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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

สารกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตลอด 63 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
มุ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจที่ จ ะให้ บ ริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ ส ามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน
ไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีใดๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ด้ ว ยตระหนั ก ดี ว่ า การก้ า วทั น
การเปลีย่ นแปลงของโลก ในทุกๆ ด้าน ล้วนมีผลกระทบทุกภาคส่วน
ดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลที่จะนำ�พาประเทศไปสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัย
สำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ดั ง นั้ น การลดความ
เหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงเทคโนโลยี จึงเป็นภารกิจสำ�คัญ
ของ ทีโอที เสมอมา

ด้ ว ยสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ หาที่ สุ ดมิ ไ ด้ ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีท่ รงมีตอ่
ปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของ
พระองค์ท่าน นำ�มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน
ของประเทศ สิ่งหนึ่งที่ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
ได้ น้ อ มนำ � มาเหนื อ เกล้ า เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน คือ “ศาสตร์พระราชา” ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล พระราชทานแนวทาง         
การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยทุ ก หมู่ เ หล่ า           
ทั้งด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ
และด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระราช
ปณิธานของพระองค์ท่าน จะทรงมองการแก้ปัญหาแบบ  
องค์รวมให้ความสำ�คัญกับทุกองค์ประกอบ ซึง่ ต้องขับเคลือ่ น
ไปพร้อมๆ กัน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ทีโอที... มุ่งหวังที่จะยกระดับ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ชุ ม ช น
เยาวชน เป็นการกระจายความ
เ จ ริ ญ อ อ ก สู่ ทุ ก ภู มิ ภ า ค
โดยมี เ ทคโนโลยี สื่ อ สารและ
สารสนเทศเป็นปัจจัยสำ�คัญ

(ดร.มนต์ชัย หนูสง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ในทุกมิติ ไม่วา่ จะเป็นด้านบริการ ทีม่ งุ่ หวังจะให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ กับลูกค้าทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ด้านการปฏิบัติงานคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำ�คัญ  
หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็น
วัฒนธรรมที่สำ�คัญที่สุดขององค์กร และอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือ          
เกื้อกูลกันในสังคม ผ่านโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility : CSR) โดยอาศัยแนวคิดสำ�คัญคือ ขยายโอกาสการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศไปถึงระดับหมูบ่ า้ น อบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ทีใ่ น
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ และสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น        
ด้ ว ยการมอบการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ เยาวชนและผู้ ที่ ส นใจในพื้ น ที่                 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้ความสำ�คัญกับการ            
ดำ�เนินโครงการด้าน CSR เป็นอย่างยิ่ง มุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ       
องค์กร ได้มีส่วนร่วมในโครงการอย่างแท้จริง
ในการดำ�เนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ทีโอที ดำ�เนินกิจกรรมที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทีเ่ ท่าเทียม เพือ่ โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้
ให้กับเยาวชนของชาติในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการ อาทิ โครงการสุขศาลา
พระราชทาน โครงการ TOT Young Club (TYC) โครงการ TOT IT SCHOOL         
และโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่ง ทีโอที ได้ให้การสนับสนุน
โครงการต่างๆ เหล่านี้มาโดยตลอด ด้วยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน เยาวชน เป็นการกระจายความเจริญออกสู่ทุกภูมิภาค โดยมีเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในปี 2559 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งความสำ�เร็จของ บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) ในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน สนองนโยบายรัฐบาล สร้างความ  
เข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน และประชาชน นำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจของ               
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ทีโอที ฝ่ายบริหาร พนักงาน และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ส่ ว นในการดำ � เนิ น โครงการเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม                  
(Corporate Social Responsibility : CSR) และในปี 2560 บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวทางปฏิบัติเช่นนี้สืบต่อไป
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คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาบริหารงาน

ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2558 9 พฤศจิกายน 2559

นางสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

ประธานกรรมการ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ

พันเอกสมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล

กรรมการ
(16 กันยายน - 15 ธันวาคม 2558)

ระยะเวลาบริหารงาน

ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
- ปัจจุบัน

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ
(10 พฤศจิกายน 2559
- 22 มกราคม 2560)

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการ
(23 มกราคม
- 25 พฤษภาคม 2560)

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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อำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำ�หนดและทบทวนให้มีหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้มีนโยบาย              
เป้าหมายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีชัดเจน กำ�หนดรูปแบบการบริหารและควบคุมบริษัท สำ�หรับใช้เป็น
แนวทางในการดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง ผูบ้ ริหาร
และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้
2. กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำ�กับดูแล          
กำ�หนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และ
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
3. กำ�หนดแนวทางและวางนโยบายดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเหมาะสมกับธุรกิจบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็น
มาตรฐานสากล
4. ให้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและหรือ
สนับสนุนการทำ�งานได้ตามความเหมาะสม
5. ให้พนักงานและเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ
ดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
6. รายงานผลการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน
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ภาพรวมของบริษัท

Company Overview

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมทั้ ง ในและระหว่ า ง
ประเทศ ภายใต้ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลของ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
มีกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ เพียงรายเดียว โดยเป็น
ผู้นำ� ในการให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทยมายาวนานกว่า 63 ปี และมีบทบาทและภารกิจสำ� คัญ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายหลัก (Network Provider) ซึ่งต้องเร่งผลักดันและพัฒนา
โครงข่ายโทรคมนาคมให้ทนั สมัย เพือ่ รองรับการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ Digital Economy โดยนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในทุกๆ ด้าน ทีโอที ตระหนักถึงบทบาทขององค์กรในการเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ที่จะผลักดันประเทศสู่ Digital Economy เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
โดยได้ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ใ นการเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งโทรคมนาคมพื้ น ฐานรองรั บ นโยบาย
บรอดแบนด์แห่งชาติ ด้วยการพัฒนา Hard Infrastructure ทั้งระบบสายและระบบไร้สายเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบริการสาธารณะต่างๆ
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง กระจายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมถึงพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 ทีโอที มีเป้าหมายและโครงการสำ�คัญ โดยมุ่งเน้นให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร       
ด้วยโครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำ�ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ต            
ระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Digital        
Economy และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม       
และทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำ�ของประเทศ
พันธกิจ
1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินธุรกิจ
2. ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
3. สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน
ค่านิยม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลูกค้าสำ�คัญที่สุด
คุณภาพบริการระดับสากล
ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
ความรับผิดชอบซื่อสัตย์และโปร่งใส
ความสามัคคีและการทำ�งานร่วมกันเพื่อองค์กร
ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ
แผนยุทธศาสตร์ได้กำ�หนดบทบาทการดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ
โทรคมนาคม (Non-Core Business) เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเภทธุรกิจโทรคมนาคม (Core Business) โดย
กำ�หนดบทบาทเป็นดังนี้
1. บทบาทของการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลักๆ คือ ธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่
ธุรกิจบรอดแบนด์ ธุรกิจมัลติมเี ดีย ธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และธุรกิจข้อมูล โดยดำ�เนินกลยุทธ์การตลาดทีม่ งุ่ นำ�เสนอบริการ
แก่ลูกค้าในรูปแบบแพ็กเกจแบบครบวงจร ด้วยวิธีควบรวมบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน
2. บทบาทของการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทีโอที จะใช้ทรัพยากรโครงข่ายที่มีอยู่ และสินทรัพย์ที่จะ        
รับคืนจากคู่สัญญาร่วมการงานหลังสิ้นสุดสัญญา  อาทิ เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ไปพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่        
โดยนำ�สินทรัพย์มาให้บริการกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งรวมถึงการให้บริการในส่วนของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการนำ�วงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศมาให้บริการร่วมด้วย
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ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่

1

ปฏิรูปองค์กร
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศ
และสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่

3

5

2

เป็นผู้นำ�ในการให้บริการบรอดแบนด์
ของประเทศ

ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ “Digital Economy”
และรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

4

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
รายงานฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำ�เสนอแนวทางและการดำ�เนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนที่ ทีโอที ได้กระทำ�มา           
อย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นรอบเวลา      
เดียวกับการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีของบริษัท โดยรายงานฉบับนี้กำ�หนดให้ คำ�ว่า  “ทีโอที” และ “บริษัท” หมายถึง            
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2559 นี้ ทีโอที ได้จัดทำ�รายงานการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Report)  
เป็นปีที่ 4 ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ ทีโอที ได้ดำ�เนินการ
เนื้อหาของรายงาน
ในการจัดทำ�รายงานฉบับนี้ ทีโอที ได้นำ�ข้อมูลส่วนหนึ่งจากรายงานผลการดำ�เนินงาน (OPR : Organization        
Performance Report) ปี 2559 ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)
มานำ�เสนอ ซึ่งในการจัดทำ� OPR ทุกปี ได้มีการทบทวนและกำ�หนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่ ทีโอที        
เห็นว่ามีส่วนสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ของ ทีโอที นอกจากนั้น ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น                 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำ�เนินงานและบทบาทสำ�คัญ                
ในกระบวนการทำ�งานภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ ทีโอที อีกด้วย

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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กลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนที่ได้นำ�เสนอในรายงานฉบับนี้มีพื้นฐานมาจากกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน           
6 ด้าน ซึ่งเป็น Sustainability Highlights ของ ทีโอที ที่มีความสำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัท          
มากที่สุด โดยในแต่ละด้านนั้น ทีโอที ได้ตั้งเป้าหมายเป็นภาพรวมเป็นการกำ�หนดจุดยืนเพื่อสร้างคุณค่าในอนาคต            
ระยะยาว ประกอบด้วย
1. ธุรกิจของเรา (Our Business) มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจในขณะที่สร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไปพร้อมกัน ด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2. ลูกค้าของเรา (Our Customers) ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินธุรกิจ ตามพันธกิจขององค์กร โดย          
มุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์ผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้าอย่างครอบคลุม
3. บุคลากรของเรา (Our People) มุ่งสร้างบรรยากาศการทำ�งานที่มีสวัสดิภาพและปลอดภัย ควบคู่กับการสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร
4. การคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา (Our Environmental Concern) มุ่งพัฒนาแนวทางการลดผลกระทบ               
ด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของไอซีที
5. การสนับสนุนชุมชนของเรา (Our Community Support) ใช้ความสามารถพิเศษด้านความเชี่ยวชาญ                 
ด้านโทรคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสำ�คัญ
6. นวัตกรรมของเรา (Our Innovation) นำ�ความรู้จากประสบการณ์ด้าน CSR มาพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ          
ที่สร้างทั้งผลกำ�ไร และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนไปพร้อมกัน
กรอบการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นตามกรอบขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting               
Initiative : GRI) เวอร์ชั่น 3.1 ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานระดับ C นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้พิจารณาตัวชี้วัด
เฉพาะภาคโทรคมนาคม (Telecommunication Sector Specific Indicators) เพิ่มเติม ในหมวดการดำ�เนินงานภายใน
(Internal Operations) ด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในการสื่อสารที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและชุมชนของประเทศ ทั้งนี้ ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI นี้ จะถูกใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ผลการดำ�เนินงานขององค์กรเพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานให้ความสามารถยกระดับ
การดำ�เนินการสู่ระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนำ�ไปบูรณาการกับผลลัพธ์และ
โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI)
ตามเกณฑ์การประเมินภายใต้ระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจหรือ SEPA ต่อไป
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
e-Mail : prtot@tot.co.th
โทรศัพท์ : 0 2574 9979, 0 2575 7137
0:00/2:56
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา
TOT Sustainability

แนวคิดหลักด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที ปี 2559
(Sustainability Priorities 2016)
การดำ�เนินธุรกิจจำ�เป็นต้องพึ่งพาอาศัยทั้งลูกค้าและคู่ค้า  เพื่อให้ธุรกิจดำ�เนินต่อไปได้ด้วยความราบรื่นและ                
มีความยั่งยืน ซึ่งธุรกิจที่จะยั่งยืนได้นั้น ลูกค้าต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการของ ทีโอที
และคู่ค้าที่เต็มใจ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจของเราเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประการ
ประการที่ 1) ลูกค้าต้องมาก่อนตัวเราเสมอ ทีโอที ให้ความสำ�คัญต่อความคาดหวัง ความพึงพอใจของลูกค้า        
ทำ�ให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์จากสินค้าหรือบริการของเราคุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป เพราะการบริการลูกค้า       
ทีด่ ี ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการทำ�ธุรกิจ ไม่เพียงเป็นการสร้างความแตกต่างและทางเลือกให้กบั ลูกค้าเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการ
สร้างความได้เปรียบทางการค้าอีกด้วย
ประการที่ 2) คู่ค้าต้องพอใจ ซึ่ง ทีโอที มีคู่ค้าทั้งที่เป็นผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้า ผู้จำ�หน่ายสินค้า และคู่ค้า
มีความคาดหวังว่าจะไม่ทำ�การค้าที่เอาเปรียบกัน ดังนั้นต้องพูดคุยทำ�ความเข้าใจในข้อตกลงทางการค้าให้ชัดเจน ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต้องพูดคุยให้คู่ค้าให้เข้าใจถึงข้อจำ�กัดขององค์กรและ
ของคู่ค้า เพื่อหาหนทางร่วมกันในการที่จะสนับสนุนและพัฒนาให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่
ลูกค้าได้อย่างเต็มที่
ประการที่ 3) เราพอใจ ทีโอที คิดเสมอว่า ถ้าลูกค้าพึงพอใจในคุณค่าสินค้า และคู่ค้าพึงพอใจที่จะทำ�ธุรกิจร่วมกับ
ทีโอที ย่อมได้รับผลกำ�ไรในระยะยาว และสิ่งที่ได้ทำ�ไปเพื่อลูกค้ากับคู่ค้านั้น เป็นการทำ�เพื่อกำ�จัดจุดอ่อนในการ              
ดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้น ถ้าลูกค้า คู่ค้าพอใจ ทีโอที ย่อมได้รับผลประโยชน์ด้วย
คู่ค้า
ต้องพอใจ
ลูกค้า
ต้องมาก่อน
ตัวเราเสมอ

เรา
พอใจ
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ธุรกิจที่ยั่งยืนของ ทีโอที
การดำ�เนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับการก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” อันเป็น
เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่       
ทันสมัยและครบวงจรแล้ว การเป็นผู้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศเพื่อเป็นรากฐานสู่นวัตกรรม            
จึงเป็นภารกิจสำ�คัญอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ท้าทายต่อการดำ�เนินงานมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม
ทีโอที ตระหนักดีว่าการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องบนความท้าทายข้างต้น จำ�เป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและต้องคำ�นึงถึง             
“ความยั่งยืน” (Sustainability) ซึ่งการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรไปสู่ความยั่งยืนจะต้องยึดถือการเป็นองค์กรที่มีการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ประการสุดท้ายคือ การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม           
(Corporate Social Responsibility : CSR)

High
Performance
Organization :
HPO

01

Sustainability
Corporate
Governance :
CG

02

03

Customers

Employees

Shareholders

Regulator

Policy Maker

Suppliers

Communities

Corporate
Social
Responsibility :
CSR
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องค์กรสมรรถนะสูง
ทีโอที มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนรองรับกับความเสีย่ ง
และสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทสี่ ามารถ
กระทบต่อการทำ�งานจากรอบด้านทุกมุมมองซึ่งในบริบทของ            
ทีโอที มุง่ เน้นการนำ�องค์กรขับเคลือ่ นด้วยยุทธศาสตร์ การให้ความ
สำ�คัญกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และการสร้างการเติบโต        
ด้วยนวัตกรรม
จากสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบนั และการถือปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีภ่ าครัฐหรือองค์กรกำ�กับดูแลกำ�หนด
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการบรรลุผลตามแนวความคิดหลักข้างต้นที่สำ�คัญ ได้แก่
1. ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน
2. ความเสี่ยงในเรื่องสัญญาสำ�คัญใกล้สิ้นสุดอายุสัญญา
3. ความเสี่ยงในเรื่องการสรรหาพันธมิตรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์องค์กร
4. ความเสี่ยงในการนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติในโครงการขยายงานต่างๆ
5. ความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพโครงข่าย ผลิตภัณฑ์ และบริการ
6. ความเสี่ยงในเรื่องกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารการตลาด เพื่อรองรับการให้บริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจ และสามารถกระจายความเจริญสู่สังคมและชุมชนได้ทั่วถึงมากขึ้น
7. ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากร จากการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
8. ความเสี่ยงในการถือปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบที่กำ�หนด
ในปี 2546 ทีโอที จึงได้กำ�หนดแนวทางเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้มีมาตรฐานสากล โดยใช้
กรอบของ COSO - ERM (The Committee of Sponsoring of the Treadway Commission - Enterprise Risk                 
Management) และกรอบของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึง่ ได้พฒั นาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบการควบคุมที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญประการหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้
สามารถลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้รับความร่วมมือจาก       
ทุกคน รวมทั้งสามารถบูรณาการงานภายในองค์กรได้มากขึ้น นอกจากนี้             
จัดให้มีการรายงานผลต่อฝ่ายบริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน ตลอดจน  
มี ก ารประชุ ม หารื อ กั บ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง        
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ          
คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีฯ และคณะกรรมการ         
บมจ.ทีโอที อย่างสม่ำ�เสมอ
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทีโอที เชื่อมั่นว่า  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี      
เป็นปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจและ
การบริหารจัดการ   ทีเ่ สริมสร้างให้องค์กรเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี       
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงต้องให้ความสำ�คัญและ
ดำ�เนินการพัฒนางานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2559 คณะกรรมการ                  
บมจ.ทีโอที ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ  
กำ�กับดูแลและตรวจสอบการดำ�เนินงานให้เป็นไปตาม
หลั ก การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมีองค์ประกอบ      
ด้านการกำ�กับดูแลที่ดีครบถ้วน รวมถึงจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง       
กับบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ       
สิง่ แวดล้อม มีกรรมการบริษทั เป็นกรรมการ รับผิดชอบกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและด้านความ       
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีรองกรรมการ            
ผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร เป็นประธาน รับผิดชอบ
การบูรณาการการดำ�เนินงานและกำ�กับดูแลกิจกรรมด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ร องกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ส ายงาน          
การตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน รับผิดชอบการบูรณาการการดำ�เนินงานและกำ�กับดูแลกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที
ทีโอที ยึดถือหลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ตามหลักสากล เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1
8

การเคารพในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
(Human Dignity)

การปฏิบัติตนเป็นประชากร
ที่ดีขององค์กรและสังคม
และการมีส่วนร่วม
(Good Citizenship
and Participation)

7

2
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่และภาระงานตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความรู้ความ
สามารถ (Responsibility)

หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ของ
ทีโอที

การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้
กฎระเบียบ รวมทั้งผลประโยชน์
สูงสุดขององค์กร (Ethics)

6

ความรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจและการกระทำ�ของ
ตนเอง และสามารถชี้แจง
อธิบายการตัดสินใจนั้นได้
(Accountability)

3
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่ายและมีคำ�อธิบายได้
(Equitable Treatment)

ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(Transparency)

การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
ในระยะยาว (Vision to
Create Long Term
Value)

4

5

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ได้ก�ำ หนดนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และเห็นชอบการกำ�หนดยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที โดยคำ�นึง
ถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็นหลัก ตามกรอบแนวคิดของหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึง ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) และ ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นแนวทางการดำ�เนินงาน ได้แก่

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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1. การกำ�กับดูแลของรัฐวิสาหกิจ
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
3. ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำ�คัญ
โดยได้จัดทำ�เป็นแผนแม่บทการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที ระยะยาว 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี           
ซึ่งจะต้องมีการทบทวนทุกปี
ในปี 2559 ทีโอที ได้ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 - 2561 โดยมุ่งเน้น (1) พัฒนาการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น ของ ทีโอที         
(2) ส่งเสริมมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (3) พัฒนาการนำ�องค์กรในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึง
ความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และ (4) ส่งเสริมและ
กำ�กับดูแลให้มกี ารประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและจริยธรรม โดยสอบทานการถือปฏิบตั เิ พือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และจริยธรรม รวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีก้ ารดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญ
ได้แก่
1. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ทีโอที โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ           
ก่อนการประกาศนโยบาย รวมทั้งชี้แจงและประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยเฉพาะพนักงานและคู่ค้า
2. จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที
3. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.ทีโอที) โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคัดเลือก          
ผู้อำ�นวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที
4. จัดให้มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทีโอที ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ประพฤติทุจริตภายในองค์กรโดยไม่ต้องระบุตัวตน รวมทั้งเผยแพร่ช่องทางและหลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแส         
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกมีเรื่องร้องเรียนกับ ศปท.ทีโอที จำ�นวนทั้งสิ้น 13 เรื่อง ดำ�เนินการ          
แล้วเสร็จ จำ�นวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน 8 เรื่อง
5. สอบทานการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของพนักงาน ซึ่งได้ทบทวนใหม่ โดยมีพนักงานรับทราบ
จำ�นวน 13,000 คน คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของพนักงานทั้งหมด
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที แก่ผู้มี       
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องในรูปแบบ เสียงตามสาย
และ Website
7. จัดหลักสูตรการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน           
ทั้งการอบรมในชั้นเรียน และการอบรมผ่านระบบ e-Learning
8. คัดเลือกและเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส ประจำ�ปี 2559 โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ       
คัดเลือก และการประกวดคำ�ขวัญต่อต้านคอร์รัปชั่นของ บมจ.ทีโอที ประจำ�ปี 2559
9. ได้รับรางวัลชมเชยประเภทรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำ�แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน ปี 2559 จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
แห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.)
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง          
ที่สำ�คัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		
		

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและ		 ความต้องการและความคาดหวัง
ที่สำ�คัญ		 การสร้างความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น : กระทรวงการคลัง

การประชุม สัมมนาพบปะ เข้าเยี่ยมในวาระสำ�คัญ
รายงานประจำ�ปี
การประชุมสามัญประจำ�ปี
สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ผู้กำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน : การประชุม สัมมนา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การพบปะ เข้าเยี่ยมในวาระสำ�คัญ
และสังคม
สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
					
ผู้กำ�กับดูแลอุตสาหกรรม :
การประชุม สัมมนา
กสทช.
การพบปะ เข้าเยี่ยมในวาระสำ�คัญ
สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ผู้ส่งมอบ

ชุมชน/สังคม

พนักงาน

ลูกค้า

ผลการดำ�เนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐ
และผู้ถือหุ้น
ผลการดำ�เนินงานมีกำ�ไรและผลตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหุ้น
ดำ�เนินงานสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ของ กสทช.
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การให้บริการและกฎระเบียบ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประกาศ แถลงข่าว
ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศและ
การประชุม
ข่าวสารของ ทีโอที ได้รับการตรวจรับงานและรับเงิน
การอบรม สัมมนาให้ความรู้ ถ่ายทอดวิธีการ
ค่าสินค้า/บริการถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อตกลง/
ดำ�เนินงาน
สัญญา
การอบรม สัมมนาให้ความรู้
โอกาสในการเข้าถึงการใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR
ได้อย่างสะดวก
การประชุมกับผู้นำ�ชุมชนและสถาบันการศึกษา
สามารถใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
สื่อสังคมออนไลน์
การศึกษาเรียนรู้
การร่วมกิจกรรม CG และ CSR กับองค์กรอื่นๆ
ได้รับบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงทั้งในพื้นที่
ห่างไกล
การสำ�รวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความผูกพัน ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
จดหมายเวียน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
อินทราเน็ต
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
เสียงตามสาย
โฆษณาประชาสัมพันธ์
คุณภาพบริการ
สำ�นักงานบริการทีโอที
ประสิทธิภาพของเครือข่าย
สื่อสังคมออนไลน์
สินค้า/บริการที่ทันสมัย หลากหลาย
การสำ�รวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า ความรวดเร็วในการติดตามแก้ปัญหา
เว็บไซต์
ราคาที่คุ้มค่า
Call Center
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เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.ทีโอที) โดย กรรมการ ป.ป.ช.

รางวัลชมเชยรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำ�แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานปี 2559
คะแนนผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่ายงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
โดยสำ�นักงาน ป.ป.ช.

จำ�นวนพนักงานที่เข้ารับรอง
ระบบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)

(หนวย : รอยละ)
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ป 2559

83.74
80

66.32
60

60

40

40

20

20

0

ป 2557

ป 2558

ป 2559

0

ป 2557

20

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทีโอที กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ “ความสามารถ
พิเศษ” (Core Competency) ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการระบบเทคโนโลยี          
โครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร และการสร้างพลังร่วมของบุคลากรในองค์กรทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
พนักงาน ในการร่วมตอบแทนสังคมและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยจัดทำ�แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2559 - 2562 ระยะเวลา 
4 ปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที ได้น�ำ มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (มอก./ISO 26000 Social Responsibility)        
มาใช้เป็นกรอบการกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) อันประกอบด้วย
3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
1. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำ�นึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มุง่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้ทนั สมัย เพือ่ สนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรูท้ เี่ ท่าเทียม
ของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย
3. สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสังคมที่มีจิตสำ�นึกรักษ์โลก
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที

คณะกรรมการ
บมจ.ทีโอที

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการดำ�เนินการ
บริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
คณะทำ�งาน
โครงการ TOT
YOUNG CLUB

21

22

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

การพัฒนาความยั่งยืนที่สำ�คัญของ ทีโอที ปี 2559
(Sustainability Highlights 2016)

ธุรกิจ
ของเรา

ลูกค้า
ของเรา

บุคลากร
ของเรา

มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่สร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกัน
ด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ตามพันธกิจขององค์กร โดย
มุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์
ผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้า
อย่างครอบคลุม

มุ่งสร้างบรรยากาศการทำ�งาน
ที่มีสวัสดิภาพและปลอดภัย ควบคู่กับ
การสร้างความผูกพันของบุคลากร

Our Business

Our Customers

Our People

การคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม
ของเรา

การสนับสนุน
ชุมชน
ของเรา

นวัตกรรม
ของเรา

ใช้ความสามารถพิเศษด้าน
ความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนสำ�คัญ

นำ�ความรู้จากประสบการณ์ด้าน
CSR มาพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
ที่สร้างทั้งผลกำ�ไร และเป็นประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนไปพร้อมกัน

Our Environmental
Concern

Our Community
Support

Our Innovation

Conducting our business
with shared value committed
to corporate governance

มุ่งพัฒนาแนวทางการลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต
ของไอซีที

Reducing our environmental
impact across the ICT life cycle

Putting our customers at center
with focal awareness
on customer engagement

Leveraging our ICT core
competency to enhance people’s
quality of life

Creating great workforce
environment and workforce
engagement

Using CSR as a driver for
designing a profitable product
to benefit the surrounding
environment and society
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ตัวชี้วัดหลักด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที ปี 2559
		

ตัวชี้วัดหลัก
			

ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามนโยบายรัฐบาล1
ความครอบคลุมของการให้บริการบรอดแบนด์

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ทั่วประเทศ
ระดับความพึงพอใจด้านการรับฟังเสียงของลูกค้า
(Voice of Customers)2
ระดับความผูกพันของพนักงานในการร่วมงานกับองค์กร
จำ�นวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาด้านบริการและเทคโนโลยี
จำ�นวนของอาคารสถานที่ของ ทีโอที ที่มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
การลดใช้กระดาษต่อปี (สำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ)3
ระดับความพึงพอใจความเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม
จำ�นวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CSR4
จำ�นวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT
(TYC e-Commerce, Telemedicine)5

เป้าหมายปี

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

441.60
ล้านบาท
100%
ของจำ�นวน
หมู่บ้าน
ทั่วประเทศ
80%

441.60
ล้านบาท
57.14%
ของจำ�นวน
หมู่บ้าน
ทั่วประเทศ
77%

4,295.54
ล้านบาท
86%
ของจำ�นวน
ตำ�บล
ทั่วประเทศ
77%

4.00

3.75

4.50

4,295.54
ล้านบาท
79%
ของจำ�นวน
ตำ�บล
ทั่วประเทศ
4.27
(ระดับคะแนน 5)
4.10

4.00

88.90%

88.80%

25.50%
100%
16 ตัน
4.10

4.39
(ระดับคะแนน 5)
24.50%
100%
15.17 ตัน
4.05

23.50%
100%
120 ตัน
4.00

22.50%
100%
112 ตัน
4.00

31,587 แห่ง
83 ชุมชน

31,573 แห่ง
69 ชุมชน

31,558 แห่ง
57 ชุมชน

31,540 แห่ง
39 ชุมชน

2560

หมายเหตุ 1. การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามนโยบายรัฐบาล และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง          
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง               
(Wireless Road Project) ทั่วประเทศ 40,000 หมู่บ้าน สำ�นักงาน กสทช. ได้ชะลอการดำ�เนินงานโครงการ USO ระยะที่ 3
ใน 2 จังหวัดนำ�ร่อง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย เป็นการชั่วคราว
2. การประเมินการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านช่องทางบริการ Contact Center 1100 บริการรับแจ้งเหตุเสีย 1177 และบริการรับแจ้ง
เหตุเสีย 1477
3. ข้อมูลปริมาณการลดใช้กระดาษเฉพาะในส่วนของการส่งใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์ของลูกค้าแทนการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ (e-Bill) และการใช้กระดาษพิมพ์บิลปลายแกนม้วนที่เหลือจากการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้บริการนำ�ไปใช้ถ่ายเอกสาร (Reuse)
4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CSR ผ่านโครงการ TOT Young Club และโครงการสุขศาลาพระราชทาน
5. ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาความรู้ทางด้าน ICT ผ่านบริการ TYC e-Commerce ในการยกระดับการประกอบอาชีพและ
รายได้ผ่านโครงการ TOT Young Club และชุมชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้บริการ Telemedicine ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้าน ICT และการสาธารณสุข ผ่านโครงการสุขศาลาพระราชทาน
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ธุรกิจของเรา
Our Business

บทบาทการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal
Service Obligation) เรียกโดยย่อว่า  USO มีบทบาทและเป็นส่วนสำ�คัญ               
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมให้กระจายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
โอกาสและศักยภาพให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก        
คนชรา  สามารถเข้าถึงบริการและได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�     
และช่องว่างทางดิจิทัล สามารถกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ           
ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร
โทรคมนาคมได้มากยิ่งขึ้น

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
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การดำ�เนินการจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)          
ตามที่ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 มาตรา 77           
และมาตรา 18 ประกอบกับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำ�กับ             
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 มาตรา 27(12) และมาตรา 50 นั้น สำ�นักงาน กสทช. ได้ประกาศ
เรือ่ ง แผนการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
(พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งมีการกำ�หนดเป้าหมายและแผนงานในระยะเวลา 5 ปี        
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมให้กระจายอย่างทั่วถึง  
และมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสและศักยภาพให้กบั ประชาชนโดยได้มกี ารกำ�หนด        
พื้นที่เป้าหมายในการดำ�เนินการจัดให้มีบริการ (USO Zoning Concept)         
ประกอบด้วย 3 พื้นที่หลัก คือ
1. พื้นที่มีบริการโทรคมนาคมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่       
ดังกล่าวสามารถได้รับบริการภายใต้สภาพการแข่งขันเสรี
2. พื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แต่ยังขาดแคลนบริการ พื้นที่นี้การให้
บริการโทรคมนาคมมีไม่ทั่วถึงและพื้นที่ดังกล่าวจะมีศักยภาพและ
โอกาสในเชิงพาณิชย์
3. พืน้ ทีท่ ไี่ ม่มศี กั ยภาพเชิงพาณิชย์ และไม่มบี ริการ พืน้ ทีน่ กี้ ารให้บริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานมีไม่ทั่วถึงและพื้นที่ดังกล่าวไม่มีศักยภาพและ
โอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นเชิงพาณิชย์
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สำ�นักงาน กสทช. ได้จัดประกวดราคาโครงการขยายโครงข่ายให้บริการ
โทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคาใน            
2 จังหวัดนำ�ร่อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและหนองคาย ซึ่ง ทีโอที           
ได้เข้าร่วมยืน่ ประมูลงานและเป็นผูเ้ สนอราคาต่�ำ สุด อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากมีการ
ชะลอการดำ�เนินงาน จึงส่งผลให้การดำ�เนินโครงการต่างๆ รวมถึงโครงการ       
USO ระยะที่ 3 นำ�ร่อง 2 จังหวัดหยุดชะงักลงด้วย
ในปี 2559 ทีโอที ได้ดำ�เนินการตามแผนงานบำ�รุงรักษาการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามเงือ่ นไขและข้อกำ�หนดของโครงการ
USO ระยะที่ 2 โดยดำ�เนินการจัดให้มีบริการ USO ตามประกาศฯ สำ�นักงาน
กสทช. ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศูนย์ USO NET โรงเรียน
ศูนย์ USO NET ชุมชน
ศูนย์ USO NET เพื่อสังคม
ศูนย์ USO NET ชุมชนเพิ่มเติม

จำ�นวน 76
จำ�นวน 119
จำ�นวน 25
จำ�นวน 14

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผน
พั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ ป ฏิ รู ป
ประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง
ประเทศไทยที่ ส ามารถสร้ า งสรรค์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล          
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จึ ง ได้ ม อบหมายให้ ที โ อที             
ดำ�เนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อ
สัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้าน  
ในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จำ�นวน 24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สายโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ช้บริการ อย่างน้อยหมูบ่ า้ นละ 1 จุดให้บริการ
ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำ�กว่า  30/10 Mbps โดยดำ�เนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ        
ภายในปี 2560 ซึ่งนับเป็นภารกิจสำ�คัญที่ ทีโอที ตระหนักและมีความมุ่งมั่น       
อย่างมากในการดำ�เนินงานให้บรรลุผลเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยคาดหวัง
ประโยชน์ที่สังคมส่วนรวมได้รับ
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1. การยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมของประเทศด้ ว ย
เทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้ว       
นำ�แสง (FTTx) ให้ครอบคลุมถึงหมูบ่ า้ นเป้าหมาย และรองรับการขยาย
โครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การลดความเหลื่อมล้ำ�ของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการ        
เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต เป็นการสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งใน
ด้านการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร และอื่นๆ ที่รัฐจะจัดให้มีและ
ให้บริการในรูปแบบดิจิทัลในอนาคตอันนำ�ไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
3. การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศในการดำ�เนินธุรกิจ
และการค้าขายออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม           
ขีดความสามารถในการแข่งขันอันนำ�ไปสู่การเตรียมความพร้อม         
ในการก้าวหน้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
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ลูกค้าของเรา

Our Customers

แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
ด้วยค่านิยมของ ทีโอที ที่เป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมด้วยคุณภาพ
ระดับสากลใส่ใจในการให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงมีวิธีการรับฟัง
ลูกค้าในปัจจุบนั ทัง้ ในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ โดยเชิงรุก เป็นการออกพบลูกค้า
โดยพนักงานขายผ่านการสำ�รวจวิจยั ทางการตลาด ส่วนเชิงรับเป็นการรับฟังลูกค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Contact Center 1100 ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ
เพื่อต้องการทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  รวมถึงความ
พอใจและความไม่พงึ พอใจระดับความสำ�คัญเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของลูกค้า 
เช่น คุณภาพ ราคา ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ทีโอที เปรียบเทียบกับ
ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาด เช่น 3BB TRUE CAT AIS DTAC รวมถึงใน Social
Media ทีโอที นำ�ระบบ Social Media Monitoring เพื่อรวบรวมเสียงของลูกค้า
ที่พูดถึงสินค้าและบริการของ ทีโอที ในเว็บไซต์ Facebook Twitter Instragram         
Pantip และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งการรับฟังเสียงของลูกค้าในแต่ละ          
ช่ อ งทางได้ กำ � หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระบวนการบริ ห ารจั ด การ และขั้ น ตอน            
การรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวกับเสียงของลูกค้า  จัดทำ� Feedback report        
เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเข้ามาสนใจใน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สืบค้นและหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร รายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์/บริการ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที รวมทั้งประสบการณ์ด้านบวกและ
ด้านลบที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ กระบวนการการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าจึงต้องใช้เวลาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสภาวะแวดล้อมของลูกค้า และสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการบริการที่มีต่อลูกค้า ให้มีความครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่ก่อนการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์/บริการ จนถึงหลังการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ ซึง่ ในปัจจุบนั การค้นหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ และประสบการณ์การใช้งานต่างๆ สามารถสืบค้นได้
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร         
ได้รวดเร็วทันใจ เช่น การพรีวิว (Preview) และ การรีวิว (Review) บริการ            
การแชร์ประสบการณ์ของการใช้บริการ ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นของผูน้ �ำ
ทางความคิด (Influencer) หรือ Blogger เป็นต้น

สภาพแวดล้อมของลูกค้า

ผูนำความคิด

....
กระแสขาว
บนออนไลน

พรีวิว, รีวิว, คอมเมนท
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ดังนั้น ทีโอที ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมที่ใส่ใจในการ
ให้ บ ริ ก ารและดู แ ลลู ก ค้ า อย่ า งทั่ ว ถึ ง จึ ง มี ร ะบบรั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า ทาง
อินเทอร์เน็ต และทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อรวบรวมความเห็น
ด้านบวกและด้านลบทั้งในส่วนของลูกค้าและผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรง รวมทั้ง
กระแสข่าวบนออนไลน์ที่มาจาก Social Media เช่น Facebook Twitter และ
on-line community (Pantip) และอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ทีโอที ในด้าน
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารจัดการกับเสียงของลูกค้าทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อลดกระแสความไม่พึงพอใจและปรับทัศนคติเชิงลบของลูกค้า
และสภาพแวดล้อมของลูกค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทีโอที            
ในภาพรวม และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ ทีโอที ของผูใ้ ช้บริการ/
ลูกค้าได้
ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการจัดการเสียงของลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต         
โดยการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบได้          
อย่างทันเวลา  นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเสียงสะท้อน (Feedback) ข้อคิดเห็น       
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ องค์กร ผลิตภัณฑ์/บริการ และการให้บริการ
ของพนักงานของ ทีโอที โดยนำ�มาวิเคราะห์และประมวลผลเพือ่ ศึกษาหาแนวทาง
การกำ�หนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุด โดยมีการจัดทำ� content
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ลกู ค้า การนำ�เสนอข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ
ข้อแนะนำ�ด้านความปลอดภัย IT และ Social Media ด้านสุขอนามัยที่จำ�เป็นใน
ยุคดิจิทัล และจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางออนไลน์
แคมเปญต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สร้างความผูกพันธ์อย่างยั่งยืน
ระหว่าง ทีโอที กับลูกค้า
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป คนไทยมีแนวโน้มต้องการใช้
บริการผ่านดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะผ่านอุปกรณ์ Smart Devices ต่างๆ              
ซึ่งผู้บริโภคต้องการใช้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยตนเอง ไม่จำ�เป็นต้อง       
เสียเวลาไปทำ�ธุรกรรมต่างๆ เช่น การสมัครใช้บริการ การซื้อสินค้าผ่านทาง      
ช่องทาง Online ที่ไม่ต้องไปสมัครหรือซื้อของที่เคาน์เตอร์ ในเวลาทำ�การ           
อีกต่อไป สามารถซือ้ ของ สมัครใช้บริการทีไ่ หนก็ได้ ในเวลาใดก็ได้ และต้องการ
โต้ตอบทางดิจิทัล เนื่องจากสะดวก และประหยัดเวลา  ทีโอที ได้เก็บสถิติ              
ผู้ขอสมัครใช้บริการและขอปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นผ่านช่องทาง e-Service            
เพิม่ มากขึน้ ในแต่ละเดือน ขณะเดียวกันในปี 2559 บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านบริการ FTTx ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น ทำ�ให้ ทีโอที ได้ดำ�เนินการพัฒนา 
การให้บริการ Online Self Service : FTTx Online ซึง่ เป็นการเปิดให้ลกู ค้าสามารถ
สมัครใช้บริการ FTTx ผ่านช่องทาง Online ได้ดว้ ยตนเอง ช่วยอำ�นวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้า โดยมีกลุม่ เป้าหมายบริการคือ ลูกค้ายุคดิจทิ ลั ทีต่ อ้ งการความสะดวก
และรวดเร็วทันใจ ซึ่งช่วยให้ลดระยะเวลาการให้บริการลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการมากยิ่งขึ้น
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จากการพัฒนาระบบ FTTx Online และการปรับปรุงกระบวนการทำ�ให้ได้ผลลัพธ์ ดังนี้
FTTx online
กระบวนการขอใชบริการ FTTx เดิม

ลูกคาขอใช
บริการ

ชางสำรวจ
พื้นที่ติดตั้ง

เรียกเก็บคาติดตั้ง/
เลือกแพ็กเกจ

ลูกคาชำระเงิน/
เลือกแพ็กเกจ

บันทึกขอมูล
เขาระบบ FTTxSM

สงงาน
ชางติิดตั้ง

สรางขอมูลใน CRM/
สง Billing

ไมได
แจงลูกคา
สาเหตุ/ปญหา (Pain Point)

1) ระยะเวลาในการติดตั้งลาชากวา
เปาหมายที่กำหนดไวภายใน 5 วัน
(ปจจุบันใชเวลาเฉลี่ย 14 วัน)
2) ลูกคาตองขอใชบริการผานศูนยบริการ
ลูกคา ทีโอที ในเวลาทำการ หรือ
การออกบูธของ ทีโอที

การปรับปรุงกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการขอใชบริการ FTTx
ใหเปนแบบ Online Self-Service

ลูกคาขอใชบริการ
ผานเว็บไซต

บันทึกขอมูลเขาระบบ

•
•
•
•
•
•

เลือกพิกัดที่ติดตั้ง
เลือกโปรโมชั่น/แพ็กเกจ/ความเร็ว
ตรวจสอบคาใชจายติดตั้ง
ชำระคาติดตั้งออนไลน
ตรวจสอบสถานะการสมัครบริการ
นัดหมายเวลาชางออนไลน

ผลที่ไดรับ

1) เปนชองทาง One Stop Service ที่สามารถ
ใหบริการลูกคาแบบเบ็ดเสร็จ
2) ระยะเวลาติดตั้งเฉลี่ยเร็วขึ้นใชเวลา 7.03 วัน
จากเดิมใชเวลาเฉลี่ย 12.86 วัน
3) ลดการบันทึกขอมูลลูกคาในหลายเว็บ
4) ลูกคาติดตามงานไดดวยตนเองทุกขั้นตอน
ผลลัพธ

1) ระดับความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มขึ้น
2) เพิ่มยอดขายผานชองทางออนไลน
3) ลดตนทุนในการดำเนินงานของ ทีโอที

สำ�หรับการสมัคร FTTx Online นั้น เมื่อลูกค้าสมัครออนไลน์ ระบบ
หลังบ้าน e-Service FTTx Service Management CRM ทำ�การเชื่อมโยง
ข้อมูลกัน ลูกค้าของ ทีโอที เมื่อกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน ระบบจะดึง
ฐานข้อมูลลูกค้าที่มีมาแสดงทันที ซึ่งข้อดีของการสมัครใช้บริการ FTTx Online
จะช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบพื้นที่ ลดขั้นตอนในการ
ดำ�เนินงานของศูนย์บริการ เพราะลูกค้าสามารถตรวจสอบพืน้ ทีใ่ ห้บริการได้ทนั ที
และสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ ชำ�ระค่าติดตั้ง รวมทั้งการขอสมัครใช้
บริการ FTTx ผ่านช่องทางออนไลน์สามารถช่วยปรับลดกระบวนการทำ�งาน
บางส่วนโดยส่ง Order แบบอัตโนมัติตรงเข้าไปยังระบบ
การดำ�เนินงานของระบบสมัครติดตั้งบริการ FTTx Online มีการเชื่อมโยง
กับระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้
• เชื่อมโยงกับระบบ CRM
- กรณีลูกค้าเก่ากรอกข้อมูล (ตัวอย่างเลขหมายบริการ) เพื่อขอ      
ติดตั้งใหม่ ระบบจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลลูกค้าขึ้นโดย
อัตโนมัติ
- กรณีลูกค้าติด Blacklist ระบบจะปรากฏข้อมูลแจ้งลูกค้าชำ�ระ      
ค่าบริการที่ค้างชำ�ระก่อนติดตั้งใหม่
- สามารถดึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
(Civil-info) (Civil-image) เช่น คำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล        
วันเดือนปีเกิด ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อหลักในการพิมพ์
เอกสารขอติดตั้ง และขอสำ�เนาบัตรประชาชนให้ช่างไปให้ลูกค้า
ที่ บ้ า น โดยที่ ลู ก ค้ า ไม่ ต้ อ งมากรอกรายละเอี ย ดขอติ ด ตั้ ง ที่            
ศูนย์บริการ
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• เชื่อมโยงกับระบบ FTTx Service Management (กรณีสมัครบริการ)
- ลูกค้าสามารถปักหมุดและเช็คพื้นที่ขอติดตั้งได้ว่าพื้นที่ดังกล่าว
สามารถให้บริการได้หรือไม่อย่างแม่นยำ�
- มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน แจ้งผลลูกค้าให้ทราบว่าสามารถติดตั้ง
ได้หรือไม่ภายในเวลาที่กำ�หนด แจ้งนัดวันติดตั้ง ทำ�ให้ลด            
ข้อร้องเรียนในเรื่องขอติดตั้ง
- สามารถแจ้งประมาณการค่าใช้จา่ ยของทางสายเกินให้ลกู ค้าทราบ
ในเบื้องต้น
- สามารถติดตามสถานการณ์ดำ�เนินการได้ว่าอยู่ในสถานะใด        
เช่น การรองานสำ�รวจ การแจ้งชำ�ระติดตั้ง การรอติดตั้ง
- สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ความเร็ว และยกเลิกชั่วคราวได้
(เตรียมดำ�เนินการในระยะต่อไป)
- สามารถส่งข้อความ SMS e-Mail รายละเอียดการขอสมัคร           
ใช้บริการไปที่ลูกค้า
- สามารถชำ � ระค่ า ติ ด ตั้ ง และค่ า ทางสายเกิ น ผ่ า น ระบบ
TOT e-Payment ได้
วิธีการสมัคร TOT fiber 2U Online
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การจัดการข้อร้องเรียน
การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมของ              
ทีโอที ต่อผูร้ อ้ งเรียนได้ด�ำ เนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559         
โดยกำ�หนดขั้นตอนการดำ�เนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับเรื่องร้องเรียน ในเรื่องช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนนั้น
นอกจากผู้ร้องเรียนจะแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อสำ�นักงาน กสทช. ผู้ร้องเรียนยัง
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ทีโอที ได้โดยผ่าน TOT Contact Center
1100 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ เป็นต้น
2. ทีโอที จะพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน          
30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับเรื่อง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยทำ�ให้ไม่อาจดำ�เนินการ       
แล้วเสร็จภายในกำ�หนดเวลา  จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้าในการ       
ดำ�เนินการและกำ�หนดเวลาที่คาดหมายจะดำ�เนินการให้แล้วเสร็จทุก 10 วัน
3. การรายงานผลเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนนี้จะมีการดำ�เนินการรวบรวม
ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ นำ�มาจัดทำ�เป็นฐานข้อมูล เพือ่ ใช้ในการ
ประเมินผลการดำ�เนินงานและวางแผนพัฒนาระบบงานกระบวนการรับเรื่อง       
ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
การรับเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน      
ตามประกาศของสำ�นักงาน กสทช. เรือ่ งกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน โดยทบทวน
กระบวนการเรื่องร้องเรียน การระงับการให้บริการโทรคมนาคมและการเลิก
สัญญาบริการ กรณีลูกค้าผิดนัดชำ�ระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ โดยกำ�หนด
ขั้นตอนการดำ�เนินการสรุปได้ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนระเบียบและคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการงดให้บริการ      
แก่ผู้เช่าที่ค้างชำ�ระค่าบริการ พ.ศ. 2538 และคำ�สั่ง ทศท.ที่ 82/2536
2. พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดข้อร้องเรียนของลูกค้า
3. กำ�หนดวิธีปฏิบัติให้ศูนย์บริการลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
เพือ่ รองรับการหยุดเรียกเก็บค่าใช้บริการ อันเนือ่ งจากลูกค้ามีหนีค้ า้ ง
ชำ�ระ และ ทีโอที ระงับให้บริการ
4. ติดตามประเมินผลเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนนี้จะมีการดำ�เนินการ
รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ นำ�มาจัดทำ�เป็นฐาน
ข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำ�เนินงาน และวางแผนพัฒนา
ระบบงานกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ทีโอที ได้ดำ�เนินการด้านการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ยึดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานสากล
BS25999 และ ISO 22301 โดยนำ�มาเป็นกรอบในการ      
ดำ�เนินงาน ในปี 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ที่ใช้บริการว่ายังคงได้รับบริการเครือข่ายโทรคมนาคม       
ได้อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถกลับมาดำ�เนินธุรกิจได้         
ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีการปรับปรุงคำ�สั่งแต่งตั้ง          
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management : BCM) ให้เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กร พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ            
ให้สามารถนำ�ไปใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ได้ซอ้ มแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management
: BCM) และแผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
โดยได้จำ�ลองสถานการณ์เพลิงไหม้ ณ อาคาร 2 ชุมสายหลักสี่ มีคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) คณะทำ�งานตอบสนองต่อสถานการณ์
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ฉุกเฉิน IRT-น.4 คณะทำ�งานตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน IRT-Network          
คณะทำ�งานตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉิน IRT-Wireless คณะทำ�งานตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน IRT-IDC & Cloud คณะทำ�งานตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน IRT-IT และคณะทำ�งานตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน IRT-Support  
รวมทั้งสิ้น 105 คน ดำ�เนินการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ              
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และได้สรุปผลการซ้อมเพื่อนำ�ไปปรับปรุง
การดำ�เนินงานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ในปี 2559 ได้จัดทำ�แผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 1 เล่ม        
แผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำ�หรับสถานการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล และ
ทบทวนแผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เล่ม
ประกอบด้วย
1. แผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำ�หรับสถานการณ์เพลิงไหม้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ระบบการให้บริการ Data
Center อาคาร 20 ชั้น 2
โดยในปี 2559 ได้ ซ้ อ มแผนดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (BCP)                      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 12 ระบบ ได้แก่ ระบบการให้บริการ Data
Center อาคาร 4 ชั้น 3 ระบบการให้บริการ Data Center อาคาร 20 ชั้น 2
ระบบ CRM ระบบ SCOMS ระบบ SAP ระบบ GIS ระบบ Intranet ระบบ Mail
ระบบ e-Document ระบบ POS ระบบ DAS 1133 และ GCC 1111
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
• ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน คิดเป็น 3.75%
สูงกว่าเป้าหมาย 0.25%

36

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

บุคลากรของเรา
Our People

นโยบายด้านบุคลากร
และสิทธิประโยชน์
ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการเสริมสร้าง
และการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร การบริ ห ารจั ด การ             
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมรับกับการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และการก้าว
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงกำ�หนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บนหลักการที่ให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเอง และใช้        
ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการทำ�งาน เพื่อให้สอดคล้อง           
กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร โดยคำ�นึงถึงความผาสุกของ
พนักงาน และให้ความสำ�คัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี         
ในการทำ�งาน อันจะทำ�ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และร่วมกันอุทศิ การทำ�งาน
อย่างทุ่มเทเพื่อองค์กร โดยมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
เป็นกลไกในการดำ�เนินการเพื่อขับเคลื่อนให้นโยบายได้นำ�ไปสู่การปฏิบัติ         
ภายใต้หลัก 6 ประการ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคคล
ดูแลพนักงานให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณ ขององค์กร

แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. การวางแผนและบริหารอัตรากำ�ลัง
มีการวางแผนอัตรากำ�ลังให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร โดยใช้และ
จัดจ้างพนักงานประจำ�เท่าที่จำ�เป็น เน้นกำ�ลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะ และ        
ว่าจ้างนิติบุคคลในการดำ�เนินงานเท่าที่ทำ�ได้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล             
ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. การสรรหา คัดเลือก การว่าจ้าง บรรจุ ปฐมนิเทศ และการทดลองงาน
ให้สรรหาพนักงานที่เหมาะสมจากภายใน ทีโอที เป็นอันดับแรก สำ�หรับการสรรหา  คัดเลือกบุคคลภายนอก
เน้นให้ได้บคุ คลากรทีม่ สี มรรถนะตรงตามทีต่ อ้ งการ และดำ�เนินการสรรหาตามขัน้ ตอนทีก่ �ำ หนดโดยยึดหลักมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส และให้มีการทดลองงานก่อน อีกทั้งให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อจะได้เรียนรู้ลักษณะการทำ�งาน และ
เข้าใจวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ของ ทีโอที
3. การกำ�หนดโครงสร้างและระดับตำ�แหน่ง
กำ�หนดโครงสร้างระดับตำ�แหน่งที่คำ�นึงถึงหน้าที่ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กรเป็นสำ�คัญ และกำ�หนดให้มีการเลื่อนตำ�แหน่งที่สัมพันธ์กับหน้าที่ ภารกิจที่กว้างขวางขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมพนักงาน      
ที่มีผลงาน สมรรถนะ ศักยภาพ และต้องมีการพิจารณาดำ�เนินการอย่างยุติธรรมโปร่งใส
4. การบริหารสายอาชีพ
จัดให้มีระบบการบริหารสายอาชีพ ที่มีการกำ�หนดเส้นทางความก้าวหน้าทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนของ             
ทุกสายอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารในแต่ละระดับ และพนักงานมีบทบาทในการบริหารจัดการสายอาชีพของพนักงาน  
รวมทั้งให้มีการจัดทำ� Succession Plan ทั้งนี้เปิดโอกาสให้พนักงานมีการย้ายงานเพื่อให้มีการเรียนรู้งานที่หลากหลาย
เพิ่มพูนสมรรถนะในแนวกว้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
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5. การพัฒนาและฝึกอบรม
จัดให้มีระบบการจัดการองค์ความรู้ที่สร้างเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายแนวทาง เช่น การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในงาน การฝึกอบรมเพื่อนำ�ไปสู่          
การปฏิบัติงานจริง และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น นอกจากนี้จัดให้มีแผนการพัฒนาที่ทำ�ขึ้นเป็นรายบุคคล
และมีการฝึกอบรมตามแผนดังกล่าว
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน (ประกอบด้วย การวางแผน การสอนงาน           
การประเมินผลงาน และการให้คำ�ปรึกษา) ที่ต้องมีความเป็นธรรม ทั้งนี้สามารถนำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้       
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การกำ�หนดค่าตอบแทน การพิจารณาความก้าวหน้า  การโยกย้าย
พัฒนา และการวางแผนอาชีพของพนักงาน เป็นต้น
7. การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
กำ�หนดและบริหารค่าตอบแทน โดยคำ�นึงถึงปัจจัยด้านสถานะธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน             
มีการทบทวนและปรับค่าตอนแทนโดยเข้าร่วมทำ� Salary Survey กับองค์กรที่เชื่อถือได้ สำ�หรับการปรับเงินเดือนจะอิงตาม
ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก นอกจากนี้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคงทางการเงิน
(Financial Security) ทั้งในยามที่ทำ�งานอยู่ และเมื่อเกษียณอายุ
8. การแรงงานสัมพันธ์
ลดช่องว่างระหว่างตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายสหภาพแรงงาน โดย
การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก คำ�นึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และให้พนักงาน
มีจริยธรรม และจรรยาบรรณตามที่ ทีโอที กำ�หนด
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ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับ
ทีโอที ถือเสมอว่าบุคลากรทุกคนเป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ และได้ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม           
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และระเบียบประกาศคณะกรรมการทางรัฐวิสาหกิจ                   
เรื่อง มาตรฐานสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์ภาครัฐวิสาหกิจ เป็นการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ซงึ่ ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐานขัน้ ต่�ำ ตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
โดยพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวนีส้ นับสนุนให้ลูกจ้างมีสทิ ธิรวมตัวกันจัดตัง้ สหภาพแรงงานได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณา
ช่วยเหลือสมาชิกตามคำ�ร้องทุกข์ แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง รวมไปถึงการเจรจา
ต่อรองให้มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพการจ้าง โดยการยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ผ่านกระบวนการทางด้าน
แรงงานสัมพันธ์ ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ ทีโอที ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างงานให้กับพนักงาน           
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังดูแลรวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย โดยมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
• ความปลอดภัยในการทำงาน/การยายงานที่นาสนใจ ทาทาย
• การฝกอบรม ดูงาน
• ประกาศชมเชย
• โทรศัพทใชในกิจการบริษัท/การใชโทรศัพท/โทรสาร/อินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในกิจการบริษัท
• วันหยุด/วันลาประเภทตางๆ การลากิจ, ลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย,
ลาราชการทหาร, ลาติดตามคูสมรส, ลาไปปฏิบัติธรรม (พนักงานหญิง)
• น้ำดื่ม หองน้ำ
• ศูนยสงเสริมกีฬาและพลานามัย/ศูนยอาหารราคามาตรฐาน/รถบริการรับสง
พนักงาน/สถานพยาบาลในที่ทำงาน/หองสมุด
• ธนาคาร รานคา รานสะดวกซื้อ ตลาดนัด ในบริเวณที่ทำงาน
• กิจกรรมกีฬา/สงเสริมสุขอนามัย/พนักงานและบุตรหลานพนักงาน

คาตอนแทน สิทธิประโยชน
และสวัสดิการของพนักงาน
บมจ.ทีโอที
เปนตัวเงิน

ไมเปนตัวเงิน

เงินคาตอบแทน (เงินเดือน/โบนัส) สิทธิประโยชน
จายประจำ

จายผันแปร

เงินเดือน

ระยะยาว

ระยะสั้น

Retinement

Bonus

• คาครองชีพ
• คาลวงเวลา
• การทำงานเปนผลัด
• เงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ
• เงินคาตอบแทนใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ICT/ตรวจสอบ
• คาเสี่ยงอันตรายบนที่สูง
• เงินชวยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัย
• คารถประจำตำแหนง
• เงินยังชีพ (ภาคใต 14 จังหวัด)

• คาพักรอน (ผูเกษียณ)
• เงินทดแทนทุพลภาพ
• เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินตอบแทนความชอบ
ในการทำงาน (กรณีเกษียณอายุ)
• การจัดการศพเกี่ยวกับเจาภาพ
งานศพ, ผาไตร พวงหรีด

สวัสดิการ
• เงินสงเคราะหการอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย
• เงินทดแทน
• คารักษาพยาบาล
• คาตรวจสุขภาพประจำป
• ชวยเหลือบุตร
• เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
• เครื่องแบบพนักงาน
• เงินชวยเหลือกรณีประสบ
ภัยธรรมชาติ
• สวัสดิการเงินกู
• เงินชวยเหลือการคลอดบุตร
• เงินรางวัลของที่ระลึกทำงาน
ครบ 25 ป, 36 ป และ
เกษียณอายุ

อื่นๆ
• คาขับรถยนตดี
• คาใชจาย
ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน
• เบี้ยเลี้ยงที่พัก
คาพาหนะ
• คาขับยานพาหนะ
• คาขับยานพาหนะ
นอกเหนือจาก
หนาที่ประจำ
• คาทำขวัญ
• คาที่พัก
• คาเชาบาน
• ทุนการศึกษา
• คาสงเสริมกีฬา
และบันเทิง
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ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ
			

รายการ

				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ค่าตอบแทน /

สวัสดิการ

อื่น ๆ

สิทธิประโยชน์

เงินเดือน / ค่าจ้าง / โบนัส
ü		
ü		
ค่าครองชีพ
ü		
ค่าล่วงเวลา
ü		
การทำ�งานเป็นผลัด 		
ü		
เงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ
ü		
เงินค่าตอบแทนใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ICT/ตรวจสอบ
ü		
ค่าเสี่ยงอันตรายบนที่สูง
ü		
เงินช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัย
ü		
ค่ารถประจำ�ตำ�แหน่ง		
ü		
เงินยังชีพ (ภาคใต้ 14 จังหวัด)
ü
ค่าพักร้อน (ผู้เกษียณ)
ü
เงินทดแทนทุพลภาพ
ü
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 			
ü
เงินตอบแทนความชอบในการทำ�งาน (กรณีเกษียณอายุ) 		
ü
การจัดการศพ เกี่ยวกับ เจ้าภาพงานศพ ผ้าไตร พวงหรีด
ü
เงินสงเคราะห์การอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์
ü
เงินทดแทน
ü
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจสุขภาพประจำ�ปี			ü
ü
ช่วยเหลือบุตร
ü
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ü
เครื่องแบบพนักงาน
ü
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ
ü
สวัสดิการเงินกู้
ü
เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
ü
เงินรางวัลของที่ระลึกทำ�งานครบ 25 ปี 36 ปี และเกษียณอายุ		
ü
ค่าขับรถยนต์ดี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ü
เบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าพาหนะ
ü
ค่าขับยานพาหนะ
ü
ค่าขับยานพาหนะนอกเหนือจากหน้าที่ประจำ� 			ü
ค่าทำ�ขวัญ 				ü
ค่าที่พัก
ü
ค่าเช่าบ้าน
ü
ทุนการศึกษา 
ü
ค่าส่งเสริมกีฬาและบันเทิง
ü
ความปลอดภัยในการทำ�งาน				 ü
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รายการ

ค่าตอบแทน /

				

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

สวัสดิการ

อื่น ๆ

สิทธิประโยชน์

การย้ายงานที่น่าสนใจ ท้าทาย
ü
ประกาศชมเชย
ü
โทรศัพท์ใช้ในกิจการบริษัท
ü
การใช้โทรศัพท์/โทรสาร/อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในกิจการบริษัท
ü
การฝึกอบรม ดูงาน
ü
วันหยุด/วันลาประเภทต่างๆ การลากิจ ลาอุปสมบท ประกอบพิธีฮัจย์
ü
ลาราชการทหาร ลาติดตามคู่สมรส ลาไปปฏิบัติธรรม (พนักงานหญิง)
น้ำ�ดื่ม ห้องน้ำ�				ü
ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและพลานามัย
ü
ศูนย์อาหารราคามาตรฐาน
ü
รถบริการรับส่งพนักงาน
ü
สถานพยาบาลในที่ทำ�งาน 				 ü
ห้องสมุด
ü
ธนาคาร ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดในบริเวณที่ทำ�งาน			ü
กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขอนามัย/พนักงานและบุตรหลานพนักงาน
ü

หมายเหตุ : - รายการที่ 10 (เงินยังชีพ) ได้เฉพาะ ส่วนงานภูมิภาค
- รายการที่ 45 - 51 เฉพาะส่วนกลาง (สำ�นักงานใหญ่)

ข้อมูลบุคลากร
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่จัดตั้งมานานกว่า 60 ปี ณ 31 ธันวาคม 2559 มีพนักงาน
จำ�นวน 14,071 คน และมีผู้ปฏิบัติงานแบบมีกำ�หนดเวลาจำ�นวน 263 คน มีข้อมูลร้อยละการจำ�แนกตามเพศ และ             
ช่วงอายุ ดังนี้
1) ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน จำ�แนกตามเพศ และ ช่วงอายุ (อัตราร้อยละ)
		
กลุ่มอายุตัว
		
ชาย

21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

3.15
5.18
25.55
19.97
53.85

ปี 2559			

ปี 2558			

ปี 2557

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1.82
2.25
23.68
18.40
46.15

4.97
7.43
49.23
38.37
100.00

3.39
4.74
25.85
20.64
54.62

1.78
2.73
24.57
16.3
45.38

5.17
7.47
50.42
36.94
100.00

2.33
8.34
28.03
22.17
60.87

1.34
3.47
20.75
13.57
39.13

3.67
8.81
51.78
35.74
100.00
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2) จำ�นวนและอัตรารวมของการจ้างพนักงานใหม่ และการลาออก จำ�แนกตามกลุ่มอายุ เพศ จากส่วนกลาง        
และภูมิภาค
อายุตัว/
ส่วนงาน
		

21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557
ส่วนกลาง นครหลวง

ภูมิภาค

ช

ช

ญ

ช

13 13 10
6 2 8
- - - - 19 15 18

ญ

รวม ส่วนกลาง นครหลวง

ญ		 ช

ญ

ช

1 24 8 69 49 23 24
1 9 3 29 3 1 6
- - - - - - - - - - - - 2 33 11 98 52 24 30

ญ

ภูมิภาค
ช

รวม ส่วนกลาง นครหลวง

ญ		 ช

ญ

ช

ญ

ภูมิภาค
ช

รวม

ญ

- 43 4 143 63 75 19 11 83 10
- 22 - 32 3 8 7 1 18 2
- - - - 1 1 - - - 1
- - - - - - - - - - 65 4 175 67 84 26 12 101 13

261
39
3
303

3) จำ�นวนและอัตราของการลาออกของพนักงานจำ�แนกตามกลุ่มอายุ เพศ จากส่วนกลางและภูมิภาค
อายุตัว/
ส่วนงาน
		

21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557
ส่วนกลาง นครหลวง

ภูมิภาค

รวม ส่วนกลาง นครหลวง

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ		 ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ		 ช

27
6
1
34

18
4
1
1
24

4
1
5

1
1
1
3

5
2
3
10

1
1
2

3
3
6

1
1
2

2
1
1
4

3
2
3
8

2
1
3

55
14
7
2
78

4
4
8

ภูมิภาค

รวม ส่วนกลาง นครหลวง

ภูมิภาค

รวม

ญ

ช

ญ

ช

ญ

15 14 18
7 1 3
8 5 6
1 3 4
31 23 31

2
2
3
1
8

2
1
5
8

3
2
2
2
9

1
3
3
7

40
12
24
10
86

4) อัตราการกลับมาทำ�งานและการคงอยูข่ องพนักงาน หลังจากการลาหยุดเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร ปี 2559 จำ�นวนพนักงาน
ที่ลา 19 คน และกลับมาทำ�งาน 19 คน
5) การจำ�แนกบุคลากรตามระดับบริหารจัดการ จนถึงระดับปฏิบัติงาน และจำ�แนกตามเพศ (อัตราร้อยละ)
		
กลุ่มบุคลากร
		
ชาย

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับต้น
ระดับปฏิบัติงาน
รวม

0.18
0.30
2.15
51.23
53.86

ปี 2559			
หญิง
รวม
ชาย

0.08
0.17
1.17
44.72
46.14

0.26
0.47
3.32
95.95
100.00

0.17
0.35
2.08
52.01
54.61

ปี 2558			
หญิง
รวม
ชาย

0.08
0.19
1.1
44.02
45.39

0.25
0.54
3.18
96.03
100.00

0.16
0.27
1.89
53.00
55.32

ปี 2557
หญิง

0.06
0.16
0.95
43.51
44.68

รวม

0.22
0.43
2.84
96.51
100.00
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การเสริมสร้างสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
ทีโอที ตระหนักถึงการพัฒนาองค์กรให้มีการสร้างเสริมสุขภาพของ
พนักงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานทั้งในอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�งานโดยตรง จึงกำ�หนดนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพือ่ ให้สถานทีท่ �ำ งานมีสขุ อนามัย
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ ตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำ�หนด
ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ
1. ส่งเสริมและรักษาสุขภาพ และความสามารถในการทำ�งานของ
พนักงาน
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ส่งเสริมการ
ทำ�งานให้ดีขึ้น
3. พัฒนาองค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร
โดยกำ�หนดบทบาทของบุคลากรใน ทีโอที ดังนี้
ผู้บริหาร ผลักดันให้เกิดนโยบาย กฎ ระเบียบ แผนงาน สนับสนุน
ทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงเจตจำ�นงค์ในการปกป้อง คุ้มครอง           
สร้างเสริมสุขภาพ และสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน
บุคลากรด้านความปลอดภัย จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย         
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พร้อมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำ�งานระดับต่างๆ ในด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน สนับสนุนให้คำ�ปรึกษา         
หาปัจจัยเสี่ยง และแนะนำ�กิจกรรมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
สุขภาพของพนักงาน โดยการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการป้องกัน
และจัดทำ�คู่มือ/มาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน จัดทำ�แผนภัยพิบัติ          
จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดโรคจาก        
การทำ�งาน จัดสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
แก่พนักงานประกอบด้วย
1. จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อให้การทำ�งานดีขึ้น
2. จัดทำ�มาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการทำ�งาน
3. กำ�หนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในที่ทำ�งาน
4. จั ด ทำ � โครงการ Zero Accident เพื่ อ ลดการประสบอั น ตราย              
อันเนื่องจากการทำ�งาน
พนักงาน มีจิตสำ�นึกเรื่องความปลอดภัย พร้อมเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดขึ้น ตามโอกาสของแต่ละบุคคล
รวมทั้งได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย
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ผลที่ ไ ด้ ข องการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในองค์ ก รเมื่ อ รวบรวมสถิ ติ ก าร         
ประสบอันตรายของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วประเทศ เกี่ยวกับการ         
บาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งานในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558       
และจากการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งานสามารถลดอุบัติเหตุ    
อัตราการลาป่วย และผลกระทบจากการลาป่วย ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล  
อัตราการประสบอันตรายเนื่องจากการทำ�งานลดลงพบว่ามากกว่า  10% โดย
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  เป้าหมายกำ�หนดไว้คือ อัตราการประสบอันตราย
เนื่องจากการทำ�งานลดลง
0.8

อัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน
(หนวย: รอยละ)

0.68

0.7
0.6
0.5
0.4

0.35

0.3

0.22

0.2
0.1
0.0

ป 2557

ป 2558

ป 2559

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า
ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำ�งานเพื่อปลูกฝัง
ค่ า นิ ย ม “ลู ก ค้ า สำ � คั ญ ที่ สุ ด คุ ณ ภาพบริ ก ารระดั บ สากล และตอบสนอง            
อย่างรวดเร็วในการให้บริการ” ไปสู่พนักงานทุกระดับทุกสายงานทั่วประเทศ        
ซึ่งได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การแข่งขัน “สุดยอดทักษะฝีมือ ทีโอที ประจำ�ปี 2559” เพื่อยกระดับ
มาตรฐานฝีมอื ช่างโทรคมนาคม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
ช่างได้เพิ่มความรู้ ฝึกฝนฝีมือให้ก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยี รวมทั้ง
พัฒนาทักษะในการติดตั้ง การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เพื่อการ
บริการในด้านต่างๆ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
2. การประกวด “ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำ�ปี 2559 - 2560”
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเอง
ส่งเสริมให้เกิดงานวิจยั พัฒนางานนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการ
ทํางาน เพื่อส่งต่อบริการที่ดีที่สุดไปยังลูกค้า
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3. การมอบ “รางวัล TOT Service Quality Excellence Awards 2017”
ให้กับหน่วยงานที่ดำ�เนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการ         
และให้บริการลูกค้า  ครอบคลุมทั้งงานขายและงานหลังการขาย       
ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ส่วนงานบริการด้านช่าง ช่างติดตั้ง/
ตรวจแก้ งานบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน (Node Available, SNR) และ
Zero Accident

TOT
Family
การส่งเสริมความผูกพันพนักงานในองค์กร
ทีโอที มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
และได้น�ำ ผลประเมินมาดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
ของผู้บริหารและพนักงานในส่วนงานต่างๆ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา อาทิเช่น
โครงการ TOT Power Up และกิจกรรม Surprise 2015 เพื่อสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรผ่านพนักงานทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและงาน
สนับสนุนของส่วนงานหลัก
ในปี 2559 สำ�นักทรัพยากรบุคคลร่วมกับส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้อง เริม่ ดำ�เนินการ
โครงการ TOT Family “พื้นที่ใหม่ของชาว ทีโอที ที่นี่มีแต่สร้างสรรค์” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางสื่ อ สารภายในองค์ ก รอี ก หนึ่ ง ช่ อ งทาง                
ให้ผู้บริหารและพนักงาน หรือพนักงานกับพนักงานได้พูดคุย แลกเปลี่ยน ใน
ประเด็นตามความสนใจของแต่ละบุคคล และยังเป็นแหล่งรวมกิจกรรมของ
พนักงาน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือและ           
เสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร มีพนักงานจำ�นวนมากได้เข้ามา     
มีส่วนร่วมในโครงการ TOT Family ผ่านเว็บ totfamily.tot.co.th ทั้งในรูปแบบ
ของการตัง้ กระทูถ้ าม-ตอบ Like&Share แสดงความคิดเห็น รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆ
ของ TOT Family
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จากนั้นได้ทำ�การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน       
ต่อองค์กร โดยมีผู้ทำ�การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากร           
ผ่าน Intranet คิดเป็นร้อยละ 65.70 ระดับความพึงพอใจ = 3.80 และระดับ       
ความผูกพัน = 4.00
การส่ ง เสริ ม การแสดงความคิ ด เห็ น และการมี ส่ ว นร่ ว ม
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร
ทีโอที ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยการเปิดกว้าง
สนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และให้ความเป็นอิสระในการจัดตัง้ กลุม่
และชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมพุทธศาสนา  ชมรมมุสลิม ชมรมวิชาการและ
เทคโนโลยี ทีโอที ชมรมกีฬาต่างๆ ชมรมผู้เกษียณอายุ ทีโอที นอกจากนี้ยังได้
เสริมสร้างพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำ�คัญๆ ขององค์กร โดยมีกิจกรรม
ที่ได้ดำ�เนินการในปี 2559 ได้แก่
• การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์ โปร่งใส ประจําปี 2559
และการประกวดคำ�ขวัญต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยให้พนักงานส่งคำ�ขวัญให้เพื่อน
พนักงานร่วมโหวตบน Intranet ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมี         
ค่านิยม “การมีส่วนร่วม” ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและเชิดชูผู้มีคุณธรรมในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
• โครงการลดรายจ่ายสร้างรายได้ (Health for TOT) เป็นโครงการ       
ต่อเนื่องที่รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันใช้บริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีกับ ทีโอที
เป็นการลดรายจ่ายด้านการพนักงาน กระตุน้ จิตสำ�นึกในการรูร้ กั สามัคคี รักและ
ทุ่มเทสนับสนุนองค์กร
• โครงการ TOT Family เป็นช่องทางการสื่อสารภายในบนเว็บไซต์
totfamily.tot.co.th เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นระหว่างกันทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงาน ในยุค Digital
Economy
• กระดาน ข่าว ถาม - ตอบคำ�ถาม (Web Board TOT) ในระบบ
Intranet เป็นช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้บริหารเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้        
ถาม - ตอบปัญหา  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ประกอบด้วย หลายๆ
Forum อาทิ สายตรงบอร์ดและผู้บริหาร เพื่อนถึงเพื่อน HR News กิจกรรม          
ทีโอที ฯลฯ
• โครงการอุ ป สมบทน  อ มถวายพระราชกุ ศ ลพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำ�นวน 90 รูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายความอาลัยและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณุ ด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน
ตั้งมั่น ทำ�ความดี ปฏิบัติตามคำ�สอนของพระพุทธศาสนา
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การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
การพัฒนาบุคลากรของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินการโดย
สถาบันวิชาการ ทีโอที ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมบุคลากร และจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร เพือ่ ให้บคุ ลากรมีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ) พร้อมต่อการปฏิบัติงานเพื่อความสำ�เร็จของแผนธุรกิจและแผน
ปฏิบัติการของส่วนงานที่สนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยจัดให้มี
การพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap สำ�หรับแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มอาชีพ
ที่สำ�คัญ และมีการเตรียมความพร้อมสำ�หรับผู้นำ� ตั้งแต่การพัฒนาภาวะผู้นำ�
สำ�หรับหัวหน้างานในระดับผูจ้ ดั การศูนย์ และมีการพัฒนาเพือ่ เตรียมความพร้อม
สำ�หรับผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง โดยจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร        
Business Development Program (BDP) หลั ก สู ต ร Management                  
Development Program (MDP) และหลักสูตร Advanced Development
Program (ADP) ตามลำ�ดับ

ผูจัดการฝาย

ADVANCED DEVELOPMENT PROGRAM (ADP)

ผูจัดการสวน

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM (MDP)

พนักงาน
ระดับ 8-10

BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM (BDP)

พนักงาน

COMPETENCY DEVELOPMENT
Q4 Model/TQA

TOT Values
TOT Orientation Program

BRAND Attribute

ผูบริหาร

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง

พนักงาน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

หลักสูตรฝกอบรมทั้งภายในและภายนอก

TOT HR Development Framework
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โดยในแต่ละปีจะมีการประกาศแผนการฝึกอบรมประจำ�ปีให้กบั บุคลากร
ทีโอที ทั้งทางด้าน ICT และด้านบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชา ได้แก่
1. หมวดสายตอนนอกและอุปกรณ์ปลายทาง
2. หมวด Internet and Data Communication
3. หมวดสื่อสารไร้สาย
4. หมวด IP Access Network
5. หมวด Computer การใช้และการพัฒนาโปรแกรม
6. หมวดการบริหารจัดการ หมวดการตลาด การขาย และการบริการ
หมวดกฎหมาย
7. หมวดภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ทีโอที ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม
กับสถาบันภายนอก และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มของ       
ผู้ปฏิบัติงานโดยมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)
ขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทาง/วิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ได้ทวั่ ทัง้ องค์กร เช่น ชุมชนนักปฏิบตั ดิ า้ น FTTx Technology, Internet
Service Provider (ISP), IPTV Technology, Cloud, IP Access Network เป็นต้น
นอกจากนี้ จัดให้มีการแข่งขันสุดยอดทักษะฝีมือ ทีโอที ประจำ�ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการติดตั้งบำ�รุงรักษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ ทีโอที และเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเป็นทีม        
ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ในปี 2559 สถาบันวิชาการ ทีโอที ได้ดำ�เนินการจัดการอบรมรวมถึงได้
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาร่วมกับสถาบันภายนอกโดยมี
จำ�นวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ ประมาณ 27.56 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี และเมือ่ พิจารณา
จำ�แนกตามกลุ่มบุคลากรซึ่งได้แก่ กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยี กลุ่มงานขายและ
การตลาด กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มบริหาร สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย : ชั่วโมงต่อคนต่อปี)
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
			

จำ�แนกตามเพศ
จำ�แนกตามกลุ่มบุคลากร

หญิง
ชาย
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มปฏิบัติการ
กลุ่มตลาด ขาย และบริการ
กลุ่มสนับสนุน

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

29
26
60.29
20.82
34.05
26.07

19
24
50.30
20.89
23.33
16.69

24
19
45.24
16.49
25.22
20.44

ในด้านกิจกรรมร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการ ทีโอที ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของ           
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการทำ�หน้าที่เป็น Center of Excellence (CoE) ในสาขา Broadband Access
และ Policy and Regulation ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 ตามโครงการจัดตั้ง Center of Excellence Network Project for the
Asia and Pacific Region ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)
เพื่อดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และยังได้รบั ความไว้วางใจจากองค์กรโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟคิ (Asia-Pacific Telecommunity : APT) ให้ด�ำ เนินการ       
จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
สถาบันวิชาการ ทีโอที ได้เร่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน         
ตลอดจนภาคการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เท่าเทียมมาตรฐานสากลและ      
เป็นผู้นำ�ในการให้บริการการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
• ความพึงพอใจของพนักงานต่อการใช้ความรูค้ วามสามารถปฏิบตั งิ าน
ในองค์กร 3.80 (ระดับคะแนน 5)
• ความผูกพันของพนักงานในการร่วมงานกับองค์กร 4.00 (ระดับ
คะแนน 5)
• จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปีจำ�แนกตามกลุ่มบุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร 60 ชั่วโมง กลุ่มผู้ปฏิบัติการ 80 ชั่วโมง
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การคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา
Our Environmental Concern
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินกิจการ ทีโอที ตระหนักถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม            
จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance
Committee) และความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม            
(Corporate Social Responsibility) เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดและทบทวนหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำ�หนดนโยบายเป้าหมายการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างชัดเจน กำ�หนดแนวทางและวางนโยบายการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท         
ให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
และสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที ในปี 2559 ทีโอที สนับสนุน
การนำ� ICT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างองค์ความรู้และความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ด้วยการจัดสัมมนาด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และดำ�เนินการเผยแพร่องค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกอย่างต่อเนื่องผ่านชุมชน
Green ICT นอกจากนี้ได้จัดการเยี่ยมชมสำ�นักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น
ด้ า นอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เป็ น แนวทางและแรงจู ง ใจในการ
ดำ�เนินการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559
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การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)
ทีโอที มีการวางแผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร ด้วยมาตรฐานการบริการ แนะนำ�การเลือกใช้งานอุปกรณ์ และการจัดทำ�ข้อกำ�หนดเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ในองค์กรให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยจัดทำ�ข้อกำ�หนด และเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง       
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ด้าน IT ในโครงการต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรื่องการ
ประหยัดพลังงาน (Energy Star) การรักษาสิ่งแวดล้อม (EPEAT) และเรื่องสารพิษที่เป็นอันตราย (RoHs : Restriction of
Hazardous Substances) ด้วยการลด/เลิกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อปัญหาการใช้มลพิษ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้
1. การใช้ทรัพยากรด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพ และลดหรือก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด
2. กำ�หนดทางเลือกในการจัดซื้อหรือมีอุปกรณ์ทดแทนที่มีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกัน
3. กำ�หนดให้มีการจัดหาอุปกรณ์ด้าน IT ในปี 2559 มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมจำ�นวน           
860 เครื่อง
การนำ� ICT มาใช้ (Use of ICT)
ทีโอที ใช้มาตรการรณรงค์เชิญชวนลูกค้าสมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์ของลูกค้า 
(e-Bill) แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ (Paper Bill) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ สามารถลด
กระดาษได้ประมาณ 9.15 ตันต่อปี
10,000

9,148

8,000

6,550
6,000

4,000

3,441

2,000

0

111

58
ป 2557

ป 2558

ปริมาณกระดาษ e-Bill (ตัน)

156
ป 2559
จำนวนตนไม (ตน)

หมายเหตุ : ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้จำ�นวน
17 ต้น/ใช้กระแสไฟฟ้าจำ�นวน 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง/ใช้น้ำ�
31,500 ลิตร และปล่อยคลอรีนที่ใช้ในการฟอกกระดาษ
เป็นของเสีย 7 กิโลกรัม
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การสิ้นสุดการใช้งาน (End of use)
โดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษพิมพ์บิลปลายแกนม้วนที่เหลือจากการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้บริการมาตัดเป็นกระดาษ
ขนาด A4 แจกจ่ายให้กับหน่วยงานภายใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ นำ�ไปใช้ถ่ายเอกสาร (Reuse) ได้เป็นจำ�นวน
6.02 ตัน ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างดี
การบริหารจัดการน้ำ�
กระบวนการบริหารจัดการน้ำ�และบำ�บัดน้ำ�เสียภายใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ แบ่งได้เป็น
1. การบำ�บัดน้ำ�เสียทางชีวภาพผ่านกรรมวิธีเติมอากาศออกซิเจนเข้าไปในน้ำ�เสีย หรือ
กระบวนการเอเอส (Activated Sludge Process : AS ) จากอาคารสำ�นักงานภายใน
แจ้งวัฒนะ ณ อาคาร 5 อาคาร 9 และอาคาร 20 เมื่อผ่านกระบวนการแล้วน้ำ�ที่ได้  
จะใส สะอาด และไม่มีกลิ่น
2. การบำ�บัดน้ำ�เสียผ่านกรรมวิธีแยกสิ่งเจือปนออกจากน้ำ�เสียหรือกระบวนการการบำ�บัดทางกายภาพ       
โดยใช้ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้ำ�มัน และถังตกตะกอน ซึ่งจะเป็นการ
ลดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ำ�เสียเป็นหลัก ณ พื้นที่ด้านหลังอาคาร 5 นอกจากนี้ได้ติดตั้ง   
ฝาท่อระบายน้ำ�แบบ เปิด - ปิด ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อความสะดวกในการนำ�ขยะตะกอนของเสีย
ไขมัน และน้ำ�มันออกทิ้ง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียทั้งหมดที่ปนเปื้อนในขั้นต้น
ทั้งนี้ น้ำ�เสียที่ผ่านกรรมวิธีบำ�บัดขั้นต้นจะไหลเวียนอยู่ในบ่อพักน้ำ�เสียบริเวณพื้นที่ที่กำ�หนด ก่อนนำ�ไปสู่                 
การใช้งานต่อไป เช่น รดน้ำ�ต้นไม้ สนามหญ้า และใช้ในการดับเพลิง
ปริมาณการใช้น้ำ�ประปา
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

61,563.23
70,395.20
68,437.69
70,522.67
60,995.58
60,160.05
55,924.04
58,554.68
59,444.16
53,931.38
54,053.30
57,334.35
731,316.33

69,907.15
70,410.63
88,017.65
70,964.33
99,216.64
65,144.02
84,357.87
80,740.86
73,105.00
75,203.42
73,007.91
86,338.58
936,414.06

64,818.49
81,696.34
78,315.26
80,077.23
93,284.45
73,616.51
83,867.08
74,328.27
76,770.11
84,242.80
81,779.51
101,004.47
973,800.52
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การบริหารจัดการพลังงาน
ทีโอที กำ�หนดและรณรงค์ให้พนักงานรับรู้ถึงมาตรการประหยัดพลังงาน
และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ เป็นการลดการใช้พลังงาน
ครอบคลุมการใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบระบาย
อากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร อุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และ
น้ำ�มันเชื้อเพลิง ได้แก่
1. การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ LED จำ�นวน           
800 หลอด ภายใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และพื้นที่ติดตั้ง รวมถึงบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของอาคาร
อาทิ หม้อแปลง เครื่องจ่ายไฟฟ้า (UPS)
2. ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาที่เหมาะสม
- ภายในอาคารสำ�นักงาน ในเวลา 07.45 - 12.00 น. และเวลา
13.00 - 17.00 น.
- บริเวณแนวถนน ในเวลา 18.00 - 06.00 น.
- ในอาคารจอดรถ ในเวลา 18.00 - 06.00 น.
- บริเวณทางเดิน (Cover Way) ในเวลา 18.30 - 24.00 น.
และเวลา 05.00 - 06.15 น.
3. ควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาทำ�การ ปรับเวลาการ
เปิด/ปิดเวลา 07.30 - 16.30 น. ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 26 ํC และปิด
ระบบทำ�ความเย็นก่อนเวลาเลิกงานตั้งแต่เวลา 16.00 น. พร้อม        
จัดตารางทำ�ความสะอาด ตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้เครื่อง      
ปรับอากาศทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงชั้นเดียวแทนการใช้ลิฟท์โดยสาร รวมถึง       
การไม่กดลิฟท์ในชั้นติดกัน และปิดให้บริการลิฟท์โดยสารในแต่ละ
อาคารเป็นบางตัว และช่วงเวลาตามความเหมาะสมของการใช้งาน
5. รณรงค์ ก ารใช้ เ ครื่ อ งใช้ สำ � นั ก งานที่ มี ก ารประหยั ด พลั ง งาน                  
(Energy Star) การรักษาสิ่งแวดล้อม (EPEAT) โดยให้พนักงานปิดจอ
คอมพิวเตอร์ในเวลา 12.00 - 13.00 น. และถอดปลั๊กทุกครั้ง            
หลังเลิกงาน
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6. รณรงค์การใช้ Car pool ใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ ใช้บัตรเติมน้ำ�มัน
ของธนาคารเพื่อควบคุมการใช้การเบิกจ่ายน้ำ�มันของส่วนบริการ
ยานพาหนะ และการเปลี่ยนใช้น้ำ�มันก๊าซโซฮอล์ E20 แทนน้ำ�มัน
เบนซิน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
7. รณรงค์ให้พนักงานใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ ใช้รถบริการรับ-ส่ง
พนักงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยจัดรถบริการรับ-ส่งพนักงาน
จำ�นวน 20 คัน 20 เส้นทาง ซึ่งพนักงานสมัครใจใช้รถบริการ
เป็นจำ�นวน 466 คน (ข้อมูลจากการสุ่มผู้ใช้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59)
การบริหารจัดการขยะ (Solid waste)
ทีโอที รณรงค์พนักงานให้เกิดความร่วมมือบริหารจัดการขยะอย่างมี
ศักยภาพ โดยไม่ปล่อยให้ขยะเป็นปัญหาของชุมชน มีการตัง้ จุดวางภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย (Station) ตามอาคารสำ�นักงานภายใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ สำ�หรับ
ขยะทั่วไปได้แบ่งแยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเป็นสีต่างๆ พร้อมสัญลักษณ์       
คำ�บรรยาย เพื่อรองรับประเภทขยะอย่างเหมาะสม เช่น ขยะย่อยสลาย              
(ถังสีเขียว) ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และขยะทั่วไป (ถังสีน้ำ�เงิน) โดยบรรจุถุง
ภายในถังเพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บรวบรวม ลดการปนเปื้อน และง่าย         
ต่อการนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ ในสถานพยาบาล ทีโอที จัดให้มีถังขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบมีฝาปิด
มิดชิด แบบมีฝาดันปิด-เปิด และแบบใส่ของมีคม/ของมีคมติดเชื้อ แยกประเภท
การบรรจุเก็บกักและการขนย้าย เพือ่ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน
และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับขยะมูลฝอย เช่น เศษหญ้า กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นไม้ใหญ่ ที่มาจากการ
บำ�รุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการแยกขยะดังกล่าวไม่ทิ้งปะปนกับขยะประเภท
อื่นๆ เพื่อรอการขนย้ายไปยังโรงงานกำ�จัดขยะมูลฝอย
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การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)
ทีโอที ตระหนักถึงความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม มีนโยบายกำ�หนดแผนงานทีท่ �ำ ประโยชน์แก่สงั คม โดยเห็นชอบให้จดั ทำ�ภาชนะรองรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชิญชวนให้พนักงาน และประชาชนทั่วไป นำ�ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์          
ทุกชนิด รวมถึงชิ้นส่วนและวัสดุหมดเปลืองที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน มาทิ้งในภาชนะรองรับที่ถูกต้องและ         
เหมาะสมตามหลักวิชากฎหมาย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดย ทีโอที ได้ดำ�เนินการออกแบบภาชนะรองรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งกำ�หนดพื้นที่ในการจัดวางภาชนะ และจำ�นวนติดตั้งไว้ ดังนี้
พื้นที่ในการจัดวางภาชนะรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์

จำ�นวน

ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
สถาบันวิชาการ ทีโอที
สถาบันนวัตกรรม ทีโอที
สายงานขายและบริการลูกค้า (นครหลวงที่ 1-4)
รวม
ประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์

20 ถัง
2 ถัง
4 ถัง
2 ถัง
52 ถัง
80 ถัง

หมายเหตุ

เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มภาชนะรองรับ หรือในทุกๆ
6 เดือน สำ�นักงานเขตหลักสี่ จะดำ�เนินการเก็บขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ นำ�ไปเข้ากระบวนการทำ�ลาย
อย่างปลอดภัย ณ โรงงานกำ�จัดขยะท่าแร้ง สายไหม

น้ำ�หนัก (กิโลกรัม)

หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต์
ถ่ายไฟฉาย/แบตเตอรี่
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รวม
ข้อมูล : ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

510
300
200
1,010

กิจกรรมงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” 1 ธันวาคม 2559
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การสนับสนุนชุมชนของเรา
(Our Community Support)
แนวทางการกำ�หนดชุมชน
ทีโอที ได้สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดย         
อยู่ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม          
ซึ่งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ของ          
ทีโอที ส่วนหนึ่งจะต้องให้ความสำ�คัญกับการให้บริการ
โทรคมนาคมเพือ่ สังคมอย่างทัว่ ถึง ตอบสนองนโยบาย
รั ฐ บาลและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม สำ � หรั บ การ
กำ�หนดชุมชนที่สำ�คัญของ ทีโอที ได้มีการ
พิจารณาปัจจัยสำ�คัญประกอบด้วย
• นโยบายด้านความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคมของคณะกรรมการ
บริษัท
“ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำ�นึกเสมอว่า  ธุรกิจกับ
สังคมควรอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน”
• วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และความสามารถพิเศษขององค์กร
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วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำ�ของประเทศ”
พันธกิจ 1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินธุรกิจ
2. ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
3. สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน
• แนวคิด CSR-in-Process, CSR-after-Process และ CSV (Creating Shared Value) เพือ่ เสริมสร้างความสมดุล
ของ “Corporate Driven” และ “Social Driven”
จากปัจจัยดังกล่าว ทีโอที ได้กำ�หนดชุมชนที่สำ�คัญเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) ชุมชนโรงเรียนและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล
2) ชุมชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรืออยู่ห่างไกลความเจริญ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ทีโอที ได้จัดทำ�โครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยสำ�นึกขององค์กรที่มุ่งหวัง ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านความรับผิดชอบสังคมผ่านโครงการ
ต่างๆ ดังนี้
โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
(Universal Service Obligation : USO)
ปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีโอที ในฐานะองค์กรโทรคมนาคมภาครัฐ ตระหนักดีว่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                  
ให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้กำ�หนดเป็นยุทธศาสตร์ของ ทีโอที เกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง                  
ตอบสนองนโยบายภาครัฐ “Digital Economy” และ            
รับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2559 ทีโอที รับมอบภารกิจ
จากกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ในการดำ�เนิน
งานขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ผ่ า นสื่ อ
สัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (FTTx) ให้ครอบคลุม
หมู่บ้านเป้าหมาย จำ�นวน 24,700 หมู่บ้าน และดำ�เนินการ
ติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 นอกจากนี้ยังมี
หมู่บ้านชนบทในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
และยังไม่มบี ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำ�นวน
15,732 หมู่ บ้ า นและหมู่ บ้ า นชายขอบในพื้ น ที่       
ห่างไกล จำ�นวน 3,902 หมู่บ้าน สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม           
แห่งชาติ (กสทช.) อยู่ระหว่างเตรียมดำ�เนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังหมู่บ้านดังกล่าว โดยคาดว่า    
จะเริ่มดำ�เนินการในปี 2560 และติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่ง ทีโอที อยู่ระหว่างเตรียมการพิจารณาเข้าร่วมประมูล           
การดำ�เนินโครงการดังกล่าว
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สำ�หรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึงตามแผนงานจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการ
เพื่อสังคม พ.ศ. 2553 - 2556 (ระยะที่ 2) ตามเงื่อนไขดูแลบำ�รุงรักษาการให้บริการเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เปิดให้
บริการ โดยในปี 2559 ทีโอที ได้ดำ�เนินการตาม SLA และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดีขึ้น ดังนี้
			

หน่วยงานรับบริการ

1. ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรศัพท์
สาธารณะที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 76 แห่ง
2. ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ศูนย์อินเทอร์เน็ต
ชุมชน 132 แห่ง
3. ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ศูนย์อินเทอร์เน็ต
สำ�หรับหน่วยงานด้านสังคม (คนพิการ) 25 แห่ง

ลักษณะการให้บริการ

1. ตรวจแก้ไขคืนดีเหตุเสีย ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ตาม SLA ครบทุกครั้ง
- เหตุเสียจากสื่อสัญญาณ 108 ครั้ง
- เหตุเสียจากอุปกรณ์ภายในศูนย์ USO Net 138 ครั้ง
2. ปรับปรุงคุณภาพบริการ
- ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เหมาะสม 21 แห่ง
- ปรับปรุงระดับความเร็วในการใช้งาน 301 ครั้ง

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ทีโอที ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) นับตั้งแต่ปี        
พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำ�นวน 50 ล้านบาท เพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการก่อตั้ง                  
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล ยกระดับการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
ให้มีความเท่าเทียมกัน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
โดยนำ�ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการศึกษาของชาติ  
ด้วยการใช้โครงข่ายการถ่ายทอดความรู้ ผ่านเคเบิลใยแก้วนำ�แสงความเร็วสูงเป็นเส้นทางหลัก และโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ�
เป็นโครงข่ายสำ�รอง ไปยังสถานีดาวเทียม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เพื่อออกอากาศการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ในลักษณะสื่อผสมผสาน (Blended Learning) ขยายการเรียนรู้ใน         
รูปแบบ e-Learning ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสนับสนุนในการติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์
บริการระบบ DLF-e-Learning ทั้งในลักษณะการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) ผ่าน www.dlf.ac.th และชมย้อนหลัง                 
(On demand) โดยสามารถรับชมได้จากอุปกรณ์พกพาได้เช่นกัน
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
1. มอบเงินรายได้จากการจำ�หน่ายเสื้อยืด CSR จำ�นวน 150,000 บาท สมทบทุน             
ในการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ให้ กั บ
คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
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2. ครู ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมด้ ว ยวิ ธี ก ารประชุ ม ทางไกลระบบวิ ดีทั ศ น์           
(Videoconference) สามารถชมรายการถ่ า ยทอดสด (Live         
Broadcast) และรายการย้อนหลัง (On Demand) ได้ ช่วยลดปัญหา
การขาดแคลนครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล จำ�นวน 750,000 คน
3. จำ�นวนผู้เข้าชมเพื่อดูการถ่ายทอดสดและดูรายการย้อนหลังผ่าน       
เว็บไซต์ www.dlf.ac.th โดยไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องเวลาและสถานที่
มากกว่า 2 ล้านคนต่อปี
การสนับสนุนวงจรอินเทอร์เน็ต

297,260,520

ทีโอที ให้การสนับสนุนวงจรอินเทอร์เน็ตแก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ตั้งแต่ปี 2538 - 2559 คิดเป็นจำ�นวน 587,909,280 บาท

22,138,240

100,000,000
50,000,000
0

22,943,440

150,000,000

ป 2538 - 2545 ป 2546 - 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

36,379,540

200,000,000

36,307,540

250,000,000

คาใชจายวงจรอินเทอรเน็ต

172,880,000

300,000,000

ป 2559

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
1. นักเรียนได้รับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำ�นวน 35,000
โรงเรียน ภายในประเทศ และอีก 4 ประเทศเพื่อนบ้าน รวมนักเรียน
ทั้งหมด 3,500,000 คน
2. ครูได้รับการอบรมทางไกลระบบวีดิทัศน์ ดูรายการถ่ายทอดสด และ
ดูรายการย้อนหลัง เพือ่ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู ในพืน้ ทีช่ นบท
ห่างไกล ได้มากถึง 750,000 คน
3. ผู้เข้าชมผ่านเว็บไซต์ www.dlf.ac.th เพื่อดูการถ่ายทอดสดและ         
ดูรายการย้อนหลังมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี
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โครงการสุขศาลาพระราชทาน
ทีโอที เริ่มดำ�เนินโครงการสุขศาลาพระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549        
โดยสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ทรงมี        
พระราชดำ�ริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่ห่างไกลให้เป็น “สุขศาลาพระราชทาน” โดยดำ�เนินการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยในการติดต่อและประสานงานใน
การรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วยจากสุขศาลาฯ ไปยังโรงพยาบาล พร้อมทั้งสนับสนุน
ระบบการให้คำ�ปรึกษาและรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและ
เสียง (Telemedicine) ซึง่ เป็นรูปแบบในการรักษาพยาบาลทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจาก
บุคลากรและเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน มีครูพยาบาล เจ้าหน้าที่และอาสา
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) แต่ขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขและแพทย์       
ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทีโอที          
ในระยะแรก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ให้การสนับสนุน จำ�นวน 7 แห่ง โดยดำ�เนินการ
ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย
1. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star (KU-Band)
เพื่อให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ 2/2 Mb หรือระบบ       
สื่อสารอื่นๆ ที่สามารถใช้งานในพื้นที่ได้ เช่น ระบบ Wi-Net                
ที่มีความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ 10/512 Mb
2. โทรศัพท์จำ�นวน 1 เลขหมาย
3. อุปกรณ์แพร่สญั ญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เพือ่ ช่วยให้การติดต่อ
สื่อสารและประสานงานในการรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วยจากสุขศาลาฯ
ไปยังโรงพยาบาลที่ดีขึ้น
4. ระบบการให้คำ�ปรึกษาและรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกล            
ด้วยภาพและเสียง (Telemedicine)
ในปี พ.ศ. 2558 ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน       
เพิ่มเติมอีกจำ�นวน 7 แห่ง รวมเป็น 14 แห่ง นอกจากนี้ ทีโอที ได้ดูแลบำ�รุงรักษา
และหาแนวทางในการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดในโครงการ          
สุขศาลาพระราชทาน ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และมีการ
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และการสื่อสาร พร้อมทั้งช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการใช้งานของระบบ
โดยรวม
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เนือ่ งจากหลายพืน้ ทีอ่ ยูต่ ามแนวชายแดน ซึง่ เป็นขอบบีมหรือจุดทีส่ ญั ญาณ
ดาวเทียมอ่อน ทีโอที ได้ด�ำ เนินการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งานรับ-ส่ง
สัญญาณดาวเทียม โดยเปลีย่ นจานดาวเทียมให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ จากเดิม 1.2 เมตร
เป็น 1.8 เมตร และเพิ่ม BUC (Block Up Converter/อุปกรณ์ส่งสัญญาณ     
ดาวเทียม) เป็น 2 W (วัตต์) จำ�นวน 3 แห่ง และการใช้งานระบบ Telemedicine
ได้จัดหาระบบ MCU (Multi Conference Unit) ที่มีประสิทธิภาพของภาพและ
เสียงที่คมชัดในระดับ HD โดยสามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   
หรือ Smart Phone และ Tablet (รองรับทั้ง iOS และ Android) เพื่ออำ�นวย       
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ หรือแพทย์ในการให้คำ�ปรึกษาหรือรักษา       
คนป่วยได้สะดวกยิ่งขึ้น
ผลดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
1. ทีโอที สนับสนุนระบบและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม ในโครงการสุขศาลาพระราชทาน ให้กับโรงเรียน        
ตำ�รวจตระเวนชายแดน โดยจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงพัฒนาระบบสัญญาณ
ต่างๆ เป็นจำ�นวน 6,203,560 บาท
			

ปี 2557			

1. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านแสนคำ�ลือ
ต.ถ้ำ�ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
2. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ
ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
3. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ
ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
4. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
5. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
6. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
7. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ปี 2558

1. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อคคี่
ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ
ศิวะโกเศศ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี
ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์
จันทรเสน ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
6. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์
ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
7. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ปี 2559

1. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

2. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านไบก์
ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
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2. จัดพิธสี ง่ มอบระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายการสือ่ สาร ในโครงการ
สุ ข ศาลาพระราชทานให้ กั บ โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดน
บ้ า นแพรกตะคร้ อ อ.หั ว หิ น จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2559
ประโยชน์โดยรวมทีป่ ระชาชนได้รบั จากการดำ�เนินโครงการ
ทีโอที ให้การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริการ
ด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขแก่นักเรียนและประชาชน ได้เข้ารับ          
การรักษาผ่านโครงการสุขศาลาพระราชทานฯ ทัง้ 16 แห่ง นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553
- 2558 รวมทั้งสิ้น 92,286 ราย และในปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม
2559) ได้ให้บริการจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 25,266 ราย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สุขศาลาพระราชทาน

จำ�นวน

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

(ราย)

สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านแม่จันทะ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านเลตองคุ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านแสนคำ�ลือ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านไอร์บือแต
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านละโอ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านปิล็อคคี่
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านไบก์
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านลีนานนท์
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า 
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก

3,993
3,241
2,429
2,291
2,211
1,537
1,517
1,419
1,220
1,197
945
930
729
611
605
391
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การดำ�เนินงานด้านการรักษาพยาบาล
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางของแหล่งบริการด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงเป็นไปด้วย
ความยากลำ�บาก จึงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับ
บริการสาธารณสุขจากภาครัฐ เนื่องจากมีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลการคมนาคม จำ�นวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล          
เบื้องต้นในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนทั้ง 16 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2559 มีดังนี้
สุขศาลาพระราชทาน
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

729
2,211
2,429
3,241
3,993
1,419
1,220
1,197
1,517
391
611
1,537
2,291
930
605
945
25,266

1,102
3,003
2,465
4,769
4,472
2,182
1,094
731
1,004
149
316
986
568
114
22,955

981
2,819
1,611
3,192
3,315
827
1,549
14,294

สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านแสนคำ�ลือ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านเลตองคุ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านแม่จันทะ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านไอร์บือแต
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านละโอ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านปิล็อคคี่
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านลีนานนท์
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านไบก์
รวม

0

ปา

ทิไล

บาน

ลึก

โปง

บาน

ือ

คำล

แสน

บาน

ุ
องค

เลต

บาน

ันทะ รบือแต
ไอ
บาน

แมจ

บาน

2,291

ละโอ

บาน

คคี่

ปล็อ

บาน

1,537

605

945

930

ธี
ศ
ท
รอ
สน
กุก
านน
โกเศ ิรา คาน
ทรเ
ตะค
หวย
ศิวะ
นลีน แพรก
ท
 จัน
า

บาน
น
ิ
พ
บ
ณ
ไ
อ
ะ
น
ักษ
วัล
บา
ิงปร
ราง .เฉลิมล
ผูหญ
มรว
ทาน

มาก

ปาห

บาน

611
316

391
149

986

1,517
1,004

1,197
731

1,220
1,094
1,549

2,182
827

1,000

1,419

2,000

2557

3,315

1,611

2,211

3,000

2,429
2,465

3,003
2,819

3,241

4,000

3,192

5,000

2558

3,993
4,472

4,769

2559

729
1,102
981

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

114

			

568

			



ไบก

บาน
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โครงการ TOT Young Club
การดำ�เนินงานโครงการ TOT Young Club
เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2549 โดยมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยใช้
Social Media เข้ามาเป็นเครื่องมือในการ      
ขับเคลื่อนโครงการพร้อมทั้งปลุกจิตสำ�นึก
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ใน
ปัจจุบัน Social Media เข้ามามีบทบาท      
ต่อชีวติ ประจำ�วันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ส่ ว นใหญ่ นำ � มาใช้ ง านที่ ไ ม่ ส ร้ า งสรรค์
ประกอบกั บ การขยายบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต          
ที่ครอบคลุมมากขึ้น และอุปกรณ์ที่รองรับการ  
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง เด็กและเยาวชน
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งเป็น        
จุดเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ของสังคม
ทีโอที ได้ดำ�เนินโครงการ TOT YOUNG CLUB ต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 11 มีชุมชนในโครงการทั้งในนครหลวงและภูมิภาค จำ�นวน        
36 ชุมชน และในปี 2559 ทีโอที ยังคงให้ความสำ�คัญในการสนับสนุน           
กิจกรรมทางด้านการศึกษา  สนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ                            
Social Media อย่างรู้คุณค่า  และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในปีนี้ ได้กำ�หนด
ทิศทางการดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด “TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์การดำ�เนินโครงการ ประกอบด้วย
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ด้าน ICT โดยเน้นทักษะการนำ� ICT ไปใช้ต่อยอด          
ช่องทางการเพิ่มรายได้ของชุมชนและฝึกให้เยาวชนมีความคิดเป็น        
ผู้ประกอบการยุค Digital
2. เพื่อให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการยกระดับการประกอบ
อาชีพผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์ TYC e-commerce
3. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ ICT สร้างเศรษฐกิจที่ดี       
มีความมั่นคงเข้มแข็ง และแบ่งปันองค์ความรู้ความสำ�เร็จให้กับ         
ชุมชนอื่นๆ ได้
5. เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักในการใช้ ICT อย่างเหมาะสม และ         
รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการ TYC ได้ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital         
Economy) ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง          
โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงาน ผู้บริหาร พันธมิตรที่ร่วมดำ�เนินงานและ
ชุมชน ที่จะร่วมดำ�เนินการโครงการให้สำ�เร็จ โดยมีเป้าหมายสำ�คัญคือชุมชน        
มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง           
และชุมชน โดยมีทักษะในการประกอบอาชีพ การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์          
e-commerce เป็นพื้นฐาน การรู้จักนำ� Digital มาใช้ในการทำ�สื่อและเนื้อหา 
(Content) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สินค้าชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน
รวมถึงการปูพื้นฐานคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่มในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์          
และมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนของตนเองได้ ทีโอที ได้ดำ�เนินโครงการ       
ในปี 2559 โดยกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เพือ่ ดำ�เนินงานต่อยอดและรักษาชุมชนเดิมให้ยงั่ ยืน จำ�นวน 25 ชุมชน
2. เพื่อขยายผลการดำ�เนินงานโครงการโดยเพิ่มชุมชนใหม่ ปี 2559
จำ�นวน 11 ชุมชน
3. เพื่อนำ� Core Competency หลักขององค์กรมาเชื่อมต่อการ         
ดำ�เนินงานโครงการ TYC เพื่อให้เยาวชนและชุมชน สามารถนำ�         
ความรู้ที่ได้จากการรู้ด้าน ICT และสื่อออนไลน์ (Social Media)          
ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนต่อไป
4. เพื่อยกระดับชุมชนในโครงการ TYC สู่การเป็นชุมชน ICT ด้วยการ        
ใช้บริการ TYC e-commerce โดยชุมชนสามารถนำ�ข้อมูลสินค้า       
จัดทำ�ให้เป็นระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ       
สร้างชุมชนให้แข็งแรง
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5. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ Social Commerce สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน TYC ผ่านระบบ
TYC e-commerce
6. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บมจ. ทีโอที ด้าน CSR
7. เพื่อดำ�เนินงานโครงการ TOT YOUNG CLUB ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2562
ในปี 2559 ทีโอที ได้สร้างชุมชนในโครงการ TOT Young Club พร้อมผลงานของชุมชน รวมทั้งสิ้น 36 ชุมชน
ประกอบด้วย
ชุมชน TYC ในพื้นที่นครหลวง
ชุมชนบ้านบางเพรียง
จังหวัดสมุทรปราการ
http://www.facebook.com/tycbangpreang

ชุมชนคลองลัดมะยม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/tyckhlonglatmayom

ชุมชนสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
https://www.facebook.com/tycsamkhok

ชุมชน TYC ในพื้นที่ภาคกลาง
ชุมชนรางไม้แดง-สวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
http://www.facebook.com/tycrangmaidang

ชุมชนบ้านโพ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.facebook.com/tycbanpo

ชุมชนตลาดสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.facebook.com/tycsamchuk

ชุมชนเขาพระงาม
จังหวัดลพบุรี
https://www.facebook.com/tyckhaoprangam

ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก
จังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/TYC-ชุมชนถนนคน
เดินปากแพรก-1708487759466941/

ชุมชนตลาดต้าน้ำ�โบราณ
จังหวัดสระบุรี
https://www.facebook.com/TYC-ชุมชนตลาด
ต้าน้ำ�โบราณ-1665223563791827/

ชุมชนแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม
https://www.facebook.com/tycmaeklong
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ชุมชน TYC ในพื้นที่ภาคเหนือ
ชุมชนบ้านบอม
จังหวัดลำ�ปาง
http://www.facebook.com/tycbanbom

ชุมชนเทศบาลตำ�บลอุโมงค์
จังหวัดลำ�พูน
https://www.facebook.com/tycumong/

ชุมชนสันโค้งน้อย
จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/tycชุมชนสัน
โค้งน้อย-957874527604282

ชุมชนบ้านกร่าง
จังหวัดพิษณุโลก
http://www.facebook.com/tycbankrang

ชุมชนเกาะลอย
จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/tyckohloi1

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
จังหวัดสุโขทัย
https://www.facebook.com/tycbannatonchan/

ชุมชน TYC ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนบ้านสำ�ราญ
จังหวัดขอนแก่น
http://www.facebook.com/tycbansumran

ชุมชนบ้านกุดชุมแสง
จังหวัดชัยภูมิ
http://www.facebook.com/tyckoodchumsang

ชุมชนโคกเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
https://www.facebook.com/tyckhokmuang

ชุมชนบ้านม่วง
จังหวัดหนองคาย
https://www.facebook.com/tycBanMuang/

ชุมชน อบต.ตรำ�ดม
จังหวัดสุรินทร์
https://www.facebook.com/tyctramdom/
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ชุมชน TYC ในพื้นที่ภาคใต้
ชุมชนบ้านเกาะบูโหลน
จังหวัดสตูล
http://www.facebook.com/tycbulon

ชุมชนชุมโค
จังหวัดชุมพร
https://www.facebook.com/tycchumco

ชุมชนบ้านป่าพน
จังหวัดสตูล
https://www.facebook.com/tycbanphapon/

ชุมชนบ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.facebook.com/tyckiritiwong

ชุมชนบ้านทรายขาว
จังหวัดปัตตานี
http://www.facebook.com/tycsaikhao

ชุมชนบ้านตะปอเยาะ
จังหวัดนราธิวาส
http://www.facebook.com/tyctaporyor

ชุมชนลำ�พะยา
จังหวัดยะลา
https://www.facebook.com/tyclampaya

ชุมชนดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/tycdonsak

ชุมชนบ้านนาโยงเหนือ
จังหวัดตรัง
https://www.facebook.com/tycnayongnua/

ชุมชน TYC ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ชุมชนบ้านดง-หินตั้ง
จังหวัดนครนายก
http://www.facebook.com/tycbandong

ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
http://www.facebook.com/tycchongsamae

ชุมชนบ้านสุขสำ�ราญ
จังหวัดสระแก้ว
https://www.facebook.com/tycbansuksamran/

ชุมชนเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/tyckohsichang/

ชุมชนตลาดบ้านใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
https://www.facebook.com/tyctaladbanmai

ชุมชนอ่างศิลา
จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/tycangsila
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ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ TOT Young Club          
จำ�นวน 1,661 คน มีเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าชม Facebook ของชุมชน
โดยมียอดกด Like จำ�นวน 45,606 Like ทีโอที มีเป้าหมายให้เยาวชนในท้องถิ่น
สามารถนำ�ความรู้ ICT และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองในการใช้
ICT และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ       
การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยสร้างเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศให้มีการ      
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
ชุมชนของตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืน
กระบวนการทำ�งานที่สำ�คัญ
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดย ทีโอที ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
จัดการอบรมการใช้ ICT เพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยจัดอบรมให้         
ความรูเ้ รือ่ งการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การถ่ายทำ�และตัดต่อวิดโี อ
การทำ � สื่ อ ออนไลน์ การใช้ Social Media เช่ น Facebook              
Youtube และ TYC e-commerce โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อ          
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ
2. กิจกรรมนำ�ไปปฏิบัติจัดตั้งทีมสมาชิก TOT Young Club นำ�ความรู้
IT ช่วยเหลือชุมชน การจัดตัง้ กลุม่ เด็กและเยาวชนเพือ่ รับผิดชอบงาน
จัดทำ�ข้อมูลสินค้าชุมชนนำ�เสนอผ่าน Social Media ผ่านระบบ        
ร้ า นค้ า ออนไลน์ สำ � เร็ จ รู ป (TYC e-commerce) Facebook            
Youtube และ Website
3. สร้างความยัง่ ยืนให้ชมุ ชน โดยการให้เยาวชนนำ�เสนอผลงานโครงการ
ให้กับส่วนราชการในท้องถิ่นได้รับทราบ และให้ความร่วมมือกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการอบรมศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนในการขับเคลื่อน Digital Economy
4. กิจกรรมประเมินผลการดำ�เนินงาน โดยการสร้างสื่อ Multimedia        
สู่โลก Online โดยผ่านช่องทาง Facebook Youtube และ              
Website โดยวัดจากจำ�นวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมในสื่อต่างๆ และมูลค่า
การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง Online
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
เด็ ก และเยาวชนที่ ไ ด้ ร่ ว มโครงการ TOT Young Club พั ฒ นาขี ด            
ความสามารถของตนเองโดยมีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ได้แก่ ข้อมูล
ของชุมชนใน Facebook มีคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของชุมชนจำ�นวนกว่า         
45,606 LIKE มีคลิปวีดิโอบน Youtube ที่แนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรม
ของท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชุมชน และมี Web site ที่รวบรวมข้อมูล            
ของชุมชนทั้งสิ้น 36 เว็บไซต์ รายได้ด้านการค้าผ่านระบบ TYC e-commerce
เป็นเงินจำ�นวน 79,860 บาท

จากผลของการดำ�เนินโครงการ TOT YOUNG CLUB ที่ บริษัท ทีโอที
จำ�กัด (มหาชน) ได้ร่วมส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักใช้ IT ให้เกิดประโยชน์             
เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้โครงการ TOT Young Club ได้รับโล่รางวัล   
ดีเด่นของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประกวด
โครงการส่งเสริมผลงานจัดทำ�กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ (EIT - CSR Awards 2016) ของวิศวกรรมสถาน              
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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ความตั้งใจของ ทีโอที ที่จะทำ�ให้
ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทีโอที ได้เข้าร่วมดำ�เนินงานกับชุมชน
อย่ า งใกล้ ชิ ด ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม         
ผลงานของเด็กและเยาวชนให้ร่วมกันทำ�การ
ขายสิ น ค้ า และการท่ อ งเที่ ย ว ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ให้มากขึ้น โดยการจัดอบรมเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การทำ�เนื้อหาที่น่าสนใจ
ให้กบั Facebook Page ของชุมชน และการนำ�
Application เกี่ยวกับระบบการสั่งซื้อสินค้า 
ผ่าน Social Network

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
ทีโอที ได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนการพัฒนาทั้ง
ในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมชุมชน และด้านกีฬา และด้านอืน่ ๆ
ดังนี้
ด้านการศึกษา

• สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร จำ�นวน 300,000 บาท
• จัดทำ�โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศ ในเขตพืน้ ทีภ่ าคขายและบริการลูกค้าภูมภิ าค
ที่ 4.1 ให้กับโรงเรียนบ้านป่าพน จังหวัดสตูล ในการซ่อมบำ�รุงและ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 16,000 บาท
• งานถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน ที โ อที ประจำ � ปี 2559 ณ               
วัดตันตยาภิรม (พระอารามหลวง) อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง โดย         
ทีโอที ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้” ให้แก่
โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ภ าคขายและบริ ก ารภู มิ ภ าคที่ 4 จำ � นวน               
16 โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
จำ�นวน 64 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และมอบทุนให้กบั โรงเรียนในจังหวัด
ตรังที่มีโครงการ TYC จำ�นวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนการ
ศึกษาทั้งสิ้น 500,000 บาท
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• จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ให้กับโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา  วัดทรงศิลา  อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำ�นวน
50,000 บาท
• สนับสนุนระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายการสือ่ สาร โครงการสุขศาลาพระราชทาน ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน 120,000 บาท

• สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสรับผิดชอบจังหวัดเชียงราย          
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยขม อ.เมือง จ.เชียงราย จำ�นวน
281,480 บาท

• สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านโทรคมนาคมเบื้องต้น และการฝึกงานของนักเรียน               
สายวิชาชีพโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จำ�นวน 76,131.07 บาท
ด้านสาธารณสุข

• บริจาคเงินรายได้จากการใช้บริการ Audiotex ให้แก่ วัดพระบาทน้ำ�พุ อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อสงเคราะห์แก่         
ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำ�พร้า จำ�นวน 760,626.06 บาท
• บริจาคการกุศลให้กับโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล จำ�นวน 250,000 บาท
• บริจาคให้กับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 51,160 บาท
ด้านอื่นๆ

• บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์ชูชก” จำ�นวน 5,000 บาท
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นวัตกรรมของเรา
Our Innovation

แนวทางการสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม
ทีโอที จากอดีตสู่ปัจจุบันมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่
“ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง
จากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ           
พอเพียง” ผ่านกลไกนวัตกรรม ได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาภายใต้ชื่อ “สถาบันนวัตกรรม ทีโอที” เพื่อตอบสนอง
ภาครัฐทีใ่ ห้บริการประชาชนอย่างพอเพียงนำ�สูค่ วามเสมอภาค
ความยั่งยืนด้วยการให้บริการจริงใจของ ทีโอที ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “ValueBased Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม”
สู่ความยั่งยืน
นอกจากดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาเป็นหลักแล้ว ยังดำ�เนินการส่งเสริมพนักงานของ ทีโอที ที่มีความสนใจที่จะ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดเวทีประกวดผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น โดยนำ�ผลงานที่จัดทำ�ขึ้นส่งเข้า
ประกวดเพือ่ ชิงรางวัล จากนัน้ จึงรวบรวมผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก ทีโอที ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
นวัตกรรม ทีโอที เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย อีกทั้งยังให้คำ�ปรึกษาทางเทคนิค และการเป็นศูนย์กลางในด้านทรัพย์สิน       
ทางปัญญาของ ทีโอที เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในการให้บริการ
สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ให้บริการงานสอบเทียบเครือ่ งมือและงานบริการทดสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคของอุปกรณ์
โทรคมนาคมมากมาย อาทิ ห้องปฏิบัติการสำ�หรับบริการงานสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง  
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และการให้บริการตรวจสอบทดสอบทางเทคนิคของอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม            
ตลอดจนดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดต่างๆ ซึ่งเปิดบริการแก่หน่วยงาน และบริษัทอื่นๆ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นวัตกรรมระบบรับชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เครื่องหมาย Just Pay เป็นนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุน
การใช้งานภายในองค์กร นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน ดังนี้
1.1 นวัตกรรมระบบ Just Pay เป็นระบบบริการรับชำ�ระเงินค่าบริการอุปโภค สาธารณูปโภค และอื่นๆ          
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ภายใต้สัญลักษณ์ Just Pay แบบเคาน์เตอร์บริการ
1.2 นวัตกรรมระบบ Just Pay mobile POS เป็นระบบบริการ รับชำ�ระเงินค่าบริการอุปโภค สาธารณูปโภค
และอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ภายใต้สัญลักษณ์ Just Pay บนระบบโมบายโฟน
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2. นวัตกรรมระบบ B-MAT (Base - Stock Material Management) เป็นนวัตกรรมระบบบริการ เพื่อการบริหาร
การจัดการคลัง เช่น การเบิก-จ่าย อุปกรณ์ Drop Wire หรืออุปกรณ์ในคลังย่อยของพื้นที่ให้บริการ
3. นวัตกรรมการพัฒนา Software Application เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SME) เป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์                   
ตามวัตถุประสงค์ของ ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ใช้งานร่วมกับ Smart Phone และหรือ Smart Device ที่ใช้งาน
บนระบบ IOS ระบบ Android และระบบ Web admin อาทิ
3.1 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรม การจองห้องพัก ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง และ
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านโรงแรม
3.2 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนลูกค้ากลุม่ ธุรกิจคอนโดมิเนียม การจองห้อง การแจ้งซ่อม และบริการอำ�นวย
ความสะดวกภายในอาคารและนอกอาคาร
3.3 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนส่ง การจองตั๋วรถ เส้นทางการเดินทางต่างๆ และ
บริการเสริม
3.4 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนลูกค้ากลุม่ ธุรกิจร้านอาหาร การจองโต๊ะ การจองห้องอาหาร การจองรายการ
อาหาร การจัดส่งถึงบ้านและบริการเสริมด้านอาหาร
3.5 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนลูกค้ากลุม่ ธุรกิจช๊อปปิง้ การสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ และบริการเสริมออนไลน์
3.6 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มสุขภาพ ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ การป้องกัน
โรคระบาด การแจ้งนำ�ส่งผู้รับบริการใช้ระบบ GPS นำ�ทางและบริการเสริมสุขภาพ
3.7 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว การแนะนำ�แหล่งสถานที่พักผ่อน ระบบ GPS
นำ�ทาง และบริการเสริมการท่องเที่ยว
3.8 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) เพื่อบริการสังคม          
การบริการข้อมูลข่าวสารราชการ ตามข้อกำ�หนด ระเบียบของหน่วยราชการ เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร
ทั่วไป การรับเรื่องการร้องเรียน การเสนอแนะ การสนับสนุนสังคมและวัฒนธรรมตามบริบทพื้นที่
3.9 นวัตกรรมซอฟท์แวร์สนับสนุนการให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อบริการภาค   
ประชาสังคม ความปลอดภัยสาธารณะ การท่องเที่ยว การคมนาคม การเข้าถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูล    
โดยเป็นไปตามความต้องการขององค์กร หน่วยงานราชการ เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การรับเรื่อง       
ร้องเรียน การเสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่อง จุดเสี่ยงความปลอดภัย
3.10 นวัตกรรมการพัฒนา Website เป็นการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า  การเข้าใช้ การเรียกดูผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสาร Wi-Fi โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์ Smart Device และ
อุปกรณ์ Smart Phone เพื่อการสนับสนุนการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. Surge & Over - under voltage รุ่น DIN เป็นนวัตกรรมเหมาะสำ�หรับชุมสาย Outdoor MSAN/DSLAM        
ที่ใช้ในพื้นที่ ที่ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร ซึ่งสามารถใช้กับ LOAD ต่อเนื่องสูงสุด 30 Aac. ทนต่อ Surge ได้สูงสุด
30 KA
5. Power & Environment Alarm Monitor เป็นนวัตกรรมเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC/DC อุณหภูมิ
ผิดปกติ
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6. R&D Fusion Splicing Machine รุ่น TOT-FSM เป็นนวัตกรรมสำ�หรับตัดต่อสายใยแก้วนำ�แสงขนาดเล็ก              
น้ำ�หนักเบา ใช้งานง่าย ทำ�การฟิวส์บนที่สูงได้ เหมาะกับสาย Fiber Optic แบบ Drop Optic เพื่อเชื่อมต่อสาย
เข้าบ้านลูกค้า รองรับงานติดตั้ง/ตรวจแก้และให้บริการ FTTx
7. Optical Level Meter เป็นนวัตกรรมเครื่องวัดแบบพกพาที่ทนทานน้ำ�หนักเบาใช้งานง่าย ซึ่งเหมาะกับงาน
ทดสอบโครงข่าย Fiber Optic และ FTTx สามารถตรวจจับสัญญาณแสงในระดับต่ำ�ได้ (-35 dB) บอกระดับ
กำ�ลังของสัญญาณแสง 20 ระดับ มี Dynamic Range 28 dB
8. ตู้ CAB ที่รองรับงานตัดถ่ายคู่สาย เป็นตู้ Outdoor สำ�หรับการตัดถ่ายเคเบิล โดยการนำ�ไปติดตั้งเสริมตู้       
Cabinet ที่มีอยู่ เพื่อรองรับ Internet ความเร็วสูง ประกอบด้วย ตัวตู้ + Rack Mount มีหลายขนาด                
ให้เลือกใช้ น้ำ�หนักเบา ทำ�งานง่าย
9. Outdoor Enclosure for OLT เป็นนวัตกรรมรองรับการให้บริการ FTTx (สามารถยึดติดบนเสา) มี Breaker         
และ AC Line Surge Protector ที่มีคุณภาพสูง
10. Visual Fault Locator เป็นนวัตกรรมสนับสนุนการติดตั้งและแก้ไขบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านข่าย    
สายใยแก้วนำ�แสง (FTTx) สามารถใช้ตรวจความตรงกันระหว่างสถานีโดยการส่งแสงสีแดง
11. ระบบเยี่ยมญาติทางไกลสำ�หรับทัณฑสถาน เป็นนวัตกรรมที่สามารถบันทึกภาพและเสียงจาก Telephone Line
มีความชัดเจน สามารถป้องกันการโอนสาย มีโปรแกรมที่ช่วยในการบริการจัดการฐานข้อมูลภาพ
12. ระบบติดตามเรือประมง 10 - 30 ตันกรอส ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นนวัตกรรมที่มีอุปกรณ์ติดตาม       
ติดตั้งอยู่บนเรือ ที่รองรับทั้งดาวเทียมและเครือข่ายมือถือ โดยที่เจ้าของเรือสามารถดูประวัติพิกัดเรือ พร้อมส่ง
พิกัดได้อย่างน้อยทุกๆ 1 นาที
13. TOT SMS RFID Solution to School เป็นนวัตกรรมสำ�หรับอ่านบัตรนักเรียนพร้อมโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรียน
มีความเป็นอิสระ สามารถบูรณาการเข้ากับระบบห้องสมุด ห้องกิจกรรม ห้องอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ และ
รถรับ - ส่งนักเรียน มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถต่อเชื่อมเข้า SMS Report
14. TOT Smart Resort & Hotel เป็นนวัตกรรมสำ�หรับควบคุม ที่ติดตั้งในห้องพัก สามารถเช็คบัตรพนักงาน             
ผู้เข้าพัก และแม่บ้าน มีระบบเช็คอิน - เช็คเอาท์ และคิดเงินค่าห้อง ติดตั้งง่าย สามารถรายงานผล              
ด้านการใช้พลังงาน
15. TOT Smart Queuing เป็นนวัตกรรมที่ประกอบด้วย ชุดควบคุมกลาง ชุดเรียกคิว ชุดรับความคิดเห็น ลำ�โพง
ภายใน จอแสดงคิวรวม มีส่วนควบคุมกลาง สามารถรองรับการแสดงตัวเลขคิวได้ทั้ง 3 หลัก หรือ 4 หลัก         
20 ช่องบริการ มีอุปกรณ์แสดงผลแบบ Dot Matrix หรือ บอร์ด LED 7 Segment หรือทั้งจอทีวี LED บัตรคิว
สามารถปรับเปลี่ยน ภาพ สัญลักษณ์ บนหน้าบัตรคูปองได้ สามารถรองรับการส่งข้อมูล สถิติการกดบัตรคิว
และการแสดงความคิดเห็น ไปยัง server กลางเพื่อประมวลผลได้ มีรายงานรายวัน รายเดือน เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงงานบริการได้ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า
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รางวัลนวัตกรรม
1. การประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำ�ปี 2559 ด้านรางวัลนวัตกรรม
ดีเด่น ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจาก ผลงานอุปกรณ์สนับสนุนงาน
ติดตัง้ และตรวจแก้อนิ เทอร์เน็ต (TOT xDSL Tools) ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดีเด่น กระทรวงการคลัง (สคร.)

2. การประกวดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำ�ปี 2559 ได้รบั รางวัล
บูรณาการ การบริการที่เป็นเลิศ ได้รับรางวัลระดับดี จาก ผลงาน
นวัตกรรม TOT Help Call Center “ทีโอที สายด่วนห่วงใย TOT 1669”
ของ สำ�นักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

3. การมอบรางวัลประดิษฐ์คิดค้นประจำ�ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ ระดับดี จาก ผลงานอุปกรณ์สนับสนุน 2559          
จากงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต (TOT xDSL Tools) ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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4. การแข่งขันในงาน “27th International Invention & Innovation
Exhibition”(ITEX 2016) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย        
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ITEX Gold Medal) และ รางวัล Special
Prize จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers
ประเทศโปแลนด์ จากผลงาน แอปพลิเคชันสนับสนุนให้การบริการ
สำ�หรับธุรกิจขนาดกลาง (SMEs) และขนาดย่อม (Digital SME)
5. การประกวดและจั ด แสดง Seoul International              
Invention Fair (SIF) 2016 โดยสมาคมส่งเสริมการ
ประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) จากผลงาน
ระบบชุมชนดิจทิ ลั สำ�หรับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่
(Digital Community for Thai local government        
system)
6. การประกวดและจั ด แสดงเวที 2016 Kaohsiung              
International Invention and Design Expo (KIDE 2016)
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จาก          
ผลงานนวัตกรรม ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับน้ำ�
(Flood Alarm Monitoring System) และ รางวัล Special
Award จาก Malaysian Research & Innovation         
Society : MYRIS
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI
GRI Content Index

รายงาน GRI ด้วยตนเอง:
GRI Report Self-Declaration:
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของทีโอที 2016 จัดทำ�ขึน้ โดย TOT 2016 Sustainability Report was prepared based
ใช้หลักเกณฑ์ GRI G3.1 รายงานนี้เป็นรายงานระดับ C ที่ on the GRI G3.1 Guidelines. This report is a self-declared
ประกาศด้วยตนเองตามการตรวจสอบระดับโปรแกรม GRI C level report according to the GRI application        
level check.

				

Fully reported
Partially reported
Not reported

Indicator
Description
1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์
		 Strategy and Analysis

1.1 ถ้อยแถลงจากผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร
Statement from the most senior decision-maker of the Organization
1.2 รายละเอียดที่สำ�คัญและผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส
Description of key impacts, risks, and opportunities
2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
		 Organizational Profile

2.1 ชื่อองค์กร
Name of the organization
2.2 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก
Primary brands, products, and/or services.
2.3 โครงสร้างการดำ�เนินงานขององค์กร
Operational structure of the organization
2.4 ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่		
Location of organization’s headquarters.
2.5 ประเทศที่องค์กรดำ�เนินงาน
Countries where the organization operates
2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย
Nature of ownership and legal form.

Reporting Status
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Reporting Status

2.7 ตลาดที่ให้บริการ
Markets served
2.8 ขนาดขององค์กรที่จัดทำ�รายงาน
Scale of the reporting organization
2.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในเรื่องขนาดโครงสร้างหรือความเป็นเจ้าของ
ในช่วงเวลาของการรายงาน
Significant changes during the reporting period regarding size, structure,
or ownership.
2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน
Awards received in the reporting period.
3. ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน
		 Report Parameters

3.1 ช่วงเวลาของการรายงาน
Reporting period (e.g. fiscal/calendar year) for information provided
3.2 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว
Date of most recent previous report (if any)
3.3 ขอบเขตของการรายงาน
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
3.4 ช่องทางการติดต่อในกรณีที่มีคำ�ถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของรายงาน
Contact point for questions.
3.5 กรรมวิธีกำ�หนดเนื้อหารายงาน
Process for defining report content
3.6 กรอบของรายงาน
Boundary of the report
3.7 การระบุถึงข้อจำ�กัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน
Any specific limitations on the scope or boundary of the report
3.8 หลักการที่ใช้ในการรายงานสำ�หรับกิจการร่วมค้า สาขา สถานประกอบการเช่า
หน่วยงานภายนอกที่ทำ�งานให้ และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำ�คัญต่อความสามารถในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาและ/หรือระหว่างองค์กร
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, etc.
3.9 เทคนิคการวัดค่าและฐานในการคำ�นวณ
Data measurement techniques and the bases of calculations
3.10 คำ�อธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า
Explanation of effect of re-statements of information provided previously
3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในกรอบและขอบเขตการรายงานหรือวิธีการวัดผล
Significant changes in scope, boundary, or measurement methods
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3.12 ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน
Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report
3.13 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจากหน่วยงานภายนอก
Policy and current practice on seeking external assurance for the report
4. ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น และข้อผูกพันร่วม
		 Governance, Commitments, and Engagement

4.1 โครงสร้างการกำ�กับดูแลขององค์กร
Governance structure of the organization
4.2 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอำ�นาจสูงสุดขององค์กรดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารขององค์กร
Indicate if Chair of the board is also an executive officer
4.3 ระบุจำ�นวนของกรรมการอิสระและ/หรือมิได้เป็นกรรมการบริหาร
The board members that are independent and/or non-executive members
4.4 ช่องทางสำ�หรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอคำ�แนะนำ�
Ways for shareholders and employees to provide recommendations or direction
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของคณะกรรมการสูงสุดกับผลประกอบการขององค์กร
Link between compensation of board and management with performance
4.6 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำ�กับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
Processes in place for the board to ensure conflicts of interest are avoided
4.7 กระบวนการกำ�หนดองค์ประกอบคุณสมบัติและความรู้ ความชำ�นาญของกรรมการ
ในส่วนงานบริหารสูงสุด
Process for determining the qualifications and expertise of the board
4.8 การปรับปรุงพันธกิจ หรือค่านิยม จรรยาบรรณ และหลักการที่มาจากการพัฒนา
ภายในองค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนินงาน
Internally developed statements of mission or values, codes of conduct,
& principles
4.9 ขั้นตอนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสูงสุดในการกำ�กับดูแลตามเจตนารมณ์ที่
องค์กรระบุไว้
Procedures of the board for overseeing identification and management
of performance
4.10 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของคณะกรรมการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Processes for evaluating the boards own performance, particularly with
respect to economic, environmental, and social performance.
4.11 การอธิบายถึงการนำ�หลักการหรือแนวทางการระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม
Explanation of whether and how the precautionary approach or principle
is addressed
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

Description

Reporting Status

4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำ�ขึ้นจากภายนอกในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
Externally developed economic, environmental, and social charters, principles
4.13 การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้าหรือสภาอุตสาหกรรม) และ/หรือ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/
international advocacy organizations.
4.14 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม
List of stakeholder groups engaged by the organization
4.15 พื้นฐานในการระบุและเลือกผู้มีส่วนได้เสียกับใครที่จะมีส่วนร่วม
Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage
4.16 แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Approaches to stakeholder engagements
4.17 หัวข้อหลักและข้อกังวลที่ได้รับการเลี้ยงดูผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement
ด้านเศรษฐกิจ
Economic
หมวด ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ
Aspects : Economic performance

EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง ที่ได้สร้างขึ้นและแจกจ่าย รวมถึง รายได้ค่าดำ�เนินงาน
เงินชดเชยสำ�หรับพนักงาน เงินบริจาค และเงินลงทุนในชุมชนอื่นๆ กำ�ไรสะสม
และเงินที่ชำ�ระแก่เจ้าของเงินทุนและรัฐบาล
Direct economic value generated and distributed
EC2 นัยทางการเงิน ความเสี่ยง โอกาสอื่นๆ สำ�หรับกิจกรรมขององค์กรอันเนื่องมาจาก
ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s
activities due to climate change
EC3 ความคุ้มครองต่อพันธะในแผนงานผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations
EC4 ความช่วยเหลือทางการเงินที่สำ�คัญจากรัฐ
Significant financial assistance received from government
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Indicator
Description
หมวด บทบาทในตลาด
Aspects : Market presence

Reporting Status

EC5 อัตราส่วนเงินเดือนเริ่มต้นมาตรฐาน แบ่งตามเพศ โดยเปรียบเทียบกับเงินเดือนขั้นต่ำ�
ในท้องถิ่น ณ พื้นที่ปฏิบัติงานที่สำ�คัญ
Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to local
minimum wage
EC6 นโยบาย แนวปฏิบัติ และอัตราส่วนการชำ�ระเงินให้แก่ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าในพื้นที่
ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสำ�คัญ
Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers
EC7 ขั้นตอนการจ้างงานในพื้นที่ และอัตราส่วนของผู้ปฏิบัติงานในระดับจัดการอาวุโส
ที่ได้รับการจ้างจากชุมชนท้องถิ่น ณ พื้นที่ปฏิบัติงานที่สำ�คัญ
Local hiring and proportion of senior management hired from the local community
หมวด ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม
Aspects : Indirect economic impacts

EC8 การพัฒนา และผลกระทบของการลงทุนในโครงการพื้นฐานและบริการ ที่จัดสรรขึ้น
เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก โดยผ่านการปฏิบัติงานแบบมีผลตอบแทนเป็นเงิน
เป็นของต่างตอบแทนอื่นๆ หรือไม่หวังผลตอบแทน
Development and impact of infrastructure provided primarily for public benefit
EC9 การเข้าใจและอธิบายถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อมที่สำ�คัญอันรวมถึงขอบเขต
ของผลกระทบนั้น
Understanding and describing significant indirect economic impacts
ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental
หมวด วัสดุ
Materials

EN1 วัสดุที่ใช้ แบ่งตามน้ำ�หนัก หรือขนาด
Materials used by weight or volume
EN2 ร้อยละของวัสดุที่ใช้ ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ ที่จัดเป็นวัสดุปัจจัยนำ�เข้า
Percentage of materials used that are recycled input materials
หมวด พลังงาน
Energy

EN3 การบริโภคพลังงานทางตรง ผ่านทางแหล่งพลังงานปฐมภูมิ
Direct energy consumption by primary energy source
EN4 การบริโภคพลังงานทางอ้อม โดยแหล่งปฐมภูมิ
Indirect energy consumption by primary source
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Reporting Status

EN5 พลังงานที่สามารถเก็บรักษาได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์
และเพิ่มประสิทธิภาพ
Energy saved due to conservation and efficiency improvements
EN6 ความริเริ่มในการจัดหาสินค้าและบริการ ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้พลังงาน
หมุนเวียน และการลดลงของข้อกำ�หนดทางพลังงานอันเนื่องมาจากความริเริ่มดังกล่าว
Energy-efficient or renewable energy products and services
EN7 ความริเริ่มในการลดการบริโภคพลังงานทางอ้อม และปริมาณการลดลงที่ทำ�ได้
Indirect energy consumption reduction initiatives and results
หมวด น้ำ�
Water

EN8 การใช้น้ำ�ทั้งหมด แบ่งตามแหล่งที่มาของน้ำ�
Total water withdrawal by source
EN9 แหล่งน้ำ�ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการดึงน้ำ�ไปใช้
Water sources significantly affected by withdrawal of water
EN10 ร้อยละและปริมาณน้ำ�ทั้งหมด ที่ถูกนำ�ไปรีไซเคิลและนำ�กลับไปใช้ใหม่
Percentage and total volume of water recycled and reused
หมวด ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity

EN11 พื้นที่และขนาดของที่ดินที่องค์กรเป็นเจ้าของ เช่า จัดการ หรืออยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง
และบริเวณที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่คุ้มครอง
Location and size of land by protected areas and areas of high biodiversity value
EN12 คำ�อธิบายผลกระทบสำ�คัญของกิจกรรม สินค้าและบริการ หรืออยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง
และบริเวณที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่คุ้มครอง
Description of significant impacts of activities, products and services on biodiversity
EN13 แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองหรือฟื้นฟู
Habitats protected or restored
EN14 กลยุทธ์ ข้อปฏิบัติในปัจจุบัน และแผนการในอนาคต สำ�หรับการจัดการผลกระทบ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ
Managing impacts on biodiversity
EN15 จำ�นวนของสายพันธุ์ในบัญชีแดง และบัญชีการอนุรักษ์แห่งชาติ ที่มีแหล่งที่อยู่ในบริเวณ
ที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงาน โดยแบ่งตามระดับของความเสี่ยงการสูญพันธุ์
IUCN Red List species and other list species with habitats affected by operations
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EN16 ยอดรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม แบ่งตามน้ำ�หนัก
Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight
EN17 ยอดรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามน้ำ�หนัก
Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight
EN18 แผนงานนำ�ร่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลการลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้น
Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductionsachieved
EN19 ยอดรวมการปล่อยสารเคมีที่ทำ�ลายชั้นโอโซน แบ่งตามน้ำ�หนัก
Emissions of ozone-depleting substances by weight
EN20 ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์ และการปล่อยสารพิษทางอากาศตามชนิด
และน้ำ�หนักที่สำ�คัญ
NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight
EN21 ยอดรวมการระบายน้ำ� แบ่งตามคุณภาพและปลายทาง
Total water discharge by quality and destination
EN22 ยอดรวมปริมาณขยะ แบ่งตามชนิดและวิธีการจัด
Total weight of waste by type and disposal method
EN23 จำ�นวนและปริมาณการรั่วไหล ที่มีนัยสำ�คัญ
Total number and volume of significant spills
EN24 น้ำ�หนักของการขนส่ง นำ�เข้า ส่งออก หรือจัดการของเสียที่นับเป็นอันตรายภายใต้
ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล ในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย ภาคผนวกที่ ก ข ค
และ ง รวมถึงอัตราส่วนร้อยละของการขนส่งของเสียระหว่างประเทศ
Weight of waste deemed hazardous
EN25 การระบุชนิดและขนาด สภาวะคุ้มครองและคุณค่าทางความหลากหลายด้านชีวภาพ
ของแหล่งน้ำ�และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยภายใต้บริเวณที่ได้รับผลกระทบของการระบายน้ำ�และ
ของเหลวขององค์กร
Details of water and habitats significantly affected by discharges of water and runoff
หมวด สินค้าและบริการ
Products and services

EN26 แผนงานริเริ่มการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการรวมถึงขอบเขต
ของการลดผลกระทบ
Initiatives and extent of environmental impacts of products and services mitigation
EN27 ร้อยละของสินค้าที่ขาย และวัสดุของบรรจุภัณฑ์ ที่จำ�แนกตามกลุ่ม
Percentage of products sold and their packaging materials reclaimed by category
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EN28 ตัวเลขทางการเงินของค่าปรับ และยอดรวมของมาตรการลงโทษอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การเงินจากการละเมิดบทบัญญัติและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม
Significant fines and non-monetary sanctions for non-compliance with
environmental law
การขนส่ง
Transport

EN29 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญของการขนส่งสินค้าและสินค้าและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้
ในการดำ�เนินงานขององค์กรและการขนส่งกำ�ลังแรงงาน
Significant environmental impacts of transporting products etc. and workforce
EN30 ค่าใช้จ่าย และการลงทุน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแบ่งตามประเภท
Total environmental protection expenditures and investments by type
เกณฑ์วิธีตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
Social : Labour Practices and Decent Work
หมวด การจ้างงาน
Employment

LA1 กำ�ลังแรงงานรวม ตามประเภทการจ้างงาน สัญญาการจ้างงาน และภูมิภาคโดยแบ่งตามเพศ
Total workforce by employment type, employment contract, and region broken
down by gender
LA2 จำ�นวนและอัตรารวมของการจ้างพนักงานใหม่ และการลาออกตามกลุ่มอายุ เพศ และภูมิภาค
Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age
group, gender, and region
LA3 สวัสดิการสำ�หรับพนักงานประจำ� ซึ่งพนักงานชั่วคราวไม่ได้รับโดยแบ่งตามพื้นที่
การปฏิบัติงานที่สำ�คัญ
Benefits for full-time employees not provided to temporary or part-time
LA15 อัตราการกลับมาทำ�งานและการคงอยู่ของพนักงาน หลักจากการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
โดยแบ่งตามเพศ
Return to work and retention rates after parental leave, by gender
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Description
หมวด ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและการจัดการ
Labour/Management relations

Reporting Status

LA4 ร้อยละของพนักงาน ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง
Percentage of employees covered by collective bargaining agreements
LA5 ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
รวมถึงการแจ้งว่ามีกำ�หนดอยู่ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่
Minimum notice period (s) regarding significant operational changes
หมวด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational health and safety

LA6 ร้อยละของกำ�ลังแรงงานรวมที่อยู่ในคณะกรรมการร่วม เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของแรงงานและการจัดการ ซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแล และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับแผนงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Percentage of total workforce in formal management-worker health and safety
committees
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกิดจากการทำ�งาน วันขาดงานและการขาดงาน รวมถึงจำ�นวน
ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานโดยแบ่งตามภูมิภาคและเพศ
Rates of injury, occupational diseases, lost days and absenteeism, & number
of work-related fatalities by region and by gender
LA8 การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้คำ�ปรึกษา การป้องกันและแผนงานป้องกันความเสี่ยง
เกี่ยวกับโรคร้ายแรง ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแรงงาน ครอบครัวของแรงงาน หรือสมาชิกในชุมชน
Education, training, Counseling, prevention, and risk-control programs in place to
assist workforce members, their families, or community members regarding
serious diseases
LA9 หัวข้อด้านสุขภาพความปลอดภัย ที่ปรากฏในข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับสมาพันธ์แรงงาน
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
หมวด การฝึกอบรมและการให้ความรู้
Training and education

LA10 จำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน ตามเพศและประเภท
ของพนักงาน
Average hours of training per year per employee by gender and by employee
category
LA11 แผนงานเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เอื้อต่อการจ้างงานต่อเนื่อง
และช่วยเหลือพนักงานในการจัดการเป้าหมายในการทำ�งาน
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued
employability of employees and assist them in managing career endings
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

		 Indicator
Description
LA12 ร้อยละของพนักงาน ที่ได้รับการตรวจสอบพัฒนาการด้านอาชีพ และผลการปฏิบัติงาน
โดยแบ่งตามเพศ
Percentage of employees with regular performance & career development
reviews by gender
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Reporting Status

หมวด ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาส
Diversity and equal opportunity

LA13 องค์ประกอบของโครงสร้างการบริหาร และการแยกย่อยจำ�นวนพนักงาน ต่อประเภท
พนักงานโดยแบ่งตามเพศ กลุ่มอายุ การเป็นชนกลุ่มน้อย และตัวชี้วัดความหลากหลายอื่นๆ
Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee
category according to gender, age group, minority group membership, and
other indicators of diversity
หมวด การให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิง
Equal remuneration for men and women

LA14 อัตราส่วนของเงินเดือนพื้นฐาน และค่าตอบแทนของผู้หญิงต่อผู้ชาย ตามประเภท
พนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สำ�คัญ
Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category
เกณฑ์วิธีตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน
Social : Human Rights
หมวด แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา
Investment and Procurement Practices

HR1 ร้อยละและจำ�นวนทั้งหมดของข้อตกลงและสัญญาการลงทุนที่สำ�คัญ ที่ประกอบด้วย
วรรคเกี่ยวกับความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน หรือที่ได้ผ่านการคัดกรองด้านสิทธิมนุษยชน
Percentage and total number of significant investment agreements and contracts
that include human rights clauses or that have undergone human rights screening
HR2 ร้อยละของตัวแทนจำ�หน่าย ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ ที่ได้ผ่านการ
คัดกรองด้านสิทธิมนุษยชนและข้อปฏิบัติที่กำ�หนดไว้
Percentage of significant suppliers, contractors, and other business partners that
have undergone human rights screening and actions taken.
HR3 จำ�นวนชั่วโมงทั้งหมดของการฝึกอบรมพนักงานเรื่องนโยบายและขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน รวมถึงร้อยละของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม
Total hours of employee training on policies and procedures in human rights
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

		
Indicator
หมวด การไม่เลือกปฏิบัติ
Non-discrimination
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Description

Reporting Status

HR4 จำ�นวนทั้งหมดของกรณีการเลือกปฏิบัติและมาตรการแก้ไข
Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken
หมวด เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
Freedom of association and collective bargaining

HR5 การดำ�เนินงาน และตัวแทนจำ�หน่ายที่สำ�คัญซึ่งอาจถูกละเมิดหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างมาก
ต่อการถูกละเมิดเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม และข้อปฏิบัติในการ
สนับสนุนสิทธิเสรีภาพดังกล่าว
Operations identified in which the right to exercise freedom of association
and collective bargaining
หมวด แรงงานเด็ก
Child labor

HR6 การดำ�เนินงานและตัวแทนจำ�หน่ายที่สำ�คัญ ที่ถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อ
กรณีใช้แรงงานเด็ก และมาตรการที่ใช้ เพื่อก่อให้เกิดการขจัดแรงงานเด็กที่มีประสิทธิผล
Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and
measures taken to contribute to the elimination of child labor.
หมวด แรงงานที่ถูกบังคับ
Forced and compulsory labor

HR7 การดำ�เนินงาน และตัวแทนจำ�หน่ายที่สำ�คัญ ที่ถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างมาก
ต่อกรณีใช้แรงงานที่ถูกบังคับ และมาตรการที่ใช้ เพื่อก่อให้เกิดการจำ�กัดแรงงานที่ถูกบังคับ
ทุกรูปแบบ
Operations and significant suppliers with significant risk of forced or compulsory labor
หมวด แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
Security practices

HR8 ร้อยละของบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องนโยบาย หรือ
ขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or
procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations
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Indicator
หมวด สิทธิชนพื้นเมือง
Indigenous rights

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

Description
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Reporting Status

HR9 จำ�นวนทั้งหมดของกรณีละเมิดสิทธิชนพื้นเมือง และมาตรการที่ใช้
Incidents of violations involving rights of indigenous people & actions taken
หมวด การประเมินค่า
Assessment

HR10 ร้อยละและจำ�นวนทั้งหมดของการดำ�เนินงาน ที่ต้องผ่านการทบทวนด้านสิทธิมนุษยชน
และ/หรือการประเมินผลกระทบ
Percentage of total number of operations that have been subject to human rights
reviews and/or impact assessment
หมวด การแก้ไขให้ถูกต้อง
Remediation

HR11 จำ�นวนข้อร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่มีการยื่นจัดการ และแก้ไข ผ่านทางกลไก
การร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ
Number of grievances related to human rights files, addressed, and resolved
through formal grievance mechanisms
เกณฑ์วิธีตัวชี้วัดด้านสังคม
Social : Society
หมวด ชุมชนท้องถิ่น
Local Communities

SO1 ร้อยละของการดำ�เนินงานที่ได้ลงมือทำ� และบรรลุผลในชุมชนท้องถิ่น โดยมีการประเมิน
ผลกระทบและแผนงานพัฒนาท้องถิ่น
Percentage of operations with implemented local community engagement impact
assessments, and development programs
SO9 การดำ�เนินงานที่มีผลกระทบ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นผลเสียอันมีนัยสำ�คัญต่อชุมชนท้องถิ่น
Operations with significant potential or actual negative impacts on local
communities.
SO10 มาตรการป้องกันและบรรเทา ที่รวมอยู่ในการดำ�เนินงานที่มี หรืออาจมีนัยสำ�คัญต่อ
ชุมชนท้องถิ่น
Prevention and mitigation measures implemented in operations with significant
potential or actual negative impacts on local communities.
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Indicator
หมวด การทุจริต
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รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

Description

Reporting Status

SO2 ร้อยละ และจำ�นวนหน่วยธุรกิจทั้งหมด ที่ได้รับการวิเคราะห์ เพื่อหาความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการทุจริต
Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption
SO3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการฝึกอบรมในนโยบาย และขั้นตอนการต่อต้านการทุจริต
ขององค์กร
Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and
procedures
SO4 การกระทำ�เพื่อตอบสนองต่อกรณีทุจริต
Actions taken in response to incidents of corruption
หมวด นโยบายสาธารณะ
Public Policy

SO5 จุดยืนของนโยบายสาธารณะ และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและการล็อบบี้
Public policy positions and participation in public policy development and lobbying
SO6 มูลค่าของการสนับสนุนทั้งหมด ทั้งด้วยเงิน และของต่างตอบแทนอื่นๆ ให้กับพรรคการเมือง
นักการเมือง และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ตามแต่ละประเทศ
Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and
related institutions by country
หมวด พฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขัน
Anti-Competitive Behavior

SO7 จำ�นวนของการดำ�เนินการทางกฎหมายทั้งหมด ที่ใช้สำ�หรับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
การต่อต้านความเชื่อใจ และแนวปฏิบัติผูกขาด รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and
monopoly practices and their outcomes
หมวด ความร่วมมือ
Compliance

SO8 มูลค่าเงินค่าปรับ และจำ�นวนทั้งหมดของการลงโทษอันมิได้ตีเป็นเงิน สำ�หรับการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions
for non-compliance with laws and regulations
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Indicator
Description
เกณฑ์วิธีตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Social : Product Responsibility
หมวด สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
Customer Health and Safety

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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Reporting Status

PR1 ระยะในวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ เพื่อการปรับปรุง และร้อยละของกลุ่มสินค้าและบริการที่สำ�คัญ
ที่ต้องผ่านกระบวนการดังกล่าว
Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are
assessed for improvement, and percentage of significant products and services
categories
PR2 จำ�นวนทั้งหมดของกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบรรทัดฐานโดยความสมัครใจ เกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยแบ่งตามประเภท
ของผลลัพธ์ที่ตามมา
Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes on health
and safety impacts of products and services during their life cycle, by type
of outcomes
หมวด การติดฉลากสินค้าและบริการ
Product and Service Labeling

PR3 ชนิดของข้อมูลสินค้าและบริการที่จำ�เป็นในกระบวนการ รวมถึงร้อยละของสินค้าและบริการ
ที่อยู่ภายใต้กรอบของข้อมูลที่จำ�เป็นดังกล่าว
Type of product and service information required by procedures, and percentage
of significant products and services subject to such information requirements
PR4 จำ�นวนทั้งหมดของกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบรรทัดฐานโดยความสมัครใจ เกี่ยวกับ
ข้อมูลรวมถึงการตีตราสินค้าและบริการ โดยแบ่งตามประเภทของผลลัพธ์ที่ตามมา
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes concerning product and service information and labeling, by type of
outcomes
PR5 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผลการสำ�รวจระดับความพอใจ
ของลูกค้า 
Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring
customer satisfaction
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

		
Indicator
Description
หมวด การสื่อสารทางการตลาด
Marketing Communications
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PR6 แผนงาน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและบรรทัดฐานโดยความสมัครใจ
เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการให้การ
สนับสนุน
Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing
communications, including advertising, promotion, and sponsorship
PR7 จำ�นวนทั้งหมด ของกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบรรทัดฐานโดยความสมัครใจ เกี่ยวกับ
การสื่อสารทางการตลาด รวมถึงการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้สนับสนุน
โดยแบ่งตามประเภทของผลลัพธ์ที่ตามมา
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes on marketing communications, including advertising, promotion, and
sponsorship by type of outcomes
หมวด ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
Customer Privacy

PR8 จำ�นวนการร้องเรียนทั้งหมด ที่มีมูลว่าด้วยการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
และการทำ�ข้อมูลลูกค้าสูญหาย
Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy
and losses of customer data
หมวด ความร่วมมือ
Compliance

PR9 มูลค่าเงินค่าปรับกรณีที่สำ�คัญ โทษฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดหา 
รวมถึงการใช้สินค้าและบริการ
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations
concerning the provision and use of products and services
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

Description
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Reporting Status

การบริการจัดการภายใน
Internal Operations
การลงทุน
Investment

IO1 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Capital investment in telecommunication network infrastructure broken down
by country/region
IO2 ต้นทุนสุทธิสำ�หรับผู้ให้บริการภายใต้ข้อกำ�หนดบริการสากลเมื่อขยายบริการไปยัง
สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และกลุ่มรายได้ต่ำ�ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ อธิบายถึงกลไก
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Net costs for service providers under the Universal Service Obligation when
extending service to geographic locations and low-income groups, which
are not profitable. Describe relevant legislative and regulatory mechanisms
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Health and Safety

IO3 การปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรภาคสนามที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตั้งการดำ�เนินงานและการบำ�รุงรักษาเสา, สถานีฐานการวางสายเคเบิลและโรงงาน
ภายนอกอื่นๆ ประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำ�งาน
ที่ความสูงช็อกไฟฟ้าการสัมผัสกับ EMF และคลื่นความถี่วิทยุและการสัมผัสกับสารเคมี
อันตราย
Practices to ensure health and safety of field personnel involved in the installation,
operation and maintenance of masts, base stations, laying cables and other
outside plant. Related health and safety issues include working at heights, electric
shock, exposure to EMF and radio frequency fields, and exposure to hazardous
chemicals.
IO4 การปฏิบัติตามมาตรฐาน ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) เกี่ยวกับการสัมผัสกับการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ (RF) จากโทรศัพท์มือถือ
Compliance with ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) standards on exposure to radiofrequency (RF) emissions from handsets.
IO5 การปฏิบัติตามแนวทาง ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) เกี่ยวกับการสัมผัสกับการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุจากสถานีฐาน
Compliance with ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) guidelines on exposure to radiofrequency (RF) emissions from base
stations.
IO6 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราการดูดซึมเฉพาะ (SAR) ของโทรศัพท์มือถือ
Policies and practices with respect to Specific Absorption Rate (SAR) of handsets.

94

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

		
Indicator
หมวด สาธารณูปโภค
Infrastructure

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

Description

Reporting Status

IO7 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�หนดตำ�แหน่งเสาและเสารับส่งซึ่งรวมถึงการ
ให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการแบ่งปันไซต์และการริเริ่มเพื่อลดผลกระทบทางสายตา 
อธิบายวิธีการในการประเมินการปรึกษาหารือและหาจำ�นวนที่เป็นไปได้
Policies and practices on the sitting of masts and transmission sites including
stakeholder consultation, site sharing, and initiatives to reduce visual impacts.
Describe approach to evaluate consultations and quantify where possible.
IO8 จำ�นวนและเปอร์เซ็นต์ของไซต์แบบสแตนด์อะโลนไซต์ที่ใช้ร่วมกันและไซต์บนโครงสร้างที่มีอยู่
Number and percentage of stand-alone sites, shared sites, and sites on existing
structures.
ให้สิทธิ์การเข้าถึง
Providing Access
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม:
Access to Telecommunication Products and Services:
การเชื่อมต่อระบบ Digital Divide
Bridging the Digital Divide

PA1 นโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้สามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและ
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลและความหนาแน่นต่ำ�
ใส่คำ�อธิบายรูปแบบธุรกิจที่ใช้
Policies and practices to enable the deployment of telecommunications
infrastructure and access to telecommunications products and services in remote
and low population density areas. Include an explanation of business models applied.
PA2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านโทรคมนาคม ได้แก่ ภาษาวัฒนธรรมการไม่รู้หนังสือและการขาดการศึกษารายได้
คนพิการและอายุ ใส่คำ�อธิบายรูปแบบธุรกิจที่ใช้
Policies and practices to overcome barriers for access and use of
telecommunication products and services including: language, culture, illiteracy,
and lack of education, income, disabilities, and age. Include an explanation of
business models applied.
PA3 นโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำ�หน่ายและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านโทรคมนาคมและหาจำ�นวนที่เป็นไปได้สำ�หรับช่วงเวลาและสถานที่ที่กำ�หนดเวลาที่ใช้
Policies and practices to ensure availability and reliability of telecommunications
products and services and quantify, where possible, for specified time periods
and locations of down time.
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PA4 กำ�หนดระดับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ที่องค์กร
ดำ�เนินการ ตัวอย่าง ได้แก่ : ตัวเลขลูกค้า / ส่วนแบ่งการตลาด, ตลาดที่อยู่, เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่ครอบคลุมร้อยละของที่ดินที่ครอบคลุม
Quantify the level of availability of telecommunications products and services in
areas where the organization operates. Examples include: customer numbers/
market share, addressable market, percentage of population covered, percentage
of land covered.
PA5 จำ�นวนและชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคมที่มีให้และใช้โดยกลุ่มที่มีรายได้น้อย
และไม่มีรายได้ของประชากร ให้คำ�จำ�กัดความที่เลือก รวมคำ�อธิบายเกี่ยวกับวิธีการกำ�หนด
ราคาด้วยตัวอย่าง เช่น ราคาต่อนาทีของบทสนทนา / บิตของการถ่ายโอนข้อมูลในพื้นที่
ห่างไกลต่างๆ พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นต่ำ�หรือต่ำ�
Number and types of telecommunication products and services provided to
and used by low and no income sectors of the population. Provide definitions
selected. Include explanation of approach to pricing, illustrated with examples
such as price per minute of dialogue/bit of data transfer in various remote, poor
or low population density areas.
PA6 โปรแกรมเพื่อจัดหาและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และเพื่อบรรเทาทุกข์การเข้าถึงเนื้อหา
Programs to provide and maintain telecommunication products and services in
emergency situations and for disaster relief.
การเข้าถึงเนื้อหา			
Access to Content

PA7 นโยบายและการปฏิบัติในการจัดการประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
และใช้ผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคม ตัวอย่างเช่น:
Policies and practices to manage human rights issues relating to access and use
of telecommunications products and services. For example.
• การมีส่วนร่วมในการริเริ่มอุตสาหกรรมหรือความคิดริเริ่มแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้อง เสรีภาพ
ในการแสดงออก
Participation in industry initiatives or individual initiatives related to Freedom
of Expression
• กฎหมายในตลาดที่แตกต่างกันในการลงทะเบียน เซ็นเซอร์ จำ�กัดการเข้าถึง
Legislation in different markets on registration, censorship, limiting access,
• การโต้ตอบกับรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นด้านความปลอดภัยสำ�หรับเฝ้าระวัง
Interaction with governments on security issues for surveillance purposes
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• มีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและของตนเองการริเริ่มเพื่อ
จำ�กัดเนื้อหาที่ผิดจรรยาบรรณหรืออาจผิดจรรยาบรรณ
Interaction with national and local authorities and own initiatives to restrict
criminal or potentially unethical content.
• การปกป้องกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็ก
Protecting vulnerable groups such as children.
ลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations

PA8 นโยบายและแนวปฏิบัติในการสื่อสารกับสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ EMF
รวมข้อมูลไว้ที่จุดขายวัสดุ
Policies and practices to publicly communicate on EMF related issues. Include
information provides at points of sales material
PA9 จำ�นวนเงินที่ลงทุนในโครงการและกิจกรรมในการวิจัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึง
รายละเอียดของโปรแกรมที่มีส่วนร่วมในปัจจุบันและได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรที่รายงาน
Total amount invested in programs and activities in electromagnetic field research.
Include description of programs currently contributed to and funded by the
reporting organization.
PA10 การริเริ่มเพื่อให้แน่ใจในความชัดเจนของค่าบริการและภาษีศุลกากร
Initiatives to ensure clarity of charges and tariffs.
PA11 การริเริ่มในการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะและแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์
ที่จะส่งเสริมการใช้งานที่มีความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อม
Initiatives to inform customers about product features and applications that will
promote responsible, efficient, cost effective, and environmentally preferable use.
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
Technology Applications
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
Resource Efficiency

TA1 ให้ตัวอย่างประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคมที่ส่งมอบ
Provide examples of the resource efficiency of telecommunication products and
services delivered.
TA2 ให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมบริการและแอปพลิเคชันที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนวัตถุ
ทางกายภาพ (เช่น สมุดโทรศัพท์ผ่านฐานข้อมูลบนเว็บหรือเดินทางโดยการประชุมทางวิดีโอ)
Provide examples of telecommunication products, services and applications
that have the potential to replace physical objects (e.g. a telephone book by
a database on the web or travel by video conferencing)
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TA3 เปิดเผยมาตรการในการขนส่งและ/หรือการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรในการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการโทรคมนาคมที่ลูกค้าระบุไว้ข้างต้น ให้ข้อบ่งชี้บางประการเกี่ยวกับขนาดตลาด
หรือการออมที่อาจเกิดขึ้น
Disclose any measures of transport and/or resource changes of customer use of
the telecommunication products and services listed above. Provide some indication
of scale, market size, or potential savings.
TA4 เปิดเผยการประเมินผลการตอบสนองใดๆ (ผลกระทบทางอ้อม) ของการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการของลูกค้าที่ระบุไว้ด้านบนและบทเรียนที่ได้รับสำ�หรับการพัฒนาในอนาคต
ซึ่งอาจรวมถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
Disclose any estimates of the rebound effect (indirect consequences) of customer
use of the products and services listed above, and lessons learned for future
development. This may include social consequences as well as environmental
TA5 คำ�อธิบายการปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาสิทธิในทรัพย์สินและเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส
Description of practices relating to intellectual property rights and open source
technologies.
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คำ�ชี้แจง กรุณาทำ�เครื่องหมาย Pในช่อง ที่ตรงกับตัวท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ท่านเกี่ยวข้องกับบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ในรูปแบบใด
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ (ลูกค้า)
บริษัทคู่ค้า/หน่วยงานลูกค้า/พันธมิตร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
หน่วยงานราชการ/เอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานกำ�กับดูแลรัฐวิสาหกิจด้าน CSR
และสังคม
พนักงาน ทีโอที
หน่วยงานเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ .....................................................................

ตอนที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากอ่านหนังสือรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (SR Report) ประจำ�ปี 2559
ประเด็นความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และระดับความพึงพอใจ
1. รูปเล่ม
- ความเหมาะสมของการออกแบบรูปเล่ม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2. เนื้อหาสาระ
- ความน่าสนใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
- ความทันสมัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
- ความถูกต้อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
- ประโยชน์ที่ได้รับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
- ท่านชอบเนื้อหาของรายงานฯ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3. ความพึงพอใจโดยรวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4. หลังจากอ่านรายงานฯ แล้วท่านมีความชื่นชอบกิจกรรม/โครงการด้าน CSR
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อย
5. ท่านชอบเนื้อหาของรายงาน ส่วนใด..............................................................................................
					
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามฯ
ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด โทร. 0 2575 7137
ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลับที่ e-mail : yaowalah@tot.co.th   Fax : 0 2574 9370

