงมีการ
ปฏบิตังิานท่ีเปนเลศิในดานตางๆ จะชวยนาํพาองคกรไปสูจดุมุงหมาย 
โดยบริษัทมีนโยบายและแผนการสืบทอดตําแหนงท่ีชัดเจนในการ
บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงสูการเปนผูบริหารและยังมุงเนน
การสรางความเปนผู นําของพนักงานผานโครงการตางๆ อาทิ 
โครงการ Leader Develop Leader (LDL) โครงการ True Next 
Generation สําหรับพนักงานใหมที่มีศกัยภาพและโครงการ True Star 
สําหรับพนักงานปจจุบันที่มีผลงานโดดเดน 

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
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ผลการดําเนินงาน 
บริษัทมุงม่ันพัฒนาพนักงานในทุกระดับอยางตอเน่ืองผานการ
ดําเนินงานของศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยในป 2558 
จดัหลักสูตรการพฒันาทักษะและการเรยีนรูตลอดชวงชีวติการทาํงาน
สําหรับพนักงานรวมกวา 100 หลักสูตร มุงเนนการพัฒนาทักษะ
ความสามารถ ตลอดจนรักษาและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยช่ัวโมงฝกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดอยูที่ 14.56 ชั่วโมง
ตอคนตอป ใชงบประมาณท้ังส้ิน 69.3 ลานบาทหรือเฉลี่ยกวา 
3,332 บาทตอคน 

นอกจากการฝกอบรมในหองเรียนหรือการใหความรูผานส่ือตางๆ แลว 
บริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรูผานประสบการณจริง 
โดยในป 2559 รเิริม่โครงการ True No.1 Service Excellence เปดโอกาส
ใหพนักงานมีโอกาสหมุนเวียนไปเรียนรูงานในแผนกอ่ืนๆ ซึง่กลุมแรก
เปนพนักงานจากสํานักงานใหญไดรับมอบหมายใหไปเรียนรูงานท่ี 
ทรูช็อป รวมถึงหนวยงานอื่นๆ เชน หนวยงานลูกคาสัมพันธ เพ่ือให
พนักงานในหนวยงานตางๆ เรียนรู และเขาใจการทํางานและ
ภาพรวมธุรกิจของบริษัทไดอยางแทจริง

True Star 
True Star เปนหลักสูตรสําหรับพนักงานระดับผูจัดการและระดับ
ตํ่าลงไปที่มีความโดดเดนในการทํางานและไดรับการประเมินใน
ระดับ A ติดตอกัน 2 ป หลักสูตรนี้มุ งเนนพัฒนาดานความเปน
ผู นําท่ีสอดคลองกับคานิยมองคกร ทั้งนี้ในปที่ผานๆ มาไดจัด
หลักสูตรใหพนักงานทรูสตาร ไดเรียนรูเก่ียวกับสินคาและบริการ
ของบริษัทเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจธุรกิจของบริษัทมากข้ึน 
แตในป 2558 ไดปรับเปล่ียนหัวขอของการเรียนรูจากการเรียนรูงาน
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของกลุมทรูมาเปนเรียนรูเรื่องความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยในป 2558 มีพนักงานทรูสตารจํานวน 164 คน ไดรับ
มอบหมายใหเขาไปชวยดูแลการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการทรู 
ปลกูปญญาใหสามารถใชสือ่เพือ่การเรยีนรูตางๆ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
ในขณะเดียวกันยังไดเรียนรูและมีความเขาใจกิจกรรมเพ่ือสังคม
ของบริษัทและสามารถขยายแนวคิดกิจกรรมเพ่ือสังคมไปยัง
หนวยงานของตนเองได 

A

72%

14.56

15.13 14.08

24.39
.
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True Academy Project
โครงการ True Academy เกิดข้ึนจากดําริของนาย ศุภชัย เจียรวนนท 
กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร ที่มีความมุงมั่น
สงเสริมการเรียนรูแกนิสิตนักศึกษาท่ีสนใจดานนวัฒกรรมใหมๆ ให
มีโอกาสแสดงศักยภาพ คิด สรางสรรคผลิตภัณฑและบริการที่ลํ้า
สมัย แปลกใหมไมซํ้าใครดวยการใหอิสระทางความคิด พรอมท้ัง
สนับสนุนใหทํางานที่แตละคนสนใจเพื่อใหทํางานอยางมีความสุข 

True Academy เปนโครงการท่ีเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาช้ันปที่ 3 
ที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร สมัครเขารวมโครงการและตองสอบ
คัดเลือกท้ังการสอบขอเขียนและการสัมภาษณ โดยมีเปาหมายรับ
ปละ 100 คน ผูผานการสอบคดัเลือกจะไดเขารวมฝกงานในหนวยงาน
ตางๆ เปนระยะเวลา 2 เดือน โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายวัน 

นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการจะไดเรียนรูงานดวยการลงมือ
ปฏบิตัจิรงิในสายงานท่ีสนใจ ซึง่เปดโอกาสใหเรยีนรูอยางกวางขวาง
และใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีพรอมท้ังมอบหมายให
ทําโครงการดานนวัตกรรมโดยมีพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา เพื่อใหเกิด
การเรียนรูควบคูการทดลองทํางานอยางมีประสิทธิภาพหลังครบ
ระยะเวลาฝกงานเยาวชนกลุมน้ีกลับไปศึกษาตอในชั้นปที่ 4 และ
หลังจากจบการศึกษาจะไดรับสิทธิ์เขารับการคัดเลือกโดยการ
สัมภาษณเพื่อเขารวมโครงการ True Next Generation 

True Next Generation 
True Next Generation เปนโครงการที่เปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษา
จบใหมจากคณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยสีารสนเทศ สมคัรเขา
รวมงานกับบริษัท โดยเปดรับปละประมาณ 30–40 คน ทุกคน
ตองสอบทั้งขอเขียน และการสอบสัมภาษณเพ่ือวัดทักษะความรู
ความสามารถ ซึ่งตองผานเกณฑการพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีบริษัท
กําหนด นอกจากนี้ยังใหสิทธิ์นักศึกษาที่เคยเขารวมโครงการ True 
Academy ที่จบการศึกษาชั้นปที่ 4 แลวเขารวมได โดยตองผานการ
สอบสัมภาษณจากหนวยงานท่ีกําหนด ซึ่งเยาวชนท่ีผานเขาเปน
พนักงานในหลักสูตร True Next Generation จะตองเขาอบรมใน
หลักสูตรพัฒนาพนักงานกลุมศักยภาพสูอนาคต (Talent Management 
Program) เปนระยะเวลา 2 ป โดยไดเขาไปเรียนรูการทํางานใน 
3 สายงานหลักเพื่อใหพนักงานเขาใจการทํางานในทุกดานของ
องคกร ทั้งในดาน Frontline, Functional, Technical and Backend

นอกจากนี้ยังสงเสริมใหพนักงานกลุ มน้ีริเ ร่ิมโครงการใหมๆ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของงานในหนวยธุรกิจ 
โดยใหมีการนําเสนอแผนงาน และการประเมินผลจากหนวยงานที่
สังกัด ในป 2558 มีพนักงานจากโครงการ True Next Generation 
จํานวน 8 คน ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของบริษัทรวมกับตัวแทน
จากหนวยงานอ่ืนๆ รวม 40 คน เขารวมการประชุม One Young 
World Summit 2015 จัดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งการไดรวม
เปนตัวแทนในการประชุมดังกลาว พนักงานมีโอกาสนําเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมรวมกับเยาวชนจาก 196 ประเทศ 
จํานวนกวา 1,300 คน และยังไดพบกับผูนําทางความคิด อาทิ 
นายโคฟ อันนัน อดีตเลขาธิการ องคการสหประชาชาติ มูฮัมหมัด 
ยูนูส ผูกอตั้งธนาคารคนจนแหงแรกของโลก เปนตน 

โครงการ True Next Generation ยังชวยใหบริษัทสามารถสรรหา
พนักงานมปีระสิทธิภาพมากขึน้ เพราะพนกังานกลุมน้ีผานกระบวนการ
คัดเลือกตามที่บริษัทกําหนด ซึ่งถือเปนพนักงานกลุมท่ีมีศักยภาพ 
และหนวยงานตางๆ ยังไดประโยชนจากโครงการน้ีเพราะในชวง 
Development Program พนักงานกลุมน้ีไดเขาไปรวมทํางานกับ
หนวยงานตางๆ ชวยคิดพัฒนาระบบและนวัตกรรมตางๆ โดยไมตอง
จางงานเพิ่มชวยลดคาใชจายดานการจางงานเพิ่มอีกดวย  
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บริษัทมีความมุงม่ันในการสนับสนุนพัฒนาสังคมไทยไปสูสังคม
แหงการเรยีนรูอยางยัง่ยนื เพือ่ชวยยกระดบัชีวติความเปนอยูใหดขีึน้ 
และสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยนํา
ศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมทุกรูปแบบของ
องคกรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการศึกษาที่ดําเนินการภายใต โครงการทรูปลูกปญญา 
มุ งมั่นปลูกความรู  ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดลอมและการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสในสังคมดวยแนวคิด Creating 
a Better Life for the disabled รวมทั้งมุงมั่นสรางสรรคประโยชน
และโอกาสในการเรียนรู แกชุมชน พรอมท้ังพัฒนาเว็บไซตทรู
ปลูกปญญาดอทคอมคลังขอมูลความรูคูคุณธรรมที่ใหญที่สุดและ
สรางสรรคกิจกรรมเพ่ือกระตุนเยาวชนไทยใหเกิดแรงบันดาลใจใน
การเรียนรูอยางย่ังยืนเพ่ือนําสังคมไทยไปสูสังคมแหงภูมิปญญา
อยางแทจริง 

การบริหารจัดการ
บริษัทกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมตามแนว
นโยบายที่กําหนดและสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท พรอมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการดานกิจกรรมองคกร
เพ่ือสังคม (CSR & Social Enterprise Committee) มีกรรมการ
ผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหารเปนประธาน เพื่อกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับ
องคกร ซึ่งมีหนวยงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนผูสานตอ
การดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ ตามนโยบายและกลยุทธ
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งประกอบดวย 
3 ดานหลัก ไดแก 

1. สนับสนุนชุมชนในดานการศึกษา เพ่ือใหทุกคนมีโอกาสเขาถึง
ขอมูลและเน้ือหาสาระการเรียนการรูไดอยางเทาเทียม เปนการ
นําศักยภาพดานการส่ือสารและเทคโนโลยีขององคกรมา
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาอยางแทจริง

2. ลดความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลของโรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล 
ใหสามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตและเขาถึงแหลงสาระความรู 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยตางๆ 
เพื่อใหการชวยเหลือผู ประสบภัยพิบัติจากทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ เชน พมา เนปาล นอกจากน้ียังเปนส่ือกลาง
ในการใหความชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตางๆ 
ผานเว็บไซต www.helplink.net

ผลการดําเนินงาน 

โครงการทรูปลูกปญญา
ดวยความตระหนักถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส่ือสารไปเปนองคประกอบและปจจัยพื้นฐานในการ
สงเสริมการเรียนรู  เพื่อรวมสงเสริมการขับเคล่ือนของสังคม 
บริษัทจึงไดดําเนินโครงการ ทรูปลูกปญญา เพื่อมุงสงเสริมการ
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน โดยมี 
“โครงการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูสูโรงเรียนท่ัวประเทศ” ที่เปด
โอกาสใหครูและนักเรียนในพื้นท่ีหางไกลมีโอกาสเขาถึงสาระ
ความรูตางๆ ผานชุดอุปกรณและส่ือดิจิทัลเพื่อการเรียนรูที่บริษัท
มอบให โดยมีเปาหมายสงเสริมให โรงเรียนเขารวมโครงการทรู
ปลูกปญญาจํานวน 10,000 โรงเรียน ซึ่งในป 2558 ตั้งเปาหมาย
สงเสริมให โรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 500 โรงเรียน และ
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้ในปจจุบัน
มีโรงเรียนเขารวมโครงการท้ังส้ินรวม 6,000 โรงเรียน โดยมีครู 
95,650 คน และนักเรียน 1,860,666 คน สามารถเขาถึงส่ือการ
เรียนรูและไดรับขอมูลสาระความรูตางๆ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ในแตละปยังไดคัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกปญญาท่ีมี
ศักยภาพ สามารถบริหารจัดการและใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนโรงเรียนตนแบบทรูปลูกปญญา 
โดยจะไดรับการติดตั้งชุดอุปกรณและสื่อมัลติมีเดียในทุกหองเรียน 
และตองทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงให โรงเรียนทรูปลูกปญญาท่ีอยูใน
พื้นที่ ใกล  เคียงให สามารถบริหารจัดการการใช สื่ออย างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีในป 2558 มีโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปน
โรงเรียนตนแบบทรูปลูกปญญาจํานวน 9 โรงเรียน ทําใหปจจุบัน

CORPORATE CITIZENSHIP AND 
PHILANTHROPY
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร ใ ห
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มีโรงเรียนตนแบบรวม 58 โรงเรียน ซึ่งในแตละปจะมีการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในเชิงประจักษตามเกณฑการ
ชี้วัดคุณภาพของโรงเรียนทรูปลูกปญญาและโรงเรียนตนแบบ
ทรูปลูกปญญาในดานการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ดานการจัดการการเรียนการสอนของครู ดานการใชสื่อการเรียนรู
ของนกัเรียนและดานการสรางความเขมแขง็แกโรงเรยีนในเครือขาย

โครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชุนดวยศักยภาพเครือขาย 
TrueMove H 
บริษัทรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขเพ่ือ
ชุมชน และยังเปนการชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนแพทยและ
เจาหนาที่บริการทางการแพทย ดวยศักยภาพเครือขายโทรคมนาคม 
อินเทอรเน็ตบอรดแบนดครอบคลุมทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ โดยมอบ
แอรการด พรอมแพ็กเกจใชงานให โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลระดับอําเภอในพ้ืนท่ีหางไกล
ทั่วประเทศ ชวยใหเจาหนาที่ประจํา รพ.สต. สามารถติดตอสื่อสาร
แบบเรยีลไทมกบัแพทยของโรงพยาบาลขนาดใหญ เพือ่ขอคําปรึกษา
ในการดูแลผูปวยเบื้องตน โดยในป 2558 มีโรงพยาบาลเขารวม
โครงการ 143 แหง ใน 21 จังหวัด

นอกจากนี้ยังไดรวมมือและใหการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอยอดโครงการ การพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
โดยมอบซิมการดพรอมแพ็กเกจราคาพิเศษ จํานวน 300 ชุด 
เพื่อใช ในการเก็บขอมูลชุมชนผานแอพพลิเคชั่น Saraphi Health 
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมพัฒนาข้ึน เพื่อสนับสนุนให โรงพยาบาล
สามารถพัฒนาการบริการเชิงรุกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยนํา
ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ทั้งดานสุขภาวะ โรคภัย 
สวัสดิการ สิ่งแวดลอมชุมชนฯ รวมทั้งสามารถใชขอมูลดังกลาวไป
วางแผนพัฒนาสุขภาพรวมกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทยังไดขยายผลโครงการใหครอบคลุม 24 อําเภอในจังหวัด
เชียงใหม ผานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด ผานเครือขาย
สุขภาพระดับอําเภอในจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Health) 
ซึ่งเปนโครงการความรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัดเชียงใหม 
สาธารณสุขจังหวัด ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) 
เพื่อขยายผลไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในภาคเหนือ
ตอนลางจํานวน 24 อําเภอ ภายใตชื่อโครงการ 24 DHs ซึ่งมี
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนศูนยกลาง และขยายผลไปยัง 51 อําเภอ

ทั่วประเทศ นอกจากน้ียังไดรวมกับ สสส. สํารวจการใชงานพรอมท้ัง
ประเมนิผล รวมทัง้การสรางเครอืขายผานสือ่สงัคมออนไลน เพ่ือรวม
แบงปนความรู ในวงกวาง 

โครงการความรวมมือพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเด็กตางดาว
บริษัทรวมกับยูเนสโก ไมโครซอฟทและสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพัฒนาโครงการความรวมมือ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเด็กตางดาว โดยใชสื่อไอซีทีเพ่ือ
สงเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูพื้นฐานใหแกนักเรียนตาม
ศูนยการเรียนรูสําหรับเยาวชนตางดาว (Migrant Learning Centers : 
MLCs) จํานวน 20 แหง บริเวณชายแดนของประเทศไทย-พมา 
ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัท่ีมเีครอืขายของทรเูปนพ้ืนท่ีนาํรองไดแก จงัหวดัตาก 
เชียงรายและระนอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนรูของเยาวชน 
ในศูนยการเรียนรู ตามชายแดนใหสามารถเขาถึงการศึกษาตาม
หลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ดวยการสนับสนุนชุดอุปกรณและ
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู โดยในป 2558 มีนักเรียนตางดาวเขารวม
โครงการฯ รวม 1,440 คน จากศูนยการเรียนรู 20 แหงที่เขารวม
โครงการ

สามเณร ปลูกปญญาธรรม
ดวยความเชื่อที่วา ความรูและคุณธรรมเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญใน
การพัฒนาและเพ่ิมพูนปญญา รวมท้ังยังเปนสื่อกลางในการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยใหงอกงาม โดยไดริเร่ิมและดําเนิน
โครงการสามเณรปลูกปญญาธรรมมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 4 
เพื่อสงเสริมเยาวชนใหเรียนรูหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา 
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนตามแนวทาง
พุทธศาสนาดวยการผสมผสานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสื่อสาร โดยพัฒนารายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีเนนการสงเสริม
ดานคุณธรรมและจริยธรรม เผยแพรผานสื่อและชองทางตางๆ 
ของบริษัท

ทั้งน้ีไดจัดพิธีบรรพชาสามเณรทรูปลูกปญญา พรอมถายทอดสด
เปนแหงแรกของเมอืงไทยผานชองรายการของทรูวชิัน่สและเว็บไซต
ทรูปลูกปญญา เพื่อเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
รวมท้ังถายทอดสดวิถีปฏิบัติของสามเณรทรูปลูกปญญาท้ัง 12 รูป 
ตลอดชวงเวลาการเรียนรูและการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม
คําสอนระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเปนตนแบบและเปนแรงบันดาลใจ
ใหพอแมผูปกครองเห็นความสําคัญของการนําเยาวชนเขารับการ
อบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมในวัดมากขึ้น



18

โครงการทรูอาสาปลูกปญญา 
บริษัทสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการทํากิจกรรมเพื่อ
สงัคม ผานโครงการทรูอาสาปลกูปญญา ใหพนกังานแตละหนวยงาน
ทํากิจกรรมเพื่อสังคมตามความสนใจของแตละบุคคลและสามารถ
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษัทดําเนินการอยู โดยเขาไปสงเสริม
กิจกรรมของโรงเรียนทรูปลูกปญญา ทั้งน้ีในป 2558 บริษัท 
มีโครงการพัฒนาความย่ังยืนของโรงเรียนทรูปลูกปญญาโดย
ทรูสตาร (CSR Project by True Star 2015) เพื่อปลูกจิตสํานึกดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขาใจและการมีสวนรวม
กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทและยังเปนการสงเสริมใหพนักงาน
มีการพัฒนาตนเองในดานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง 

ป 2558 มีพนักงานไดรับคัดเลือกเปน True Star (มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม) รวม 164 คน และทรูสตารทุกคนไดเขาไปรวมทํากิจกรรม
เพื่อสังคมในโรงเรียนทรูปลูกปญญา ตั้งแตการรวมวางแผนไป
จนถึงการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับแนวทางหลักของ
โครงการทรูปลูกปญญา เพ่ือให โรงเรียนเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังมีพนักงานในหนวยงานตางๆ รวมตัวกันทํากิจกรรมใน
โรงเรียนทรูปลูกปญญา ดวยการใหคําปรึกษาและสงเสริมการใชสื่อ
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูแกครูและนักเรียนในโครงการทรูปลูกปญญา 
เพื่อใหสามารถใชสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

ทัง้น้ีในป 2558 บริษทักําหนดเปาหมายสงเสริมพนักงานในหนวยงาน
ตางๆ ทํากิจกรรมเพื่อสังคมจํานวน 600 คน ขอมูล ณ สิ้นป 2558 
มีพนักงานอาสาเขารวมกิจกรรมสังคมรวมท้ังสิ้น 673 คน โดยแบง
เปนผูบริหาร 40 คน พนักงาน 633 คน 

นวัตกรรมเพื่อสังคม
บริษัทยังมุงสรางความเทาเทียมในสังคม โดยสรางสรรคนวัตกรรม
บริการเพื่อสงเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการผาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัท โดยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สังคมผานการคิดคนอุปกรณจดจํา MEM - My Eyes Memory 
(Braille Note Taker) ที่ชวยใหผู พิการทางการมองเห็นสามารถ
บันทึกขอมูล ดวยการกดปุมตามอักษรเบรลลที่ออกแบบในลักษณะ
และตําแหนงท่ีสะดวกตอการใชงานและสามารถยอนกลับไป

ฟงความถูกตองของขอมูลท่ีจดบันทึกไดและสงขอมูลท่ีบันทึก
ไปยังอุปกรณ ไอที เพื่อสงขอความหรือสรางเอกสารติดตอกับ
คนปกติได อุปกรณจดจําหรือ MEM เปนความรวมมือของคณะ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลและทรู 
อินโนเวชั่นท่ีพัฒนาอุปกรณดังกลาวเพื่อใหความชวยเหลือผูพิการ
ทางสายตาใหสามารถจดบันทึกแทนการใชเครื่องเขียนอักษร
เบรลลดวยมอืชนดิพกพา (Slate and Stylus) ซึง่เปนประโยชนอยางยิง่
สําหรับนักเรียนผูพิการทางสายตา เพราะชวยใหจดบันทึกแกไข
ขอมูล ทําสําเนาและสงขอมูลตอใหผูอื่นไดสะดวกยิ่งข้ึน เพราะ
รองรับการใชงานภาษาไทย ออกแบบใหมีนํ้าหนักเบา ใชงานได
อยางคลองตัว สามารถใชเปนคียบอรดควบคุมไดทั้งคอมพิวเตอร 
สมารทโฟนและแท็บเล็ตผานการเช่ือมตอ USB Bluetooth โดยท่ี
ผู ใชงานสามารถยอนกลับไปฟงความถูกตองของขอมูลท่ีจดบันทึก
และสงขอมูลท่ีบันทึกไปยังอุปกรณ ไอทีเพื่อสงตอและสื่อสารกับ
บุคคลอื่นได

นอกจากน้ียงัไดพฒันา แอพพลเิคชัน่ ออทิสตกิ สาํหรับบคุคลออทิสตกิ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู และความสามารถในการ
สื่อสารของบุคคลออทิสติก สงเสริมใหมีพัฒนาการที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดดียิ่งข้ึนและแอพพลิเคชั่น We Grow 
สําหรับการปลูกตนไม ในสังคมยุคใหม (สามารถดูรายละเอียดได
ในหัวขอ นวัตกรรม)

บริษัทยังไดรวมสนับสนุนและใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน กรณีภัยพิบัติที่ประเทศ
พมาและเนปาล โดยสนับสนุนท้ังในรูปของการบริจาคเปนของ
อุปโภค บริโภคและเงินชวยเหลือ และการนําเทคโนโลยีสื่อสารชวย
อํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารในชวงเกิดภัยพิบัติ เพื่อให
ผูประสบภัยพิบัติติดตอขอความชวยเหลือและติดตอกับครอบครัว
ไดสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต www.helplink.net 
เพื่อเปนสื่อกลางในการชวยเหลือผูดอยโอกาสในและสังคมรวมท้ัง
ผูประสบภัยพิบัติตางๆ อีกดวย 

บริษัทนําเสนอขาว กิจกรรม ตลอดจนความกาวหนาของโครงการ
เพื่อสังคมตางๆ ผาน http://www.trueplookpanya.com/

ตารางผลการดําเนินงาน

 ความรับผิดชอบตอสังคมและการให ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

 เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (ลานบาท) - -  115.79  120.56

 การอาสาของพนักงานเพื่อสังคม (ชั่วโมง) -   - 7,632  8,072
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พนักงานเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตอยาง
ตอเนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายดูแลและเอาใจใสใจพนักงานใหทํางาน
อยางมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการทํางาน 
โดยบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
อยางเปนระบบใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

การบริหารจัดการ
บริษัทบริหารจัดการดานความปลอดภัยโดยคณะกรรมการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(Safety Occupational Health and Working Environment Committee) 
โดยมีพนักงานรวมเปนคณะกรรมการในคณะตางๆ คิดเปนรอยละ 
1.25 ของพนักงานทั้งหมด นอกจากน้ียังมีหนวยงานความปลอดภัยฯ 
(Safety Health & Environment Department) และเจาหนาท่ีความปลอดภยั 
(Safety Officer) ประจําแตละสถานประกอบการ (TRUE Stations) 
โดยมนีโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ที่สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหแกพนักงานทุกคน 

ความปลอดภัยของพนักงานและผูรับเหมา
บริษัทกําหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานและผูรับเหมา โดยจัดทําคูมือความปลอดภัย 
(General Work Safety Guideline) สําหรับพนักงานท่ีทํางานใน
สํานักงานและคูมือความปลอดภัย (Technician Work Safety) ใหแก
พนักงานชางเทคนิค ในรูปแบบ e-Book เพ่ือใหพนักงานเขาถึงขอมูล
และทําความเขาใจเพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางปลอดภัย รวมทั้งจัดทํา
คูมอืและข้ันตอนการปฏบิตังิานดวยความปลอดภยั ไดแก การตรวจสอบ
ความปลอดภัย (Safety Audit) ความปลอดภัยในการทํางานบนเสาสูง 
(Work Safety on High Pole) การทํางานกับไฟฟา (Electric Work 
Safety) การทํางานในที่อับอากาศหรือบอพักเคเบิลใตดิน (Work 
Safety on Confined Space-Cable Man Hole) และยังมีการจัด
ฝกอบรมหลักสูตรและการปฐมพยาบาลชวยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน 
(First Aid and CPR) แกพนักงาน ผูรับเหมางาน คูคาธุรกิจ รวมทั้ง
ครูและนักเรียนในโรงเรียนท่ีกลุมทรูเขาไปสงเสริมรวมท้ังส้ิน 
1,024 คน 

บริษัทยังใหความสําคัญกับกรณีการเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ 
โดยมีแผนปองกันและแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency 
Preparedness and Evacuation) รวมท้ังจัดทําคูมือพรอมคําแนะนํา
กรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน อาทิ สมุดคูมือวิธีปฏิบัติตนกรณีฉุกเฉิน 
(Emergency Preparedness Guideline for Employee) และวิดีโอ
แนะนําวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
กรณีแผนดินไหว กรณีการขู วางระเบิดและพบวัตถุตองสงสัย 
เปนตน

วัฒนธรรมความปลอดภัย
บริษัทมุงมั่นดําเนินงานเสริมสรางความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของพนักงานผานการดําเนินกิจกรรมโครงการและการอบรมดาน
ความปลอดภัย โดยสงเสริมการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Safety Culture) ใหแกพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานชาง
เทคนิคที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยง ผาน Safety Morning Talk และ 
Weekly Meeting ในทุกๆ เชากอนเร่ิมปฏิบัติงาน ซึ่งหัวหนางานฝาย
เทคนิค (Manager/Senior Technician) จะเนนยํ้าถึงการทํางานดวย
ความปลอดภัย และมีการตรวจสภาพรางกายของพนักงานกอน
เริ่มปฏิบัติงานและสภาพความพรอมใชของอุปกรณทํางานและ
อุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลและการตรวจสภาพ
รถยนตกอนนําไปใชงาน อีกท้ังยังเผยแพร Risk Alert และคลิป
วิดีโออุบัติเหตุจากที่ตางๆ เพ่ือเปนกรณีศึกษาและชี้ใหเห็นถึงการ
กระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act) และสภาพการณที่ไมปลอดภัย 
(Unsafe Condition) เพื่อสรางความตระหนักรูของพนักงานและ
นําไปปรับใชในการทํางานอีกดวย 

สุขอนามัยของพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน
ใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ มีความพรอมท่ีจะทํางานได
อยางเต็มความสามารถ โดยมีนโยบายการสงเสริมสุขภาพพนักงาน 
พรอมท้ังมีการแจงเตือนความเส่ียง (Risk Alert) ใหแกพนักงานในชวง
ที่มีการแพรระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัดใหญ 
2009 ไขหวัดนก โดยจัดใหมีคุณหมอออนไลนผานเว็บไซต http://
good/plookrakwellbeing/webboard/question_view.php ใหคํา
ปรึกษาในเรื่องอาการเจ็บปวย วิธีการดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องตน 
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน ซึ่งชวยประหยัดเวลา
และคาใชจายอีกทางหนึ่ง

EMPLOYEE HEALTH, SAFETY, 
AND WELLNESS
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง พ นั ก ง า น
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การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอื้ออํานวยตอการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ เปนอีกปจจัยที่มีผลตอสุขอนามัยของพนักงาน 
บริษัทจึงจัดใหมีการตรวจและประเมินระบบจัดการสภาพแวดลอม 
7 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงามและ
สิ่งแวดลอม) เปนประจําทุกไตรมาส ตลอดจนจัดใหมี Big Cleaning 
Day ในบริษัท 4 ครั้งตอป ตลอดจนตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
อาคารเปนประจําทุกปอีกดวย

นอกจากนี้ยังสงเสริมสุขอนามัยและของพนักงานผานกิจกรรม
ตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น โดยทีมงานปลูกรัก อาทิ กิจกรรมนวด
ผอนคลาย (Spa Message Activity) กิจกรรมโยคะบําบัด เปนตน 
และกิจกรรมของชมรมพนักงาน ซึ่งปจจุบันมีกวา 10 ชมรม อาทิ 
ชมรมคนอาสา ชมรมกอลฟ ชมรมทรูมิวสิค ชมรมว่ิง ชมรมจักรยาน 
ชมรมแบดมินตัน เปนตน 

ผลการดําเนินงาน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เพ่ือสรางความรูพื้นฐานดานความปลอดภัยใหพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทจัดฝกอบรมดานความปลอดภัยใหพนักงานชาง
เทคนิคท่ีเปนพนักงานเขาใหม 898 คน และพนักงานปจจุบันจํานวน 
1,253 คน ที่ตองทํางานบนท่ีสูงและเก่ียวของกับกระแสไฟฟา 
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กอนจะสงไปฝกอบรมกับการไฟฟา
นครหลวง นอกจากน้ียังจัดอบรมวิธีปฏิบัติตนกรณีเหตุฉุกเฉินให
พนักงานกลุมศูนยบริการขอมูลลูกคาทางโทรศัพท (Call Center 
Management) ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรีและขอนแกน 
จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ของพนักงานทั้งหมด และ
จัดอบรมวิธีปฏิบัติตน เรื่องการปฐมพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินใหแก
พนักงานชาง จํานวน 737 คน รวมท้ังอบรมในหลักสูตรการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในการทํางาน (Managing Safe Work: MSW) 
ใหแก หัวหนางาน (Supervisor) ของผูรับเหมา เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจในข้ันตอนการทํางานและดูแลคนงานใหปฏิบัติหนาท่ี
อยางปลอดภัยจํานวน 636 คน 

นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย (Leader Developed Leader (LDL): Zero Accident from 
Work) เริ่มตั้งแตป 2557 โดยในป 2558 ไดจัดกิจกรรมรวมกับกลุม
พนักงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง อาทิ กลุมงานติดต้ัง
ซอมบาํรงุรกัษาโครงขายทัว่ประเทศ จาํนวน 11 รุน มพีนกังานเขารวม
ทั้งหมด 1,010 คน โดยมีการวัดผลการดําเนินงานทุกสองเดือน 
ทั้งน้ี จากการติดตามผลการดําเนินงานพบวา ตั้งแตเร่ิมโครงการ
ไมมีพนักงานชางเทคนิคเสียชีวิตเนื่องจากการทํางานเลย 

1

2

3

4

นโยบายการสงเสริมสุขภาพพนักงาน มีสาระสําคัญ ดังนี้
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รณรงคปลูกรักสุขภาพ
บริษัทมีความหวงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงไดจัดกิจกรรม
ใหความรูและสงเสริมการดูแลสุขภาพ การรักษาตัวเบื้องตนจาก
โรคแทรกซอนของพนักงาน 10 อันดับ อาทิ โรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ กลามเน้ือ ออฟฟศซินโดรม (Office Syndrome) 
ระบบทางเดินอาหาร เปนตน 

วัคซีน...รักษาสุขภาพเชิงปองกัน
บริษัทสงเสริมการรักษาสุขภาพเชิงปองกันใหแกพนักงานทุกคน 
โดยในทุกๆ ป ไดจัดหาวัคซีนปองกันโรคท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและการทํางานของพนักงานและโรคติดตอที่แพรระบาด
ไดงายใหแกพนักงานและครอบครัว โดยในป 2558 มีพนักงาน
เขารับการบริการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุ A และ B 
วคัซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอและบี และวัคซีนปองกนัติดเชือ้ท่ีปอด 
จํานวน 570 คน และครอบครัวพนักงานรวม 684 คน นอกจากนี้
ยังมีพนักงานหญิงที่เขารับบริการตรวจปองกันมะเร็งปากมดลูก 
รวมถึงการตดิตามและเฝาระวังโดยไมเสียคาใชจาย จาํนวน 1,205 คน 
และพนักงานหญิงท่ีเขารับการตรวจมะเร็งเตานมทรวงอกดวย
เครื่องเมมโมแกรมในราคาพิเศษ จํานวน 73 คน พรอมกันนี้ยัง 
จัดบริการพิเศษนี้แกบุตรหลาน พอแมและครอบครัวของพนักงาน 
โดยคิดคาบริการฉีดวัคซีนในราคาเดียวกับพนักงาน

ปลูกรัก สุขภาพดี 4 ดาน (ปรึกษาสุขภาพดี ออกกําลังกายดี 
อาหารการกินดี สุขภาพจิตดี)
บริษัทสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสุขภาพดี ชีวิตดีสุขภาพตองดี 
4 ดาน คือ จิตใจงดงาม มั่นคง เอ้ือเฟอเผื่อแผตอครอบครัวและ
เพื่อนรวมงาน ดวยการสงเสริมใหพนักงานไดรูจักวิธีบริหารและ
พัฒนาจิตใจควบคุมอารมณ มีสติและรูจักปลอยวาง โดยมีวิทยากร
ซึ่งเปนพระนักปฏิบัติและวิทยากรผู เช่ียวชาญดานการพัฒนา
จิตใจมาบรรยายใหความรู รวมท้ังสงเสริมใหพนักงานเขารับการ
ปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ีในสถานปฏิบัติธรรมตางๆ และยังมี
นโยบายใหพนักงานไปปฏิบัติธรรมไดปละ 5 วันโดยไมนับเปนวันลา 
นอกจากนี้ ยังจัดใหพนักงานรวมทําบุญตักบาตรในวันศุกรที่ 2 
ของทุกเดือน โดยในป 2558 มีพนักงานท่ีเขารวมโครงการจํานวน 
11,584 คน คิดเปนรอยละ 58 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด

ตั้งแตป 2551 ทรูจัดโครงการประกวดสถานประกอบการดีเดน
ดานความปลอดภัยสําหรับกลุมซอมบํารุงรักษาโครงขายเพื่อเปน
สวนหน่ึงในการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกพนักงาน
กลุมชาง โดยมีการมอบรางวัลใหแกสถานประกอบการกลุมซอม
บํารุงรักษาท่ีมีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยอยางตอเน่ือง ทั้งนี้ในป 2558 มีสถานประกอบการกลุม
ซอมบํารุงรักษาไดรับรางวัลรวม 23 สถานประกอบการ
 

สุขอนามัยของพนักงาน
เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานและการตระหนักถึง
สุขอนามัยของพนักงาน บริษัทจึงไดดําเนินโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ที่ชวยสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร ตลอดจน
การปองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสุขภาพอนามัย
ของพนักงานทุกคน ดังนี้

Employee 
Health Safety Wellness 

Projects 
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Safety Man of the Year
“การฝกอบรมดานความปลอดภัยทุกๆ ดาน ลวนมีประโยชนตอการ
ทํางานและการใชชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเราไมสามารถคาดการณ
ไดวาอุบัติเหตุหรืออุบัติการณใดจะเกิดข้ึนในยามวิกฤต ดวยนโยบาย
ของบริษัทท่ีเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมีการอบรม
การปฐมพยาบาลเบื้องตนดวยวิธี CPR (Cardiopulmonary 
Resuscitation) จากทีม SHE ทําใหผมมีความรูและความสามารถ
ในการชวยเหลือชีวิตคนไดในสถานการณจริง โดยผมใชวิชาความรู
ที่ไดเรียนมาชวยปฐมพยาบาลเบ้ืองตนดวยวิธี CPR มีอยูวันหน่ึง
ผมไปทํางานนอกสถานที่ไปพบผูชายคนหนึ่งเปนลมหมดสติและ
มีอาการหัวใจเตนชา ผมเขาไปชวยเหลือโดยใชประสบการณจาก
การท่ีอบรมเร่ือง CPR มาใช จนสามารถชวยปฐมพยาบาลใน
เบ้ืองตนและถึงมือแพทย โดยปลอดภัยและชายคนดังกลาวไดสง
จดหมายขอบคุณมายังบริษัท” 

คุณบรรจง ปงลังกา
ชางเทคนิค

 ผลการดําเนินงาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 เปาหมายป 2558

 อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate)  0.43 0.61 0.28 0.15 0
 (รายตอชั่วโมงการทํางาน) 

 อัตราการเจ็บปวย/โรคจากการทํางาน  0 0 0 0 0
 (รายตอชั่วโมงการทํางาน) 

 อัตราวันสูญเสีย (Lost Day Rate)  10.1 268.01 1.20 1.51 0
 (รายตอชั่วโมงการทํางาน) 

 จํานวนพนักงานเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน  0 2 0 0 0
 (คน) 

 จํานวนผูรับเหมาเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน  0 2 0 2 0
 (คน)
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บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก 
ในฐานะของบรรษทัพลเมืองทีด่แีละมีความมุงมัน่ท่ีจะรวมสรางสรรค
ความเปนอยูทีด่ใีหเกดิขึน้ โดยเขารวมเปนสมาชิก UN Global Compact 
ดวยความสมัครใจ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 มีเจตนารมณที่จะ
ดําเนินธุรกิจภายใตหลักสากล 10 ประการ มีสาระสําคัญ 4 ดาน คือ 
สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกปองสิ่งแวดลอมและ
การตอตานคอรรปัชัน่ โดยทรเูปนหน่ีงในบริษทัและองคกรช้ันนําท่ัวโลก
กวา 12,000 แหงจาก 170 ประเทศท่ีเปนสมาชิก UN Global Compact 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยใหความเคารพสิทธิ์ที่มนุษยทุกคนสมควร
ไดรับในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหความเสมอภาคปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ เคารพความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย มีการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน โดยใหสิทธิ์และสงเสริมใหทํางานตรง
ตามความสามารถและศักยภาพ รวมท้ังดําเนินนโยบายสรางรายได
แกผูพิการอยางตอเน่ืองดวยการวาจางผูพิการเขารวมงานตาม
ความรูความสามารถของคนพิการในตําแหนงวิศวกร ฝายบริการ
ลูกคาและชางเทคนิค ทั้งน้ีขอมูลการจางงาน ณ สิ้นป 2558 
มีผูพิการเขารวมทํางานกับกลุมทรูรวม 33 คน พรอมกันน้ีบริษัท
สนบัสนุนการสรางอาชีพและรายไดแกผูพิการ (รายละเอียดเพิ่มเติม
ในรายงานประจําป 2558)
 

ทั้งนี้เพื่อเปนแนวปฏิบัติของพนักงานทุกคน บริษัทประกาศใช 
“คุณธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” (Code of Conduct) 
ซึ่งมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมองคประกอบดานสิทธิมนุษยชน อาทิ 
การเลือกปฏิบัติ สิทธิแรงงาน การปกปองขอมูลลูกคา เปนตน โดยมี
ชองทางเพื่อใหบุคคลภายในและภายนอกติดตอส่ือสารกับบริษัท
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจําป 
2558)

นอกจากน้ี บริษัทยังไดรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติผลักดันการสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม 
โดยในป 2558 เปนแกนนําในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดต้ัง UN 
Global Compact Local Network Thailand ครั้งท่ี 1 รวมกับองคกร
ภาคีสมาชิก UN Global Compact ในประเทศไทย ซึ่งในการประชุม
ดังกลาวนายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจัดการใหญและประธาน
คณะผูบริหาร ไดรับการคัดเลือกใหเปนประธานคณะกรรมการ 
เพื่อรวมกับองคกรภาคีตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ชวยกันขับเคล่ือนใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตามหลัก 
10 ประการของสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกัน  

“ คุ ณ ค า ค ว า ม เ ป น ท รู    คื อ ก า ร เ อ า ใ จ ใ ส
ดู แ ล ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น    ดู แ ล สุ ข ภ า พ 
ร า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ ใ ห แ ข็ ง แ ร ง

คุ ณ ค า ต อ ง ส ะ ท อ น จ า ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
จ า ก ตั ว เ ร า    บ ริ ษั ท    ค ร อ บ ค รั ว    

สั ง ค ม แ ล ะ ต อ ลู ก ค า    
เ ป น คุ ณ ค า ที่ แ ท จ ริ ง ข อ ง ค น ท รู ”

นายศุภชัย เจียรวนนท 
กรรมการผูจัดการใหญ 

และประธานคณะผูบริหาร

HUMAN RIGHTS
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
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บริษัทมุงม่ันพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ความพึงพอใจสูงสุด ครองความเปนหน่ึงเดียวในใจของลูกคาและ
ผู ใชบริการท่ัวประเทศ โดยลูกคาสามารถติดตอขอใชบริการในดาน
ตางๆ ไดที่ ศูนยบริการลูกคา (True Shop) และการใชบริการผาน
ศูนยขอมูลลูกคาทางโทรศัพท (True Call Center) โดยพัฒนาบริการ
ตางๆ ที่ชวยอํานวยความสะดวกลูกคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา

การบริหารจัดการ 
บริษัทมุงม่ันพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกลูกคา โดยไดรับการฝกอบรมอยางเขมขนจาก COPC 
CSP (Customer Operation Performance Center) ซึ่งเปนผูวาง
มาตรฐานงานบริการลูกคาตั้งแตขั้นวางแผนระบบปฏิบัติการ 
การรับและฝกอบรมพนักงาน การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตางๆ รวมถึงการสรางความพึงพอใจของลูกคา 

ทั้งนี้ สวนงานใหบริการลูกคาทางโทรศัพท (Call Center) ของบริษัท 
ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก COPC CSP เมื่อป 
2556 และในป 2557 ศูนยบริการทรูไดนํามาตรฐาน COPC CSP 
มาเปนกรอบในการใหบริการเชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นความทุมเท
และความต้ังใจของทีมงานทุกคนท่ีตองการสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกลูกคาผู ใชบริการ นับเปนความภาคภูมิใจของบริษัท 
เพราะเปนองคกรแรกและองคกรเดียวของประเทศไทยที่ไดรับการ
รับรองระดับมาตรฐานโลกในคร้ังนี้

ศุนยบริการลูกคาทางโทรศัพท (Call Center) 
บริษัทใสใจทุกกระบวนการของงานใหบริการลูกคาทางโทรศัพท 
(Call Center) โดยนําระบบบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relations 
Management: CRM) ซึ่งเปนระบบท่ีสามารถแสดงขอมูลลูกคา 
ทั้งดานประวัติการใชบริการ ชวยใหการใหบริการมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เพราะสามารถใหบริการนําเสนอบริการไดตรงตามความ
ตองการของลูกคา 

บริษัทมีระบบการวางแผนประมาณการจํานวนพนักงาน Call Center 
ที่เหมาะสมสําหรับการทํางานในปจจุบันและอนาคต (Operation 
Planning & Control) เพื่อรองรับการใหบริการลูกคาอยางเต็มรูปแบบ 
รวมท้ังมีการกํากับดูแลการทํางานของพนักงานในศูนยบริการ
ขอมูลลูกคาทางโทรศัพท (Command Center) เพื่อดูแลคุณภาพ
การใหบริการในแตละวัน เชน ตรวจสอบจํานวนสายลูกคาที่ติดตอ
เข ามาเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานท่ีรับสาย ณ ขณะน้ัน 
วาเพียงพอท่ีจะรับสายไดทันหรือไม (Abandoned Call) ในกรณีที่
พนักงานรับสายไมเพียงพอจะตองปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนและเพิ่มจํานวนพนักงานให
เพียงพอตอปริมาณสายเขา ณ เวลานั้น

นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน (Voice of Customer: 
VOC) ใหบริการตอบขอซักถาม รับเร่ืองรองเรียนผานชองทาง
ตางๆ อาทิ โทรศัพท สํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) และ
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ เพื่อใหลูกคาไดรับบริการ
ที่ดีที่สุด

ปจจุบัน บริษัทมีพนักงาน Call Center กวา 3,000 คน ซึ่งผานการ
สรรหา คัดเลือก และไดรับการอบรมใหมีความรู ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานโลก COPC CSP โดยพนักงานทุกคนไดรับการ
ประเมินความรู ในการใหบริการลูกคาอยางสม่ําเสมอ มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและแกไขปรับปรุงเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดจากการใชบริการของบริษัท

ศูนยบริการทรู 
บริษัทมุงมั่นพัฒนาคุณภาพของบริการอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาและกาวสู ความเปนหน่ึงใน
ดานบริการเชนเดียวกับโครงขาย โดยใชคู มือการบริหารจัดการ
ศูนยบริการท่ีชวยวางแนวทางใหพนักงานในศูนยบริการ ปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางถูกตองสรางรอยยิ้มและความประทับใจใหลูกคาผู ใช
บริการอยางตอเนื่อง

SERVICE QUALITY
คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร
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ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท (Call Center)
บริษัทมุ งม่ันพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของศูนยบริการ 
โดยต้ังเปาหมายใหศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทของบริษัท (True 
Call Center) ใหเปนศูนยบริการฯ ที่ดีที่สุดและเปยมไปดวยคุณภาพ
การใหบริการที่เปนเลิศและรวดเร็วภายในป 2561 ทั้งนี้กําหนด
เปาหมายระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชในการคุยสายตอครั้ง (Average Handle 
time: AHT) ของทีม Mobile Enquiry 5.20 นาที และทีม Mobile 
Convergent 5.45 นาที รวมทั้งกําหนดเปาหมายจํานวนสายหลุด 
(Abandoned Call) ตองนอยกวารอยละ 5 ของการรับสายทั้งหมด 
และความรวดเร็วในการรับสาย (Service Level) ภายใน 20 วินาที
คิดเปนรอยละ 75 ของการรับสายท้ังหมด

หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริการทางโทรศัพทของ
บริษัทคือความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยาง
ตอเนื่อง โดยใชวิธีประเมินความพึงพอใจของลูกคาใน 2 แนวทาง 
ไดแก การสํารวจความพึงพอใจทันทีที่สิ้นสุดการสนทนาผานระบบ 
Interactive Voice Response IVR และการสํารวจความพึงพอใจ
โดยตรงจากลูกคาผานการสุ มโทรสอบถามความเห็นจากผูที่ใช
บริการ 

บริษัทยังคงมุ งม่ันพัฒนาบริการเดินหนาพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง โดยมีโครงการอบรมพนักงานใหบริการลูกคาทางโทรศัพท 
(Call Center) ในทุกระดับ อาทิ ในระดับหัวหนางาน (Supervisor) 
นั้นไดจัดอบรมผานโปรแกรม Teletech ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีชวย
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหนางาน
ใหมีแบบแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
โดยมีทีมงานกํากับดูแลตามแผนการทํางานดังกลาว ซึ่งท่ีผานมา
พนักงานระดับหัวหนาผานการอบรมรอยละ 100 และพนักงานใน
ทีมไดรับการสอนงาน (Coach) รอยละ 100 ของจํานวนพนักงานที่
เขารับการอบรมทั้งหมด ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

นอกจากน้ียังมีโครงการอบรมพนักงานใหมของศูนยบริการขอมูล
ลูกคาทางโทรศัพท (Call Center) ระยะเวลา 45-60 วันกอนเร่ิม
ทํางานจริง เพื่อใหพนักงานมีความพรอมในการตอบปญหา และ
ใหคําแนะนําลูกคาในการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุดในการใหบริการของพนักงาน 

ศูนยบริการทรู 
ในป 2558 บริษัทไดพัฒนาการใหบริการในศูนยบริการทรูอยางมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม ทั้งการพัฒนาศักยภาพพนักงานและ
การใหบริการที่ตู ใหบริการ Self-Service ซึ่งชวยลดเวลาดําเนินการ 
สามารถชําระคาบริการหลายรายการดวยการทํารายการครั้งเดียว 
ทําใหมีจํานวนของการทําธุรกรรมเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้
บริษัทพัฒนารูปลักษณของหนาจอใหมที่ใหความรูสึกเปนมิตรตอ
ผู ใช (User Friendly) มากยิ่งขึ้น ซึ่งตูบริการดังกลาวชวยเพิ่มชอง
ทางและความสะดวกในการทําธุรกรรมรับชําระคาบริการใหลูกคา 
โดยไมตองเสียเวลาเขาคิวรอใชบริการท่ีเคานเตอร อยางไรก็ตาม
ในอนาคตมีแผนพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกแกลูกคามาก
ยิ่งข้ึน โดยนําขอมูลลูกคาจากระบบ CRM มาวิเคราะหหาความ
ตองการเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทยความ
ตองการของลูกคาไดทันทวงที 

การพัฒนาตู ใหบริการ Self-Service ที่เปนมิตรตอผู ใช 
บริษัทพัฒนาตู ใหบริการ Self-Service โดยทีม TRUE Money 
ดวยการออกแบบรูปลักษณของหนาจอใหม เพื่อใหรู สึกถึงความ
เปนมิตรตอผู ใช (User Friendly) มากยิ่งขึ้นและยังมีการแนะนําให
ความรูแกลูกคาใหสามารถใชบริการ Self- Service ไดงาย สะดวก 
และคุนเคยมากข้ึนดวยตนเองเพ่ือลดระยะเวลาในการรอท่ีนําไป
สูการเพิ่มจํานวนธุรกรรมการชําระคาบริการท่ีมากข้ึน รวมท้ังยังมี
การพัฒนา QR Code ที่อํานวยความสะดวกในการชําระคาบริการ
ของลูกคามากขึ้น ลูกคาผู ใชบริการสามารถพิมพ QR Code จากตู 
Self-Service หรือกดจากแอพพลิเคช่ันบนมือถือและนําไปจายท่ี
เคานเตอร Fast Lane ไดทันที โดยใชเวลาท่ีเคานเตอรเพียง 20-30 
วินาทีเทาน้ัน อยางไรก็ตามในป 2558 บริษัทสามารถเพ่ิมจํานวน
ธุรกรรมการใชบริการท่ีเพิ่มข้ึนจากตู ใหบริการ Self-Service จาก 
650,000 รายการ เปน 1,400,000 รายการ ซึ่งสามารถลดตนทุน
ในการดําเนินการไดถึง 5,300,000 บาทตอเดือน (โดยไมตองเพิ่ม
จํานวนพนักงาน 300 คนตามจํานวนธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นมาก)

นอกจากน้ีบริษัทยังไดวัดความพึงพอใจของลูกคาหลังจากการ
ไดรับบริการเปนรายพนักงานผาน SMS ดวย iCSAT System โดย
พบวาจํานวนลูกคาท่ีมีความพึงพอใจในการใหบริการเพิ่มข้ึนจาก
รอยละ 79.25 (กุมภาพันธ 2558) เปน รอยละ 90.31 (ธันวาคม 
2558) 
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โครงการ “เติมหวาน” 
บริษัทยังมีความมุงม่ันท่ีจะเปนผู ใหบริการ Best in Customer 
Service โดยดําเนินโครงการ “เติมหวาน” เพื่อสรางมาตรฐานการ
ใหบริการท่ีจะชวยเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาในทุกๆ ศูนยบริการ 
โดยควบคุมคุณภาพและวัดผลผานการทํา Transaction Monitoring, 
CCTV Monitoring, การวัดผลความพึงพอใจลูกคารายพนักงาน 
(iCSAT) และจะพัฒนาใหมีการบันทึกภาพและเสียงขณะพนักงาน
ใหบริการดวย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยาง
ตอเน่ือง รวมท้ังพัฒนาใหเปน Retail Professional Service ยกระดับ
คุณภาพของการบริการใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยนํามาตรฐานการ
ใหบริการของธุรกิจการบินและโรงแรมมาเปนแบบอยางในการ

ใหบริการดวยการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม โดยผูเช่ียวชาญและมี
ประสบการณสูงเพ่ือสรางความประทับใจยิ่งขึ้นของลูกคาท่ีมาใช
บริการที่ศูนยบริการ

นอกจากน้ียังมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาศูนยบริการใหเปน Best in 
Customer Case Management โดยมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มอัตรา (%) 
ของการแกไขปญหาของลูกคาใหลุลวงแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด (% On Time) และลดจํานวนปริมาณการรองเรียนของลูกคา 
(No. of Complaints) โดยใหพนักงานทุกคนในแตละสาขาดําเนิน
การแบบ One Stop Service และปฏิบัติตาม Case Management 
Framework อยางเครงครัด 

 ศูนยบริการทรู จํานวนลูกคาที่พึงพอใจ 88.55 88.40 83.40 84.90 
  (รอยละ)   *ทําการยายฐานขอมูล *ทําการยายฐานขอมูล
     ลูกคาขึ้นระบบใหม ลูกคาขึ้นระบบใหม 

  กลุมขนาดประชากร - 18,066 18,220 11,862

2555 2556 2557 2558
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การรักษาความปลอดภัยของขอมูลและปกปองความเปนสวนตัว
ของลูกคาเปนหัวใจสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อรักษา
ความเช่ือม่ันและความพึงพอใจในการใหบริการ บริษัทยึดม่ันในการ
รักษามาตรฐานความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลและดูแลอยาง
รัดกุมเพ่ือใหการเก็บขอมูลของลูกคาเปนความลับ มีเสถียรภาพ 
มีความโปรงใสและการจัดการที่เหมาะสม

การบริหารจัดการ
บริษัทยึดม่ันเร่ืองระบบคุณภาพท่ีใช ในการบริหารความม่ันคง
ปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ (Information Security Management: 
ISM) โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27000 อยางเครงครัด ภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

(Information Security Steering Committee: ISSC) โดยมี นายเรืองไกร 
รังสิพล Director Information Technology Operations และนายพิชิต 
ธันโยดม Director Information Technology Development ซึ่งเปน
ผูบริหารท่ีดูแลดาน Information Technology ของบริษัทรวมเปน
ประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดานการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลของลูกคาท้ังหมด ซึ่งการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลของลูกคาเปนหนาท่ีหลักที่ต องให
ความเอาใจใสอยางใกลชิด โดยมีนโยบายดานความปลอดภัย
ของขอมูลท่ีชวยใหการดําเนินธุรกิจและการใหบริการลูกคา
เปนไปอยางมีเสถียรภาพ ประกอบดวย 7 นโยบายหลัก ครอบคลุม
ลูกคา ผูรับเหมา คูคาธุรกิจ ผู ใหบริการ และบริษัทในเครือ 

DATA PRIVACY AND SECURITY
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล
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Sustainabillity Report

จากนโยบายดงักลาว ทาํใหบริษทัมีกลไกสาํคัญท่ีชวยปกปองความเปน
สวนตัวของลูกคาอยางรัดกุมผานแนวทางการดําเนินการเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว พรอมท้ังจัดใหมีศูนยรองเรียนการ
ละเมิดขอมูลสวนบุคคล ซึ่งผูเสียหายสามารถรองเรียนหลากหลาย
ชองทาง อาทิ
• สงจดหมายปดผนึกจาหนาซอง สงถึงคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการใหญและประธาน
คณะผูบรหิาร ฝายทรพัยากรบคุคลและฝาย Fraud & Cyber-Crime 
บรษิทั ทรู คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 18 อาคารทรูทาวเวอร 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
หรือ

• สงอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@truceorp.
co.th อีเมลผูอํานวยการกลุมดานทรัพยากรบุคคล sarinra_won@
truecorp.co.th อีเมลผูอํานวยการดาน Fraud & Cyber-Crime 
nopadol_som@truecorp.co.th หรือ 

• ผานเว็บไซตของบริษัทที่ http://www3.truecorp.co.th 

นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคลท่ีดําเนินการอยางรัดกุมตามนโยบาย Information and 
Classification Handling ดวยการกําหนดจัดช้ันความลับของกลุม
ขอมูลในระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีมี
เสถียรภาพรวม 4 ชั้น ไดแก 
1. Public data เปนชั้นขอมูลที่สามารถเผยแพรสูสาธารณชน 
2. Internal use data เปนชั้นขอมูลที่ใชภายในองคกรเทานั้น
3. Confidential data เปนช้ันขอมูลท่ีใชได ในกลุมคนเฉพาะกลุม 
ซึ่งเจาของขอมูลเปนผูกําหนดการเขาถึงขอมูลให ใชไดเฉพาะ
ผูเกี่ยวของเทาน้ัน 

4. Secret data เปนชั้นขอมูลที่เปนความลับ อาทิ ฐานขอมูลลูกคา
ของบริษัทท้ังหมด ซึ่งจะถูกจัดอยูในชั้นขอมูลกลุมน้ี การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของลูกคาเปนเรื่องท่ี
พนักงานทุกคนใหความสําคัญ โดยเก็บรักษาเปนความลับและ
ไมนําขอมูลไปแจกจายโดยพลการ หากพนักงานคนใดไมปฏิบัติ
ตามจะมีมาตรการลงโทษตามขอกําหนดท่ีระบุไว ในคุณธรรม 
และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน (Code of Conduct)

ผลการดําเนินงาน 
ในทุกๆ ปบริษัทมีการตรวจสอบโดยหนวยงานภายนอกคือ 
บริษัท TV Nord ซึ่งเปนบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหเปนหนวยงานที่
สามารถออกใบรับรองในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ISO27001:2013 (Certified Body) เพื่อความโปรงใสของระบบรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลและเพื่อสรางความเช่ือมั่นในมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลและปกปองความเปนสวนตัว
ของลูกคา นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบปองกันการบุกรุก (Firewall 
Protection) และระบบตรวจจับการบุกรุกจากภายนอก (Intruder 
Detection) และทําการทดสอบการบุกรุกระบบ (Penetration Test) 
อยางนอยปละ 1 ครั้งอยางตอเนื่อง 

ในป 2558 บริษัทมีการบริหารจัดการความปลอดภัยของขอมูลสวน
บุคคลอยางเขมงวด ผลปรากฏวาไมมีการรายงานเหตุการณรั่วไหล
ของขอมูลและไมมีการรองเรียนจากหนวยงานภายนอกแตอยางใด 
สวนหน่ึงเปนผลมาจากการริเริ่มโครงการตางๆ ที่ช วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคล อาทิ โครงการจัดฝกอบรมพนักงานแผนก True IT 
ในเร่ืองมาตรฐานระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศผาน
โปรแกรม E-Learning โดยกําหนดเกณฑการสอบผานไวรอยละ 70 
และมีพนักงานผานการอบรมท้ังหมดคิดเปนรอยละ 82.94 ของ
พนักงานที่ไดรับการอบรมทั้งหมด

นอกจากน้ี ในป 2558 บริษัทยังดําเนินยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซ 
(Convergence) อยางตอเนื่องโดยผสมผสานผลิตภัณฑบริการและ
โครงขายนําเสนอผลิตภัณฑและบริการส่ือสารโทรคมนาคม
ครบวงจรที่ตอบสนองทุกรูปแบบของวิถีชีวิต อาทิ บริการโทรศัพท
เคลื่อนท่ีระบบ 4GLTE และ 3G บริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด
ผานเทคโนโลยีใยแกวนําแสง FTTx เทคโนโลยี Docsis และ xDSL 
บริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกหรือกลุมทรูวิชั่นส รวมถึงการ
ใหบริการโทรศัพทพื้นฐานสงผลใหในป 2558 บริษัทสามารถสราง
รายไดจากการใหบริการโดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 10.1 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันในปที่แลว คิดเปนเงิน 18.8 พันลานบาท 
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บริษัทมุงเนนการบริหารจัดการสายโซอุปทานอยางเปนระบบและ
ดําเนินงานอยางมีมาตรฐานในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดหาสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพตลอดจน
สงเสริมความตระหนักถึงการกํากับดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม 
ที่เกี่ยวของกับสายโซอุปทานของบริษัท ซึ่งจะชวยเสริมสราง
ความแข็งแกรงในสายโซอุปทานใหมีศักยภาพสามารถเติบโตอยาง
ยั่งยืน

การบริหารจัดการ
บริษัทกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการสายโซอุปทานแบบ
รวมศูนย (Centralized Management Structure) และปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร โดยแบง
ความรับผดิชอบในการจัดหาออกเปน 5 หนวยงานหลกั 1. Radio Core 
Network and Transmission 2. IT and Broadcasting 3. General 
and Commercial Procurement 4. Operation and Maintenance 
5. Procurement System Management and Repair Center 

ทั้งนี้ทุกหนวยงานดําเนินงานโดยมุงเนนปจจัยหลักคือ คํานึงถึง
ลกูคา คูคาและผลประโยชนขององคกร โดยสรรหาสนิคาท่ีมคีณุภาพ
ในราคาท่ีเหมาะสมและสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา ซึ่งบริษัทได
บรรจุแนวปฏิบัติดานการจัดหาสินคาและบริการอยูในคูมือคุณธรรม
และขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ครอบคลุมนโยบายการจัดหา
สินคาและบริการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของตลอดจนการรับผิดชอบตอสังคมและการกํากับดูแล
องคกร

นอกจากนี้ในสัญญาจัดซื้อจัดจางกับคูคาหลัก บริษัทไดกําหนด
พันธสัญญาครอบคลุมแนวปฏิบัติ 6 ดาน ไดแก 1. สภาพแวดลอม
ในการทํางาน 2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. จริยธรรมทาง
ธุรกิจและการตอตานทุจริต 4. ความโปรงใสในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
5. ขอแนะนําในการทําสัญญารับชวง 6. ระบบรับรองคุณภาพ

การคัดเลือกคูคา 
บริษัทใชกระบวนการคัดเลือกคูคาท่ีโปรงใส โดยเนนการคัดกรอง
คู คาท่ีมีการดําเนินงานสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด และมีระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะคูคาหลักตองไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เชน 
ISO9001:2008, ISO14001, TS16949 เปนตน รวมไปถึงมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑจากองคกรท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน 
Underwriters Laboratories (UL), International Electrotechnical 

Commission (IEC) และ Federal Communications Commission 
(FCC) เปนตน 

สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคานั้น บริษัทมีการพิจารณา
ดานเทคนิค (Technical) และดานการคา (Commercial) โดยคูคา
หลักในหมวดสินคา CPE (Customer Premise Equipment) ทุกราย
ตองผานการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Supplier Assurance) 
เพื่อประเมินคุณสมบัติของคูคาในดานตางๆ เชน ดานความปลอดภัย 
อีกท้ังยังมีการทดสอบสินคาและตรวจสอบความเหมาะสมกับ
การนํามาใชในประเทศไทย โดยใชหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน เชน 
ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน

นอกจากน้ีคูคาใหมยังตองผานการประเมิน Pre-Vendor Verification 
ครอบคลุมประเด็นความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risks) 
จรรยาบรรณทางธุรกิจและความโปรงใส (Business Ethics and 
Transparency) และรายการที่เก่ียวโยงกัน (Connected Transaction) 
และแบบสอบถาม Pre-factory and Quality Audit Questionnaire 
สําหรับคูคาหลักเพ่ือประเมินศักยภาพของคูคาในดานกําลังการผลิต 
คุณภาพของสินคาและบริการ ความปลอดภัย สภาพแวดลอมใน
การทํางานและการฝกอบรมพนักงาน โดยคูคาท่ีผานการประเมิน 
จะถูกจัดอยูในทะเบียนคูคา (Approved Vendor List) และสามารถ
รวมดําเนินธุรกิจกับบริษัทได 

การประเมินความเส่ียงคูคา 
ในการประเมินความเส่ียงของคูคาน้ันบริษัทมีการดําเนินการเปน
ประจําทุกป โดยจําแนกหมวดหมูของคูคาออกเปน 4 กลุมหลัก 
ไดแก 1. คูคาเชิงกลยุทธหรือคูคาที่สงมอบอุปกรณหลัก (Strategic 
or Critical) 2. คูคาท่ีคานอํานาจซ้ือขาย (Leverage) 3. คูคาท่ีมี
ธุรกรรมสูง (Transaction ) และ 4. คูคาที่รองรับในภาวะคับขันจาก
การขาดสินคา (Bottleneck) โดยใชเกณฑตางๆ ในการวิเคราะห 
ไดแก การวิเคราะหคาใชจาย ซึ่งครอบคลุมคูคาที่มียอดใชจาย
สูงสุดรอยละ 80 ของมูลคาการใชจายในการจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
การวิเคราะหความสําคัญของคูคา เชน การจัดหาสินคาท่ีไมสามารถ
ทดแทนได ปริมาณคูคาและมูลคาของสินคาตลอดจนการประเมิน
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของคูคา 

การตรวจสอบการดําเนินงานของคูคา 
บริษัทใหความสําคัญกับคูคากลุม Strategic (Critical) ซึ่งจัดเปนคู
คาหลักท่ีตองมีการวางแผนในการกํากับดูแลและกําหนดแนวทาง

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส า ย โ ซ อุ ป ท า น
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การลดความเส่ียง โดยคูคาหลักตองไดรับการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานดวยแบบสอบถามทุก 6 เดือน 
รวมท้ังยังมีการตรวจสอบและเขาเยี่ยมพื้นท่ีโดยหนวยงานควบคุม
คุณภาพอยางสม่ําเสมอ และมีการรายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการของแตละกลุมผลิตภัณฑรบัทราบเปนประจําทุกเดือน 

ผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการคูคา
ในป 2558 บริษัทมีคูคารวม 2,105 ราย เปนคูคาหลัก 48 ราย 
(คิดเปนมูลคารวม รอยละ 80 ของยอดการจัดซื้อจัดจางโดยรวม) 
โดยมีคูคาใหมจํานวน 24 ราย ที่ผานการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินงานดวยแบบสอบถามและการเขาตรวจสอบ
พื้นที่โดยหนวยงานควบคุมคุณภาพ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสายโซอุปทาน 
บริษัทพัฒนาระบบบริหารจัดการสายโซอุปทานอยางตอเนื่อง 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการจัดซ้ือใหงายและสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน เชน สรางระบบประเมินคูคาแบบออนไลนรวมไปถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธกับคูคาโดยผานออนไลน
เพื่อใหกระบวนการเปนไปอยางมีระบบและติดตามแกไขปญหา
ไดงายข้ึน นอกจากนี้ยังมีโครงการ E-Procurement พัฒนาข้ึน 
เพื่อสนับสนุนใหคูคารวมใชระบบออนไลนเปนการเพิ่มความโปรงใส
ในการดําเนินงานตลอดจนลดข้ันตอนและทรัพยากร เชน กระดาษ 
เอกสาร เปนตน ในป 2558 ที่ผานมายอดสั่งซ้ือผาน E-Procurement 
มีจํานวนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 32.89 เทียบจากป 2557

นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคาและการ
จัดสงสินคาในดานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสายโซอุปทาน
โดยใชระบบ Sales and Operations Planning (S&OP) SEQOS 
Warehouse Management Software และ SAP Software เพ่ือชวย
ปองกันการขาดสินคาในคลังสินคาซ่ึงจะมีผลตอการนําสงสินคา
ใหแกลูกคาไดตรงตามความตองการ ตลอดจนฝกอบรมใหพนักงาน
สามารถใชระบบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันอยูระหวาง
การพัฒนาประยุกตใช JDA Software ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ไดรับ
การยอมรับในระดับสากลเพราะสามารถวัดผลการดําเนินงาน
แบบ Real-time สามารถตรวจสอบราคาสินคาและการประมวลผล
วิเคราะหการดําเนินงานตลอดสายโซอุปทานอยางครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในป 2559 บริษัทมีแผนรวมคลังสินคาของบริษัท True Distribution 
& Sales และ บริษัททรูวิชั่นส เพื่อลดตนทุนคาเชาคลังสินคา 
ลดตนทุนคาบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคลังสินคารวมกับคู คาที่ทําหนาที่ขนสงสินคา แผนงาน
ดังกลาวคาดวาจะสามารถลดตนทุนไดกวา 40 ลานบาทตอป 

การเสริมสรางศักยภาพของคูคา 
บริษัทพัฒนาศักยภาพของคู คาเพื่อใหมั่นใจไดวาคู คาสามารถ
ดําเนินงานตามมาตรฐานขององคกรและสามารถสงมอบสินคาท่ี
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากลตอลูกคาและผูบริโภค
ได โดยในป 2558 ไดพัฒนาศักยภาพของคู คาซ่ึงเปนโรงงาน
ลิเทียมแบตเตอรี่และชารจเจอรในประเทศจีนดวยการอบรมเรื่อง
กระบวนการควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพในโรงงาน 
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บริษัทมุงม่ันในการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม เพื่อสราง
ความมั่นใจตอนักลงทุน คูคา และลูกคาในการดําเนินธุรกิจอยาง
โปรงใส ดวยความชอบธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ภายใตกฎหมายการแขงขันทางการคา รวมถึง กฎเกณฑ 
ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของของประเทศไทยและสากล

บริษัทประกาศใชคู มือคุณธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 
เป นแนวปฏิบัติที่พนักงานทุกคนตองยึดถือและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด โดยมีเน้ือหาสาระครอบคลุมแนวปฏิบัติด าน
การแขงขันอยางเปนธรรม และการแขงขันทางการคา เพ่ือปองกัน
พฤตกิรรมการแขงขันท่ีไมเปนธรรม เชน การสมยอมในการเสนอราคา 
การกีดกันทางการคา การแบงตลาด เปนตน รวมถึงการอบรมให
พนักงานใหมรับทราบถึงนโยบายที่ เ ก่ียวของกับการแขงขัน
อยางเปนธรรม 

อยางไรก็ตามบริษัทมีชองทางเพื่อใหผู มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
แจงหรือติดตอหากพบหรือตองการแจงเบาะแสการกระทําที่
ไมสอดคลองกับคูมือคุณธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ในป 
2558 บริษัทไมไดรับขอรองเรียนหรือการแจงเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แตไดรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การใหบริการของบริษัทจํานวน 5 เร่ือง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดนําสงเรื่องรองเรียนดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการท่ีเหมาะสมและหนวยงานที่เกี่ยวของของบริษัทได
ดําเนินการแกไขปญหาเปนท่ีเรียบรอยแลว

COMPETITIVE BEHAVIOR
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ข ง ขั น
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Creative
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นวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จและการเติบโตของ
บริษัท โดยมุงเนนการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดและตอบสนองความตองการของลูกคาใหได
รับบริการที่ทันสมัยชวยตอบไลฟสไตลในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
รวมท้ังสงเสริมใหมีการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรภายในบริษัท โดยสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมใหพนักงานพัฒนา
ความคิดสรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอองคกร
และสังคมโดยรวม พรอมท้ังนํานวัตกรรมไปตอยอดสรางสรรค
และพัฒนาบริการในเชิงพาณิชย ซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะ
ชวยนําพาองคกรใหกาวสูการเปนผูนําทางดานนวัตกรรมในธุรกิจ
การส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง 

การบริหารจัดการ
บริษัทกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการนวัตกรรมเปนแบบเปด 
(Open House) มีศูนยนวัตกรรมเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน
รวมกับหนวยตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมท่ีหลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน หนวยงานภายในสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน เปนตน นอกจากน้ียังจัดอบรมดาน
นวัตกรรมใหแกพนักงานเพือ่สงเสริมการพฒันาความคิดสรางสรรค
ของพนักงานและนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในหนวยงาน รวมท้ัง
ชวยปรับปรุงระบบการทํางานในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทจัดกิจกรรม True Innovation Awards for True ซึ่งเปน
การประกวดผลงานนวัตกรรมของพนักงานภายในองคกร โดยจัด
เปนประจําทุกปเพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ตอบโจทยการเปนองคกรแหงการเรียนรู
และพัฒนาอยางแทจริง ทั้งน้ีไดนําผลงานจากการประกวดที่มี
ศักยภาพไปตอยอดนําไปพัฒนาในเชิงพาณิชยเพื่อสรางสรรค
นวัตกรรมบริการที่หลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ในโลกสมัยใหมและพรอมตอบสนองความตองการของลูกคา 

นอกจากนี้ยังไดสงเสริมการสรางนวัตกรรมและเปดโลกแหง
การเรียนรูแกบุคคลท่ัวไป ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ในการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดทําโครงการ True Innovation 
Awards นําเสนอผานชองรายการของทรูวิชั่นส ซึ่งเปนการแขงขัน
การประกวดนวัตกรรมสําหรับบุคคลท่ัวไป เปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไป
สมัครเขารวมแขงขัน โดยไมมีการระบุหรือจํากัดขอบเขตของหัวขอ
นวัตกรรม ทั้งน้ีก็เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหคิดและสรางสรรค
นวัตกรรมไดอยางเสรี โดยผูชนะจะไดรับพิจารณาโอกาสตอยอด
ผลงานในเชิงธุรกิจรวมกับบริษัทตอไป 

อยางไรก็ตาม เพ่ือปรับทิศทางการดําเนินธุรกิจในดานการบริหาร
จัดการนวัตกรรม บริษัท โดยนายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการ
ผู จัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร ประสานความรวมมือ
กับคณะผูบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน
รวมกันในการพัฒนานวัตกรรมสินคาและบริการใหมๆ ตอบสนอง
กลุมผูบริโภคท่ีหลากหลายมากข้ึนเพ่ือนําไปสูความเปนผูนําธุรกิจ
โทรคมนาคมระดับประเทศ และพรอมกาวสูเวทีระดับโลกตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

การประกวดนวัตกรรมภายใน
บริษัทโดยศูนยนวัตกรรมจัดกิจกรรมการประกวดภายในองคกร 
โดยแบงการประกวดเปนสามประเภท คือ 1. นวัตกรรมสําหรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน 2. นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และ 3.นวัตกรรมเพ่ือสังคม คณะกรรมการตัดสินมาจาก
ตัวแทนหนวยงานตางๆ โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการ
ผู จัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร รวมเปนเจาภาพและ
เปนกรรมการตัดสิน สําหรับผลการประกวดในป 2558 นวัตกรรม
ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ มี 2 ทีม คือ โครงการตูเปรียบเทียบระดับ
สัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi) ของอุปกรณแปลงสัญญาณ 
(Modem) จากประเภทนวัตกรรมสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานและโครงการคลังขอสอบอัจฉริยะ (Smart Exam System) 
จากประเภทนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยในป 2558 ไดนําผลงาน
นวัตกรรมไปจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญาจํานวน 1 นวัตกรรม 
ทั้งนี้บริษัทเริ่มจัดโครงการประกวดมาตั้งแตป 2556 โดยปจจุบันมี
โครงการนวัตกรรมที่ไดรับการจดสิทธิบัตรแลวรวม 3 นวัตกรรม 

กลยุทธดานนวัตกรรม (Strategic Innovation)
บริษัทรวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ในการวิจัยคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ที่ตอบโจทยความตองการของ
ผู  ใชงานภายในบริษัทและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
โดยในป 2558 มีนวัตกรรมใหมเกิดขึ้น รวม 4 นวัตกรรม คือ
1. ระบบรูจําตัวอักษรสําหรับขอมูลในบัตรประชาชนและใบขับข่ี
ดวยภาพถายบนระบบประมวลผลกลุมเมฆ (Cloud) เปนระบบ
ที่แปลงขอมูลรูปภาพเปนตัวอักษรเพื่อนําไปประยุกตใชกับธุรกิจ
ที่ตองการตอยอดในการใชบัตรประชาชน เชน การกรอกขอมูล
การรับสมัครพนักงานเพียงถายภาพบัตรประชาชนขอมูลก็จะถูก
แปลงเปนตัวอักษร ปรากฏเปนขอมูลในแบบฟอรมรับสมัครงาน
ทันทีชวยลดข้ันตอนการกรอกขอมูล ลดความผิดพลาดในการ
เขียนช่ือ–สกุล ที่อยูในการติดตอ เปนตน ขณะน้ีอยูระหวางพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑยังไมมีการวางจําหนายแตอยางใด 

INNOVATION MANAGEMENT
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น วั ต ก ร ร ม
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2. การวิเคราะหขอความแสดงความคิดเห็น โดยใช โปรแกรม
วิเคราะหขอความแสดงความคิดแบบอัตโนมัติ (S-Sense) 
เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลบน Social Media เกี่ยวกับ 
Key word หรือคําสืบคนเพื่อนํามาใชวิเคราะห เชน คนหาคําวา 
True ก็จะพบวามีคนสืบคนเกี่ยวกับเร่ืองใดเพื่อเปนขอมูลใน
การนํามาประกอบการพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ 
ที่เกี่ยวของ

3. การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพบนกลุ มเมฆ (Cloud) 
อยูระหวางการทําวิจัยและพัฒนา

4. การรูจําเสียง (Voice recognition) ซอฟตแวรพาทีสําหรับกลองทีวี 
PARTY เปนซอฟตแวรที่ชวยเปลี่ยนเสียงมนุษยเฉพาะภาษาไทย 
เปนคําส่ังในการเปลี่ยนชองทรูวิชั่นส ซึ่งสามารถใชงานไดจริง 
โดยนาํไปสาธติและแนะนําที ่สมารทโฮม ทรชูอ็ป ในหางสรรพสนิคา
เอ็มควอเทียร แตยังไมวางจําหนายเน่ืองจากอยูระหวางการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ

ทรู แล็บ (True Lab) 
บริษัท ริเริ่มโครงการ ทรู แล็บ ในป 2555 เปนโครงการนํารองเพื่อ
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยภาคการศึกษาและ

เชื่อมโยงนวัตกรรมยุคใหมตอบโจทยภาคธุรกิจ โดยรวมกับสถาบัน
การศึกษาชั้นนําของประเทศรวม 8 แหงและไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อสรางศูนยวิจัยในพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัย พรอมวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ อาทิ 
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โปรเจคเตอร เฟอรนิเจอรตางๆ รวมทั้ง
ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร
ของสถานศึกษานั้นๆ ใชเปนแหลงเรียนรู  คนควาวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ปจจบุนั บรษิทัไดจดัตัง้ ทร ูแลบ็ และเปดใหบรกิารเปนทีเ่รยีบรอยแลว 
จํานวน 4 แหง คือ ทรู แล็บ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทรู แล็บ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ทรู แล็บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ 
ทรู แล็บ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นอกจากนี้ยังมีแผนเปดให
บริการ ทรู แล็บ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยูระหวางการจัดหาสถานท่ีกอสราง ทั้งน้ีในป 
2558 ไดมีการลงนามจัดตั้งทรู แล็บ เพิ่มอีก 2 แหง คือ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยจะใชงบประมาณในการกอสรางของศูนยวิจัย
ประมาณ 53,800,000 บาท 

บริษัท สนับสนุนทุนในการทําวิจัยแกนักศึกษามาตั้งแตป 2556 จนถึงป 2558 จํานวน 92 ผลงานวิจัย รวมเปนงบประมาณสนับสนุนรวม 
7,054,340 บาท โดยแบงเปนประเภทของผลงานวิจัยดังนี้

 ประเภทผลงานวิจัย ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม
  (จํานวนผลงานวิจัย) (จํานวนผลงานวิจัย) (จํานวนผลงานวิจัย)

 Business Research 23 - - 23

 Mechanical/Robot/Equipment 10 1 4 15

 Software/Mobile Application/IT 24 22 2 48

 True Lab Contest 6 - - 6

 งบประมาณสนับสนุน 3,750,000 1,747,000 1,557,340 7,054,340 
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มะลิ (Mari)
“มะลิ” สาวนอยอัจฉริยะคนใหมประจําคอลเซ็นเตอร ซึ่งเกิดจาก
การพัฒนาระบบการตอบรับลูกคาของศูนยประสานงานบริการ 
(Call Center) ที่พัฒนาดวยเทคโนโลยีสั่งงานดวยเสียง (Voice 
Command Service) ในการใหบริการอยางถูกตองตรงตามความ
ตองการของลูกคา จากแนวคิดและระบบการใหบริการท่ีโดดเดน
ดังกลาว บริษัทไดจัดตั้ง True Voice ซึ่งเปนศูนยประสานงานการ
ใหบริการดวยระบบการตอบรับ โดยมี “มะลิ” เปนตนแบบในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งในป 2558 มะลิชวยลดคาใชจายขององคกร
ไดเปนเงินประมาณ 17,073,000 บาท 

“ปลูก...เพื่อให We Grow Together”
ในป 2558 บริษัทเปดตัวโครงการ “ปลูก...เพื่อให We Grow Together” 
พรอมเปดตัวแอพพลิเคช่ัน We Grow ที่สรางสรรคขึ้นเพื่อเปน
กลไกสนับสนุนการปลูกตนไม ในสังคมยุคใหมใหประชาชนปลูก
ตนไมและสามารถแชรขอมูลผานแอพพลิเคชั่น รวมท้ังติดตาม
และอัพเดทการเจริญเติบโตของตนไมที่ปลูกไดอยางตอเนื่องและ
ยังเปนสนับสนุนการรณรงคสรางพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพื้นท่ีสวนตัว 
และภายในชุมชนแบบครบวงจร เริ่มต้ังแตการปลูก การศึกษาความรู
วิธีการปลูกและดูแลตนไม แอพพลิเคช่ัน We Grow เปนการเชื่อมโยง
เครือขายสังคมผูปลูกตนไมเขาดวยกันครั้งแรกของโลกและยังเปน
การสนับสนุนการแจกจายพันธุ ไมชนิดตางๆ สนับสนุนการดูแล
รักษาตนไมอยางตอเนื่องเพ่ือลดโลกรอน ตลอดจนการเปนฐาน
ขอมูลกลางที่รวบรวมขอมูลตนไมที่ใหญที่สุดเพื่อการกระจาย
ความรูและการเขาถึงขอมูลตนไมไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยมี
เปาหมายรณรงคการปลูกตนไม 6 ลานตนท่ัวประเทศ โดยในป 
2558 ปลูกตนไมและแชรผานแอพพลิเคช่ัน We Grow จํานวน 

4.32 ลานตน สามารถชวยดูดซับคารบอนไดประมาณ 53.79 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา

นอกจากนีย้งัไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ไดแก กระทรวง
เกษตรและสหกรณ มูลนิธิโครงการหลวง กรมปาไมกรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และ
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เพ่ือการสนับสนุนโครงการ
ใหเกิดผลการอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ther” 
เปน
ปลูก
ตาม
และ
นตัว 
วามรู
มโยง
งเปน
ดูแล
ฐาน
จาย
ดยมี
ในป 
นวน 

WE GROW
TOGETHER
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อุปกรณจดจํา (MEM: My Eye Memory)
บริษัทยังมีนวัตกรรมอุปกรณจดจํา (MEM) แปนพิมพเพื่อคนตาบอด
หรือผูพิการทางสายตาเพื่อเพิ่มสรรถนะในการติดตอสื่อสารและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนพิการ การคิดคนพัฒนาอุปกรณจดจํา 
เปนการตอยอดผลงานของผูชนะการประกวดนวัตกรรมสําหรับ
บุคคลท่ัวไป เม่ือป 2555 ซึ่งเปนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยบริษัทสนับสนุนและชวยเหลือในการระดมทุนเพ่ือใหสินคาน้ี
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องใชเวลากวาสองป ทั้งนี้ในป 2558 
ไดสงมอบอุปกรณดังกลาวจํานวน 50 เครื่องใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และอีก 50 เคร่ืองใหแก
วิทยาลัยราชสุดา โดยมูลนิธิพุทธรักษารวมเปนจํานวน 100 เครื่อง 
พรอมกันน้ียังมีแผนพัฒนานวัตกรรมดังกลาวอยางตอเน่ือง
เพื่อสงเสริมและชวยเหลือคนตาบอด โดยไดนํารายไดมาสนับสนุน
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหดียิ่งขึ้น

แอพพลิเคชั่น ออทิสติก (Autistic Application) 
บรษิทัรวมกบัมลูนธิอิอทสิตกิแหงประเทศไทย กลุมสมาคมผูปกครอง
ออทสิติกกวา 90 ครอบครวั นกัวชิาการผูเช่ียวชาญพฒันาแอพพลเิคช่ัน 
ออทิสติก เพื่อส งเสริมการเรียนรู และการเข าสู สังคมแบบ
บูรณาการของบุคคลออทิสติก รวมท้ังพัฒนาบุคคลออทิสติกใหมี
ทักษะและความสามารถในการชวยเหลือตนเองในกิจกรรมตางๆ 
ไมวาจะเปนในดานชีวิตประจําวันและดานสังคม และยังใชเปน
เครื่องมือสําหรับชวยเหลือผูปกครองดานเสริมสรางทักษะและ
พัฒนาการในกิจกรรมตางๆ ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางสูง 

แอพพลิเคชั่นดังกลาวไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซอฟทแวร
และเทคโนโลยีการสื่อสารในงานแสดงส่ิงประดิษฐและผลงาน
นวัตกรรมระดับโลกครั้งที่ 42 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (The 
42nd International Exhibition of Inventions, Geneva 2014) จัดโดย

รัฐบาลสวิสและองคกรทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WIPO) 
ซึ่งพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ 
และรางวัล “Special Prize of Innovation Distinction” จากประเทศ
ซาอุดิอาระเบียจากผลงานที่สงเขารวมประกวดท้ังหมดกวา 1,000 
ผลงาน จาก 45 ประเทศท่ัวทุกมุมโลก โดยทรูเปนบริษัทดาน
การสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง พรอมรางวัลพิเศษดังกลาว 

ปจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาแลว 4 แอพพลิเคชั่น ดวยกันดังนี้
1. เสริมดานทักษะความสนใจ กลามเน้ือมัดเล็กและทักษะการ
เลียนแบบ

2. เสรมิทักษะดานวชิาการ กลามเน้ือมดัเลก็และทกัษะการเลยีนแบบ
3. เสริมทักษะภาษาและการสื่อสาร
4. เสริมทักษะการเรียนรูสถานการณทางสังคม การจดจํา และ
การสื่อสารเพื่อการใชชีวิตรวมกับบุคคลในสังคมทั่วไป

บริษัทนําแอพพลิเคช่ัน ออทิสติก ไปใชกับเด็กที่อยูในมูลนิธิออทิสติก 
กลุมสมาคมผูปกครองออทิสติกกวา 90 ครอบครัว ซึ่งจากการ
บอกกลาวของผูปกครองของเด็กพบวาแอพพลิเคชั่น ออทิสติก 
สงผลใหเด็กมีพัฒนาการใชนิ้วมือและมีพัฒนาการดานสายตา 
ดานอารมณ สังคม สมาธิ ความสนใจ ตลอดจนกลามเน้ือมัดเล็ก
ดีขึ้น อีกท้ังยังสามารถปรับตัวและใชชีวิตร วมกับคนปกติได  
อยางไรก็ตามบริษทัยังคงพฒันาแอพพลิเคชัน่ ออทิสติก อยางตอเน่ือง
เพ่ือใหครอบคลุมทักษะท่ีจําเปนและการประยุกตสู การใชชีวิต
รวมกับคนปกติในสังคม

อุปกรณจดจํา (MEM: My Eye Memory)
่

รัฐบา
ซึ่งพิจ
และรา
ซาอุดิอ
ผลงา
การส่ือ
เหรียญ

ปจจุบัน
1. เสริ
เลีย

2. เสริ
3. เสริ

MEM: My Eye Memory Autistic Application
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บริษัทเช่ือวาทุกคนมีสิทธ์ิในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เทาเทียมกัน จึงมุงม่ันพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม
ใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานของการสื่อสาร
โทรคมนาคมอยางทั่วถึง เพื่อลดปญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมอันเนื่องมาจากปจจัยดานสถานภาพทางสังคมและปญหา
ทางกายภาพ

การบริหารจัดการ
บริษัทมุงม่ันสรางโอกาสใหประชาชนทุกคนในประเทศกวา 10 
ลานครัวเรือนใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมไดอยาง
เทาเทียมกันเพ่ือยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศเทียบระดับสากล โดยมีเปาหมายขยายการเขาถึงขอมูล
ขาวสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงขายไฟเบอรออฟติก
ที่สามารถรองรับความเร็วไดสูงสุด 10 Gbps. ครอบคลุมพ้ืนท่ี
มากท่ีสุดเปนการเพิ่มคุณภาพของเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร 
และขยายสัญญาณโทรศัพทใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีในประเทศไทย 
ทั้งน้ีไมเพียงชวยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) แตยังชวยใหประชากรไทยในทุกพื้นที่สามารถเขาถึง
เทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง โดยบริษัทยังมุงเนนการสรางสรรคสังคม
ลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงเทคโนโลยีในกลุมคนพิการ ผูที่อยู
ในพื้นท่ีหางไกลความเจริญ กลุมผูมีรายไดนอย กลุมสถานศึกษา
และกลุมสถานบริการทางการแพทยอีกดวย

บริษัททําการสํารวจและติดตามการขยายพื้น ท่ีที่สามารถ
เขาถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมในระดับภูมิภาค ครอบคลุม 14 
พื้นท่ี ครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศผานการบริหารจัดการใน
ระดับภูมิภาคโดยมีผูจัดการทั่วไปสวนภูมิภาค (Regional General 
Manager: RGM) ทําหนาท่ีกํากับดูแลในแตละเขตพื้นท่ี และมี
ผูจัดการฝายขายประจําจังหวัด (Head of Province) ทําหนาที่ดูแล
เปนรายจังหวัดเพื่อสํารวจ วิเคราะหขอมูลและพัฒนาชองทางการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีเพ่ือให
ประชาชนเขาถึงไดมากที่สุด 

นอกจากน้ีบริษัทยังใหการสนับสนุนโครงการเครือขายบรอดแบนด
แหงชาติ (National Broadband) โดยรวมมือกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มีเปาหมายเพ่ิมการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศผานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) 
ใหแกประชากรกวา 10 ลานครัวเรือนภายในป 2559 

ผลการดําเนินงาน 
บริษัทสามารถขยายเครือขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนด หรือ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมประชากรแลวกวา 
6 ลานครัวเรือนในป 2558 และคาดวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย 
กวา 10 ลานครัวเรือนไดภายในป 2559 

สําหรับการสงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นท่ีหางไกล 
บริษัทไดพัฒนาบริการอินเทอรเน็ตใหรองรับการทํางานในพื้นท่ี
หางไกลเพิ่มการเขาถึงในพื้นที่ที่มีการใชงานอินเทอรเน็ตเบาบาง
ในตางจังหวัดและในพ้ืนท่ีหางไกล โดยมีบรกิารอินเทอรเนต็บานไรสาย 
(Home Wireless Broadband) ทีเ่ปนตัวรับสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย 
3G/4G ที่ครอบคลุมท่ัวประเทศและปลอยสัญญาณอินเทอรเน็ต
บรอดแบนดแกผูใช โดยตรง ทาํใหตดิตอสือ่สารไดสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้

ญหา

า 10 
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กวา 10 ลานครวเรอนไดภายในป 2559 

สําหรับการสงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนท่ีหางไกล 

(Broadband Internet)

DIGITAL INCLUSION
ก า ร เ ข า ถึ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
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กลุมผูพิการ
เพื่อสงเสริมความเทาเทียมในการเขาถึงเทคโนโลยีของกลุ ม
คนพิการ บริษัทรวมกับมูลนิธิออทิสติกไทยจัดโครงการสงเสริม
ความรูและทักษะในการใชแอพพลิเคชั่น ออทิสติก ใหแกผูปกครอง 
ครู อาสาสมัครและตัวแทนจํานวน 200 คน จากศูนยสงเสริมทักษะ
ชีวิตบุคคลออทิสติกกวา 49 แหงท่ัวประเทศและ 100 คน จากศูนย
สงเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งการ
อบรมในครั้งน้ีสืบเนื่องจากที่บริษัทไดมอบทรูสมารท แท็บเล็ต 
จํานวน 2,000 เครื่องพรอมติดต้ังแอพพลิเคช่ัน ออทิสติกจาก
โครงการทําดีใหพอดูปที่ 9 ใหแกมูลนิธิออทิสติกไทย เพ่ือนําไป
ใชประโยชนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู การส่ือสารและเสริม
ศักยภาพบุคคลออทิสติกสอดคลองกับความมุงมั่นของกลุ มทรู
ภายใตแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ดวยความ
เชื่อม่ันวาพลังแหงการใหที่ยิ่งใหญสามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ใหแกคนในสังคม 

กลุมผูมีกําลังซื้อนอย
ปจจุบันบริษัทมีผู ใชบริการในพื้นท่ีหางไกลซึ่งมีการใชงานนอยและ
เปนกลุมรายไดนอยมากกวา 10,000 ครัวเรือน โดยนําเสนอแพ็กเกจ
การใชงานรายเดือนในอัตราเดือนละ 299 บาท เปนการสงเสริม
การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกลุมผูมีรายไดนอยผาน
โปรโมชั่นอินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาประหยัด (Economy Pack) 
ชวยลดภาระของกลุมผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงไดดวยอัตราคาบริการที่ตํ่าลง ซึ่งในป 2559 บริษัท
จะเรงสงเสริมการใหบริการแกกลุมคนเหลาน้ีใหทั่วถึงมากย่ิงข้ึน 
ในรูปแบบ Home Wireless Broadband

กลุมสถานบริการทางการแพทย
บริษทัชวยพฒันาคุณภาพการบรกิารทางการแพทยผานโครงการ 3G 
เพือ่ชุมชน โดยสามารถอานรายละเอยีดไดในหัวขอ “ความรับผดิชอบ
ตอสังคมและการให”

กลุมสถานศึกษา
บริษัทสนับสนุนดานการศึกษาในพื้นท่ีหางไกลใหสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อส งเสริมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพเชนเดียวกับสถานศึกษาในเมือง โดยสามารถอาน
รายละเอียดได ในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมและการให”

นอกจากนี้บริษัทไดยังรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนการเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมผาน
อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูงโดยไมเสียคาใชจาย โดยรวม
กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Ministry of 
Information and Communication Technology: ICT) สนับสนุน
สัญญาณอินเทอรเน็ต ICT free WIFI ฟรีกวา 50,000 จุด จากท้ังหมด 
100,000 จุดท่ัวประเทศ อีกท้ังยังไดรวมมือกับกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Metropolitan Administration) และเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี สนับสนุนสัญญาณอินเทอรเน็ต Bangkok WIFI และ Pattaya 
WIFI ตลอดจนรวมมือกับบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
ในการสนบัสนนุสัญญาณอินเทอรเน็ต AOT Free WIFI by TrueMove H 
ในทาอากาศยานนานาชาติ 6 แหงในประเทศไทย ไดแก ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ตและหาดใหญ 
เพื่อใหนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติได ใชบริการ free WIFI 
เพื่อการติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วอีกดวย 

กลุ ม
สริม
รอง 
ักษะ
ศูนย
งการ
เล็ต 
จาก
นําไป
สริม
มทรู
ความ
ดีขึ้น
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กเกจ
สริม
ผาน
ack) 
รเน็ต นอกจากนี้บริษัทไดยังรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ

100,000
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บริษัทมุงม่ันในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศ ตลอดจนดําเนิน
โครงการตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อรวมเปนสวนหน่ึงในการบรรเทา
ปญหาสภาวะโลกรอน 

การบริหารจัดการ
บริษัทบริหารจัดการพลังงานและคารบอนผานคณะทํางานบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจกของกลุมบริษัท (True Group Working 
Committee for Greenhouse Gas Emission Management) 
มีภารกิจดําเนินงานตามนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ี
ครอบคลุมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดยมีเปาหมาย
ลดความเขมขนการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 ภายในป 
2563 เทียบกับป 2553

นอกจากนี้บริษัทไดมีการพิจารณาความเส่ียงดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ทั้งการเปลี่ยนแปลงดาน
กฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นทางกายภาพ เชน อุณหภูมิและ
ระดับนํ้าทะเลท่ีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัทตลอดจนวิเคราะห โอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของ รวมท้ัง
มีแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยรวมมือกับเครือขายองคกรชั้นนําเพ่ือสงเสริมการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ทัง้น้ีบริษทัรวมรายงานการดําเนินงานดานคารบอน
ของ CDP ตั้งแตป 2555 ตลอดจนรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
ภายในประเทศเชน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) ภายใต โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคารบอน
เพื่อสนับสนุนการลดคารบอนภาคสมัครใจภายในประเทศ

ผลการดําเนินงาน 
ในป 2558 ทรูสามารถลดความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก
ลงรอยละ 25.0 เม่ือเทียบกบัป 2553 โดยดาํเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกผานโครงการ
ตางๆ ไดแก

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายอากาศในชุมสาย 
(Free Flow Cooling Systems)
ในอดีตท่ีผานมาชุมสายโทรศัพท (Remote Concentrator Unit: RCU) 
ของบริษัทใชระบบระบายความรอนดวยเครื่องปรับอากาศ สงผลให
สิ้นเปลืองพลังงาน คาไฟฟาและคาบํารุงรักษาของอุปกรณสูง
ประกอบกับการเสื่อมสภาพของอุปกรณ ไปตามอายุการใชงาน 

บริษัทจึงคิดคนระบบการระบายความรอนดวยอากาศ (Free Flow 
Cooling System) แทนการระบายความรอนดวยเคร่ืองปรับอากาศ 
โดยที่อุปกรณระบบส่ือสารโทรศัพทภายในหองชุมสายโทรศัพทยัง
สามารถทํางานไดตามปกติชวยทําใหบริษัทฯ ประหยัดพลังงานได 
8.5 ลานยูนิตตอป เมื่อเปรียบเทียบคาไฟฟาตั้งแตติดตั้งระบบการ
ระบายความรอนดวยอากาศในป 2555 สามารถลดคาไฟฟาโดยรวม
ไดถึง 15 ลานบาทตอป คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดลงกวา 
4,989 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา นอกจากนี้ยังมีโครงการใช
พลังงานโดยลดการใชเคร่ืองปรับอากาศภายในหองชุมสายบางรัก 
ซึ่งสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดประมาณ 47 ตัน 
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ลดคาใชจายไดประมาณ 484,859 บาท

โครงการยืดอายุการใชงานแบตเตอร่ีในชุมสายโทรศัพท “Battery 
Regeneration” 
จัดกลุมแบตเตอร่ีตามอายุการใชงาน โดยคัดเลือกกลุมแบตเตอร่ี
ที่ใกลจะหมดอายุ นํามายืดอายุการใชงาน ดวยการใชคล่ืนแมเหล็ก
ไฟฟาไปกระตุนการใชงานของแบตเตอรี่ ซึ่งชวยทําใหปริมาณ
ขี้ เกลือ (sulfate) ที่เกาะแผนธาตุในตัวแบตเตอร่ีลดนอยลง 
สงผลใหแบตเตอร่ีสามารถเก็บประจุไฟฟาไดนานมากข้ึน ปจจุบัน
ไดนําวิธีการดังกลาวไปใชกับแบตเตอรี่ที่ใชงานในชุมสายโทรศัพท
จํานวน 800 ชุมสาย ทั้งนี้จากการประมาณการ ตั้งแตเริ่มโครงการ
ในเดือนธันวาคม 2558 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2559 จะชวยให
บริษัทลดคาใชจายไดประมาณ 28 ลานบาท และลดการสรางขยะ
จากแบตเตอร่ีไดประมาณ 355 ตัน คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ลดลงกวา 13,621 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

โครงการ eBill 
ในป 2558 มีลูกคาเขารวมโครงการ eBill (Electronic Bill) คิดเปน
รอยละ 11.62 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด ซึ่งเกินกวาเปาหมายท่ี
กําหนดไวที่รอยละ 8.8* ทําใหชวยประหยัดการใชกระดาษไดกวา 
8.98 ลานแผน คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงกวา 51 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความมุงม่ัน
อยางตอเน่ือง บริษัทไดตั้งเปาหมายจํานวนลูกคาเขารวมโครงการน้ี
เพิ่มเปนรอยละ 15 สําหรับป 2559 

นอกจากนี้ ในป 2558 บริษัท ทรู อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 
ซึง่เปนบริษทัในกลุมทรู ไดรบัประกาศนียบตัรรบัรองคารบอนฟตุพริน้ท
ขององคกร จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) อีกดวย

* มีการปรับเปาหมายระหวางป

ENERGY AND CARBON
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ค า ร บ อ น



* 1 ขอมูลป 2558 ไดรับการปรับขอบเขต โดยตัด Non-Core business ออก และใช Emission Factors ตาม IPCC

* การคํานวณการใชพลังงาน Scope 1 และ Scope 2 คํานวณเฉพาะการใชเชื้อเพลิงและการใชไฟฟาเทาท่ีมีขอมูลท่ีมารวมปริมาณ
 การใชพลังงาน
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การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

การใชนํ้า
บริษัทตระหนักถึงคุณคาของน้ําซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิต จึงใชหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 
มาใช ในการบริหารจัดการนํ้า โดยการใชนํ้าของบริษัทสวนใหญ

มาจากการชําระลางและทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน 
ทั้งน้ี ในป 2558 การใชนํ้ามีปริมาณเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการเก็บ
ขอมูลใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีมากข้ึนและมีปริมาณผู ใชอาคารเพ่ิม
ขึ้นจากปที่ผานมา 

2555 2556 2557 2558*1

534,969 584,073
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หมายเหตุ : การเก็บขอมูลการใชนํ้าเริ่มเก็บท่ีอาคารสํานักงานใหญเปนแหงแรก และเริ่มเก็บขอมูลในอาคารสํานักงานอื่นๆ ซึ่งบางอาคาร
เริ่มเก็บขอมูลตั้งแตป 2557 แตในบางอาคารเริ่มเก็บในป 2558 ดังแสดงตามตาราง

185,401

2558

139,005

255725562555
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บริษัทคํานึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย
ของลูกคาผู ใชบริการ จึงไดริเร่ิมโครงการการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส ภายในองคกร โดยแบงเป นการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสที่เกิดจากการดําเนินงานภายในองคกร และนโยบาย
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่เกิดจากการท่ีลูกคาใชผลิตภัณฑ 
และบริการ 

ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ในองคกรนั้น
ไดริเร่ิมโครงการยืดอายุการใชงานแบตเตอร่ีในชุมสายโทรศัพท 
“Battery Regeneration” เพื่อใหสามารถใชงานไดนานข้ึนและลด
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส โดยจัดกลุมแบตเตอรี่ตามอายุการใชงาน 
พรอมท้ังคัดเลือกกลุ มแบตเตอร่ีที่ใกลจะหมดอายุนํามายืดอายุ
การใชงานดวยการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปกระตุนการใชงานของ
แบตเตอร่ี ซึ่งชวยทําใหปริมาณข้ีเกลือ (sulfate) ที่เกาะแผนธาตุในตัว
แบตเตอรี่ลดนอยลง สงผลใหแบตเตอรี่สามารถเก็บประจุไฟฟาได
นานมากข้ึน ปจจุบันไดนําวิธีการดังกลาวไปใชกับแบตเตอร่ีที่ใชงาน
ในชุมสายโทรศัพทจํานวน 800 ชุมสาย
 
สําหรับแบตเตอรี่ที่ไมสามารถยืดอายุการใชงานไดแลว บริษัท
จะขายใหคู คาทางธุรกิจท่ีรับซื้ออุปกรณหรือบริษัทรับกําจัดขยะ
ที่ผานการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม สวนการบริหารจัดการ
ขยะท่ีเกิดจากการดําเนินงานภายในองคกรนั้นจะมีการตรวจสอบ
อุปกรณอยางสม่ําเสมอเพื่อดูวาสามารถนํากลับมาใชงานไดอีก
หรือไม หากไมสามารถนํากลับมาใชงานไดจะขายใหบริษัทหรือ
ตัวแทนท่ีผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือทําลายท้ิงตอไป

โครงการเครื่องเกาแลกเครื่องใหม 
บริษัทริเริ่มโครงการเครื่องเกาแลกเครื่องใหมที่ใหลูกคาเขามามี
สวนรวมเพ่ือลดการเกิดของขยะอิเล็กทรอนิกสและการนําชิ้นสวน
หรืออุปกรณของโทรศัพทมือถือมารีไซเคิล โดยเปดใหลูกคา
สามารถนํามือถือเครื่องเกามาแลกเครื่องใหมอีกทั้งยังสามารถ
เปดบริการกับบริษัทได ในราคาพิเศษ สําหรับคร่ืองเกาท่ีเปนขยะ
อิเล็กทรอนิกสและขยะอันตรายนั้น บริษัทจะจัดสงตอไปใหบริษัท
ผูเชี่ยวชาญที่มีการกําจัดอยางมีมาตรฐานและถูกตองตามกฎหมาย 
โดยในปที่ผานมาโทรศัพทที่ไดถูกนําไปรีไซเคิลมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
มากกวาเทาตัว

มามี
สวน
กคา
ารถ

นขยะ
ริษัท
มาย 
มขึ้น

E-WASTE MANAGEMENT
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส

ดภัย
รขยะ
ขยะ
บาย
ัณฑ 

รนั้น
ศัพท 
ะลด
ชงาน 
อายุ
นของ
ในตัว
ฟาได
ชงาน

ริษัท
ขยะ
ดการ
สอบ
ดอีก
ห
ต
หรือ
ตอไป

 2557  2558

1,201,696 2,965,109
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บริษัทดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบข อบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) อยางเครงครัดในการแพรกระจาย
คล่ืนสัญญาณโทรศัพท ซึ่งเปนสวนหน่ึงของขอบังคับในการขอรับ
ใบอนุญาตตั้งสถานี โดยดําเนินงานเชิงรุกอยางตอเนื่องในการ
สื่อสารและสรางความรูความเขาใจตอผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่อง
ผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการต้ังเสาสัญญาณ 

ผานหนวยงานราชการทองถิ่น ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยตรง โดยนําขอมูลการวิจัยจากสถาบันภายในประเทศท่ีเปนท่ี
ยอมรับและเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยของ กสทช. สื่อสาร
ถึงผลกระทบท่ียังหางไกลจากขีดจํากัดความปลอดภัยของ กสทช. 
และองคกรระดับชาติ พรอมทั้งแสดงใหเห็นขอมูลเชิงประจักษเปน
ตัวเลขของหนวยวัดคลื่นสัญญาณ ณ สถานีฐานน้ันๆ 

บริษัทมีแผนสรางการมีสวนรวมกับชุมชนอยางตอเน่ือง โดยมีการ
ดําเนินงานเชิงรุกในการสรางสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยปที่ผานมา
มีการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามแมเหล็กไฟฟา ณ ตําบล
แมเหียะ จังหวัดเชียงใหม เพื่อสรางความม่ันใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทั้งน้ี ในป 2559 บริษัทมีแผนสรางการมีสวนรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 
โดยใช “แมเหียะ โมเดล” เปนตนแบบ โดยเขาไปอยางนอย 12 ครั้ง 
ซึ่งไมนับรวมกับการเขาไปพูดคุยทําความเขาใจกับผูนําชุมชนและ
หรือชุมชนกอนการติดต้ังเสาสัญญาณ และการจัดประชุมรวมกับ 
อบต. ในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามแมเหล็กไฟฟา

สําหรับการดําเนินงานเชิงรับน้ันจะทําก็ตอเมื่อมีการคัดคานการ
กอสรางเสาเกิดข้ึน โดยในป 2558 จัดประชุมเพ่ือทําความเขาใจและ
การมีสวนรวมกับชุมชนในพ้ืนที่ทั้งหมด 180 ครั้ง จากการกอสราง
เสาโทรคมนาคมใหกองทุนโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล จํานวนท้ังสิ้น 
6,000 ตน ทั้งนี้ ผลของการจัดประชุมนั้นมีทั้งไดรับอนุญาตและ
ไมไดรับอนุญาต

ชองทางการสื่อสารกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

เพ่ือเปนการสรางความเขาใจแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม บริษัทไดสื่อสารถึงผลกระทบของคล่ืน

แมเหล็กไฟฟาผานชองทางตางตางๆ อาทิ 

Website การใหขอมูลผานเว็บไซต  

Welcome pack การใหขอมูลใน Welcome Pack ใหแกลูกคา 

Investors การใหขอมูลแกผูถือหุน 

Community engagement การจัดการประชุมและการมีสวนรวมกับชุมชนในพ้ืนที่ 

Employees การใหความรูแกพนักงาน

www

ELECTRO MAGNETIC FIELDS
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ค ลื่ น แ ม เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ า
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ABOUT THIS REPORT
เ กี่ ย ว กั บ ร า ย ง า น ฉ บั บ นี้ 

บริษทัจัดทํารายงานพัฒนาความย่ังยนื ประจาํป 2558 เพ่ือส่ือสารถึง
ประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสียใหความสนใจและประเด็นท่ีมีความสําคัญ
ตอบริษัทฯ ตลอดป 2558 ในดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
โดยจัดทํารายงานตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting 
Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guideline ในระดับ Core 
ซึง่เปนแนวทางการรายงานความยัง่ยนืท่ีเปนท่ียอมรบัในระดบัสากล

ขอบเขตการรายงาน (G4-17, G4-22, G4-23)

ขอบเขตการรายงานขอมูลในรายงานพัฒนาความย่ังยืนประจําป 
2558 ของ บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ครอบคลุม
ผลการดําเนินงานของทุกบริษัทท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจ 
ไดแก ทรูโมบาย ทรูออนไลน และทรูวิชั่นส* ซึ่งเปนขอบเขตเดียวกัน
กับการรายงานผลประกอบการดานการเงินในรายงานประจําป 
2558 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดย
รายงานความย่ังยืนฉบับนี้รายงานผลการดําเนินงานตอเน่ืองจาก
รายงานความย่ังยืน 2557

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย (G4-24,G4-25, G4-26)

ผูมีสวนไดเสียของกลุมทรู แบงออกเปน 6 กลุมหลัก ไดแก พนักงาน 
ลูกคา คูคา เจาหน้ี ผูลงทุนและหนวยงานของรัฐ โดยกลุมทรู 
ดําเนินการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสม่ําเสมอ 
ผานชองทางท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการแสดงขอคิดเห็น เพื่อใหเกิด
การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความคิดเห็นจากตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย (G4-27)

นอกจากการส่ือสารและมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุมแลว 
บริษัทยังไดสอบถามความคิดเห็นจากตัวแทนผูมีสวนไดเสีย เพื่อนํา
มาใชพิจารณาถึงประเด็นสําคัญตอความย่ังยืนของบริษัทอีกเชนกัน 
ซึ่งครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
• การจัดการความยั่งยืนของบริษัทควรขยายกลุมเปาหมายไปยัง
ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรใหมากข้ึนเพื่อนําผลมาวิเคราะห
มาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการ 

• สําหรับธุรกิจโทรคมนาคมควรมีการพิจารณาใหความสําคัญ
ในเรื่อง การจัดการดานวัตกรรมเน่ืองจากเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของ
กับลักษณะธุรกิจและเร่ืองการสรางแรงจูงใจและการรักษา
พนักงานเพราะพนักงานเปนทรัพยากรท่ีสําคัญขององคกร

• รายงานความยั่งยืนควรมีการตรวจทานจากหนวยงานภายนอก 
เพื่อความนาเช่ือถือของรายงานมากขึ้นและยังสามารถนํา
ขอแนะนําตางๆ มาปรับปรุงการทํางานไดอีกดวย

*  ธุรกิจโมบาย (7 บริษัท) ทรูออนไลน (12 บริษัท) และทรูวิชั่นส 
 (11 บริษัท)

การประเมินประเด็นสําคัญตอความย่ังยืน (G4-18)

บริษัทประเมินประเด็นสําคัญตอความยั่งยืนทุกปเพ่ือระบุประเด็น
ที่มีความสําคัญตอองคกรและประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสียใหความสนใจ
ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรและส่ือสารถึงแนวทางการ
บริหารจัดการ ตลอดจนผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับประเด็น
เหลาน้ีผานรายงานพัฒนาความย่ังยืน ซึ่งกระบวนการประเมิน
ประเด็นสําคัญตอความย่ังยืนของ กลุมทรู ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
ไดแก

ขั้นตอนท่ี 1: ระบุประเด็นสําคัญตอบริษัท โดยพิจารณาจากกลยุทธ 
ความเส่ียง ความทาทาย ตลอดจนผลการมีสวนรวมกับผูมีสวน
ไดเสีย และพิจารณาขอบเขตของผลกระทบท้ังภายในและภายนอก

ขั้นตอนที่ 2: จัดลําดับความสําคัญของประเด็น โดยพิจารณาถึง
ความสําคัญตอกลุมทรูและความสนใจของผูมีสวนไดเสีย

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกตองของการประเมินประเด็นสําคัญ 
โดยนําเสนอผลตอคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและ
การพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือทบทวนและอนุมัติการนําเสนอประเด็น
สําคัญและขอมูลที่เกี่ยวของในรายงานพัฒนาความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวของกับการเติบโตอยางยั่งยืน
ของบริษัทในอดีตและนําผลท่ีไดไปใชเพื่อระบุประเด็นสําคัญสําหรับ
การรายงานครั้งตอไปเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ความสําคัญตอกลุมทรู

Digital Inclusion

Innovation

Human Capital 
Development
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Quality

E-Waste

Energy & 
Carbon

Data Privacy 
and Security

EMF Employee 
Health, Safety, 
and Wellness

Supply Chain

Human Rights

Resource 
Optimization

Competitive 
Behavior

ผลการประเมินประเด็นสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของบริษัทป 2558 (G4-19)

 1. การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Digital Inclusion)
 2. การบริหารจัดการนวัตกรรม 
  (Innovation Management)
 3. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
  (Human Capital Development)
 4. ความรับผิดชอบตอสังคมและการให 
  (Corporate Citizenship and Philanthropy)
 5. สิทธิมนุษยชน 
  (Human Rights)
 6. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
  (Employee Health, Safety, and Wellness)
 7. พลังงานและคารบอน 
  (Energy and Carbon)

 8. การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส 
  (E-Waste Management)
 9. ผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
  (Electro Magnetic Fields: EMF) 
 10. การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  (Resource Optimization)
 11. คุณภาพการบริการ 
  (Service Quality)
 12. การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
  (Data Privacy and Security)
 13. พฤติกรรมการแขงขัน 
  (Competitive Behavior)
 14. การบริหารจัดการสายโซอุปทาน 
  (Supply Chain Management)
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
หนวยงาน  Corporate Social Responsibility Strategy & Sustainable Development อีเมล CSR-SD@truecorp.co.th  โทร.  02 699 2799  

 1. การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ -     -  

  (Digital Inclusion)

 2. การบริหารจัดการนวัตกรรม -     -  

  (Innovation Management)

 3. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล   • การอบรมและการศึกษา     - - -
  (Human Capital Development)  (Training and Education) 

 4. ความรับผิดชอบตอสังคมและการให  • ชุมชนทองถิ่น (Local Communities)    - - 

  (Corporate Citizenship and Philanthropy) • ผลกระทบเชิงออมดานเศรษฐกิจ 
    (Indirect Economic Impacts)

 5. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) -        

    

 6. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    - - -
  (Employee Health, Safety, and Wellness)  (Occupational Health and Safety)

 7. พลังงานและคารบอน  • พลังงาน (Energy)    - - 

  (Energy and Carbon) • การปลอยกาซ (Emission)

 8. การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส  • นํ้าทิ้งและของเสีย    -  -
  (E-Waste Management)  (Effluents and Waste)

 9. ผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  -     -  

  (Electromagnetic Fields: EMF)

 10. การใชทรัพยากรอยางคุมคา  • นํ้า (Water)    - - 

  (Resource Optimization)

 11. คุณภาพการบริการ (Service Quality) -     -  -

 12. การรกัษาความปลอดภยัของขอมลูสวนบคุคล  • การปกปองขอมูลลูกคา    -  -
  (Data Privacy and Security)  (Customer Privacy)

 13. พฤติกรรมการแขงขัน  • พฤติกรรมการตอตานการแขงขัน
  (Competitive Behavior)   (Anti-competitive Behavior)    -  -

 14. การบริหารจัดการสายโซอุปทาน  • การประเมินผูคาถึงผลกระทบ     - -
  (Supply Chain Management)  ดานการปฏิบัติตอแรงงาน (Supplier 
    Assessment for Labor Practices)

ทร
ูออ
นไ
ลน


ทร
ูโม
บา
ย

ทร
ูวิช
ั่นส


คูค
า

ลูก
คา

สัง
คม

ภายในองคกร

ขอบเขตผลกระทบประเด็นท่ีมีความสําคัญ (Material Issues) ประเด็นของ GRI (GRI Aspects)

ภายนอกองคกร

ประเด็นสําคัญตอความย่ังยืน และขอบเขตผลกระทบ (G4-19, G4-20, G4-21)
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บริษัทจัดทํารายงานพัฒนาความยั่งยืนประจําป 2558 เพื่อสื่อใหเห็น
การใหความสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอม โดยไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.สุรชัย 
สถิตคุณารัตน ผูอํานวยการฝายพลังงานและส่ิงแวดลอม สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.) ในฐานะตัวแทนนักวิชาการและผูวางนโยบาย
ระดับชาติที่เก่ียวของกับการพัฒนาอยางย่ังยืนแสดงความคิดเห็น
ตอกิจกรรมการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนของบริษัท

ดร.สุรชัย กลาววา ทรูประกอบธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ใหบริการ
ที่หลากหลายท้ังโทรศัพทเคลื่อนท่ีบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 
WiFi และบริการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกที่มีเครือขาย
ครอบคลุมท่ัวประเทศดวยศักยภาพดังกลาวจึงสามารถสนับสนุน
การเผยแพรองคความรูที่เปนประโยชนและการส่ือสารในยุคสังคม
ออนไลน ไดดี แตก็ควรใหความสําคัญดานการบริหารจัดการกับ
ผลกระทบเชิงลบจากการสื่อสารขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนผานส่ือสังคม
ออนไลนดวย  

ความคิดเห็นจากตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียตอประเด็น
ความย่ังยืนองคกร

สําหรับความย่ังยืนในเชิงเศรษฐกิจบริษัทสามารถนําเทคโนโลยี
สื่อสารท่ีครบวงจร ซึ่งมีระบบจัดเก็บฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
มาสนับสนุนธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศเพราะปจจุบันผูประกอบการ
และผูบริโภคผูกพันกับเทคโนโลยี Internet of Things (ioT) รวมถึง
สนับสนุนกลุมผูประกอบการใหม Startup ในยุคดิจิทัล นับเปนโอกาส
ที่บริษัทจะใชประโยชนจากการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม
ผูบริโภคสูการพัฒนาตอยอดสินคาและบริการที่ตอบโจทยในเชิง
ธุรกิจ รวมท้ังการสนับสนุนขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนแกภาครัฐ 
หรือองคกรอื่นเพื่อนําไปปรับใชวางแผนพัฒนาประเทศตอไป 
อยางไรก็ตาม ทรูตองคํานึงถึงเร่ืองการรักษาขอมูลความเปน
สวนตัวของผูบริโภคควบคูไปดวย  

สวนความยั่งยืนในดานส่ิงแวดลอม ดร.สุรชัย กลาววา ภาพของ
บริษัทยังไมชัด โดยเสนอรวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติการลดความเสียหายจากภัยพิบัติและมลพิษ 
อาทิ สงเสริมสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑ
สีเขียวท่ีชวยลดมลพิษ พรอมยกตัวอยางปญหาหมอกควันใน
ภาคเหนือ ซึง่บรษิทัสามารถนําเทคโนโลยีดานส่ือสารและคอมพิวเตอร
ไปชวยบริหารจัดเก็บขอมูลขนาดใหญและจัดระบบสงผานขอมูล
ดังกลาวมีระบบแจงเตือนท่ีรวดเร็วรวมถึงระบบชวยการวิเคราะห
และพยากรณกรณีภัยพิบัติลวงหนาเพ่ือการเตรียมวางแผนรับมือ
ไดทันทวงที  

อยางไรก็ตาม การท่ีบริษัทใหความสําคัญเร่ืองการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานดานสื่อสารโทรคมนาคมนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสินคาและบริการควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคมและ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถือวาเปนแนวคิดที่ดี
ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหธุรกิจเติบโตไปพรอมๆ กันอยางยั่งยืน
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GRI CONTENT INDEX, UNGC PRINCIPLES 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

 General Standard Number (or Link) Omissions /  External UNGC Sustainable
 Disclosures  Remarks Assurance Principle Development
      Goals

 Strategy and G4-1 2 - - - - 
 Analysis

 Organizational  G4-3 10, 46 - - - -

 Profile G4-4  4 - - - -

  G4-5 10,  - - - -
   Annual report 2015, 51

  G4-6 4, - - - -
   Annual report 2015, 21

  G4-7 Annual report 2015, 85-86 - - - -

  G4-8 4, - - - -
   Annual report 2015, 9

  G4-9 Annual report 2015, 51-62 - - - -

  G4-10 Annual report 2015, 93 - - 6 8

  G4-11 Zero percent of our  - - - -
   employees are covered by 
   collective bargaining 
   agreements

  G4-12 4, 30 - - - -

  G4-13 6-7, - - - -
   Annual report 2015, 
   12-14    

  G4-14 11, 41 - - - -

  G4-15 16-18, 37-39, 45 - - - -

  G4-16 9, 11, 23 - - - -

 Identified Material G4-17 46, -  - -
 Aspects and   Annual report 2015,
 Boundaries  18-20

  G4-18 47 -  - -

  G4-19 48 -  - -

  G4-20 49 -  - -

  G4-21 49 -  - -

  G4-22 46 -  - -

  G4-23 46 -  - -

 Stakeholder G4-24 5 -  - -

 Engagement G4-25 5 -  - -

  G4-26 5 -  - -

  G4-27 46 -  - -

 Report Profile G4-28 46 - - - - 

  G4-29 46 - -

  G4-30 46 - - - -

  G4-31 48 - - - -

  G4-32 46, - - - -
   Content Index 50-51, 

  G4-33  External Assurance - - - -
   52-53
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 General Standard Number (or Link) Omissions /  External UNGC Sustainable
 Disclosures  Remarks Assurance Principle Development
      Goals

 Governance G4-34 9, - - - -
   Annual report 2015,
   85-89

 Ethics and G4-56 10, - - 10 16 
 Integrity  Website:http:// 
   true.listedcompany.com/
   conduct.html

Remark: Download Annual Report 2015 at http://true.listedcompany.com/misc/AR/20160318-true-ar2015-en-02.pdf 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

 Material  DMA and Number (or Link) Omissions /  External UNGC Sustainable
 Aspects Indicators  Remarks Assurance Principle Development
       Goals

 Economic G4-DMA 6-7 - - - -
 Performance  G4-EC1 6-7 - - - -

 Indirect Economic G4-DMA 16-18, 38-39 - - - - 

 Impacts  G4-EC7 16-18, 35-39 - - - 9, 11

  G4-EC8 16-18, 38-39 - - - 1, 8

 Energy G4-DMA 41-42 - - - -

  G4-EN3 41-42 -   7, 8 12, 13

 Water G4-DMA 42-43 - - - -

  G4-EN8 43 - - 7, 8 -

 Emissions G4-DMA 41-42 - -

  G4-EN15 42 -  7, 8 12, 13

  G4-EN16 42 -  7, 8 12, 13

  G4-EN19 41  - 8 13

 Occupational G4-DMA  19-22 - - 6 - 

 Health and Safety G4-LA5 19 - - 6 8

  G4-LA6 22 - - 6 3, 8

  G4-LA7 21 - - 6 3, 8

 Training and  G4-DMA 13-15 - - - -

 Education G4-LA9 14 -   6 8

  G4-LA10  14-15 - - 6 8

  G4-LA11 13 -  6 8

 Supplier Assessment G4-DMA 30-31 - - - - 

 for Labor Practices G4-LA14 30-31 - - - -

 Local  G4-DMA 45 - - - -

 Communities G4-SO2 45 - - - -

 Anti-Communities G4-DMA 32 - - - -

 Behavior G4-SO7 32 - - - -

 Customer  G4-DMA 28-29 - - - -

 Privacy G4-PR8 29 - - - -
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LRQA Assurance Statement
Relating to True Corporation Public Company Limited’s environmental and 
social indicators within the Sustainability Report for the calendar year 2015

This Assurance Statement has been prepared for True Corporation Public Company Limited in accordance with 
our contract but is intended for the readers of this Report. 

Terms of engagement
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by True Corporation Public Company Limited
(TRUE) to provide independent assurance on the environmental and social indicators within its 2015 Sustainability
Development Report (“the report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the 
materiality of the professional judgement of the verifier using LRQA’s verification procedure. LRQA’s verification 
procedure is based on current best practise and uses the principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, 
responsiveness and reliability of performance data and processes defined in ISAE3000.

Our assurance engagement covered the operations and activities of TRUE’s three business units -. TrueMobile, 
TrueVisions and TrueOnline  - and their thirty subsidiary companies in Bangkok, Thailand and specifically the 
following requirements:

Confirming that the material issues reported reflect the concerns of TRUE’s stakeholders
Evaluating whether the selected environmental and social indicators are reliable and have taken account of
GRI G4’s Sustainability Reporting Guidelines.  The selected environmental and social indicators are listed 
below: 
- Environmental1: energy consumption within the organization (G4-EN3), direct energy greenhouse gas 

(GHG) emissions (Scope 1) (G4-EN15), energy indirect greenhouse gas emission (Scope 2) (G4-EN16)
Note 1: G4-EN3, EN15 and EN16 covers 16,16 and 11 subsidiary companies, respectively

- Social2: Average hours of training per year per employee by gender and by employee category (G4-LA9),
and Percentage of employees receiving regular performance and career development review, by gender 
and by employee category (G4-LA11)
Note 2: G4-LA9 and LA11 covers 30 subsidiary companies

Our assurance engagement excluded the data and information of TRUE’s Group operations and activities (other 
than those defined in the reporting boundary above) and any third-parties mentioned in the Report. 

LRQA’s responsibility is only to TRUE.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the 
end footnote. TRUE’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the 
Report is derived.  Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of TRUE.

LRQA’s opinion
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that TRUE has not:

Met the requirements above
Disclosed reliable data and information for the selected environmental and social indicators which have taken 
account of GRI G4’s requirements
Covered all the environmental and social issues that are important to the stakeholders and readers of this 
Report.

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier. 
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.

LRQA’s approach
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following 
tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:

Assessing TRUE’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 
captured correctly. We did this by reviewing documents and associated records.

This document is subject to the provision on page 2. 

 

ASSURANCE STATEMENT
ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ห น ว ย ง า น ภ า ย น อ ก



53

Sustainabillity Report

Reviewing TRUE’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their Report.  We did this by benchmarking reports written by TRUE and its peers to ensure that 
sector specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material 
issues to evaluate whether TRUE makes informed business decisions that may create opportunities that 
contribute towards sustainable development.
Auditing TRUE’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions 
and systems, including those for internal verification.  We also spoke with those key people responsible for 
compiling the data and drafting the Report.
Visiting the TRUE’s Head office to sample evidence for the selected environmental and social indicators to 
confirm their reliability.

Observations 
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:

Stakeholder inclusivity:
TRUE has stakeholder engagement processes which collect their views and expectations, however these 
processes have focused on internal stakeholders.  We believe that these processes should be extended to
capture external stakeholders too and whether they have any different views and expectations.
Materiality:
We are not aware of any material issues concerning TRUE’s environmental and social performance that have 
been excluded from the Report.  TRUE has processes in place for identifying and evaluating their material 
issues which are determined by a set of risk criteria.
Responsiveness: 
Although TRUE has communication channels in place to respond to stakeholders, we believe that future 
Reports should provide readers with more information about how TRUE is managing their material issues,
especially on how targets are set to improve environmental and social performance and then the outcome(s) 
achieved.
Reliability:
Although TRUE has a centralised data management systems for data collection which covers group 
operations and the subsidiary companies, we believe that TRUE should establish an internal verification 
mechanism to further improve the consistency of data collected and its reliability. 

LRQA’s competence and independence
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior 
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent.

This verification is the only work undertaken by LRQA for TRUE and as such does not compromise our 
independence or impartiality.

Signed           Dated: 26 May 2016

Nit Tanasuthiseri, LRQA Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited 
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA Reference: BGK6038044

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 
respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 
or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 
the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 
in that contract.

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages. 

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2016.  A member of the Lloyd’s Register Group.

 




