Materiality
The Company conducts a materiality assessment every year to identify and prioritize
sustainability issues of interest for stakeholders and the factors that impact with
business operation in the economic, environmental and social dimensions as well as
to communicate with internal and external stakeholders. True Group applied the GRI
Standards reporting guidelines based on the four key principles including identification,
prioritization, validation and verification & continuous improvement.
Material Matrix 2020

In 2020, Cyber Security, Network Reliability & Availability and Data Privacy are top
ranked according to the Materiality Matrix. Therefore, the Company has focused on
these issues and set 2025 Sustainability Goals that align with the executives KPIs in
order to ensure these issues are efficiently managed and on track to meet the
determined targets.
Top Material Issues

2025 Sustainability Goals




Cyber Security

Network Reliability & Availability 



Data Privacy



80% of resolved case within 72 hours
Reduce duration of disruption (downtime)
not to more than 0.13 hour per year per
customer
80% of complaint cases of customer
privacy are resolved without legal
proceedings
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ประเด็นสําค ัญด้านความยงยื
ั น
บริษัทฯ ประเมินประเด็นสําคัญด ้านความยังยืนเป็ นประจําทุกปี เพือระบุและจัดลําดับความสาํ คัญ
ของประเด็ น ด ้านความยั งยืนต่า งๆ โดยคํ า นึง ถึง ปั จ จั ย ทีสํ า คั ญ ต่อ การดํ า เนิน ธุร กิจ ในมิต ด
ิ ้าน
ิ
ั
่
ี
เศรษฐกิจ ส งแวดล ้อม และส งคม ตามความสนใจของผู ้มีส วนได ้เส ย ตลอดจนขยายผลเพือ
ื
ี ทังภายในและภายนอก โดยกลุม
สอสารผลการดํ
าเนินงานในประเด็นสําคัญต่อผู ้มีสว่ นได ้เสย
่ ทรู
้ กการประเมินประเด็นสําคัญต่อความยังยืน (Materiality Assessment) ของ GRI
ประยุกต์ใชหลั
Standard ใน 4 ประการ คือ การระบุประเด็นทีเกียวข ้อง การจั ดลํ าดับประเด็นสําคัญ การทวน
สอบประเด็นสําคัญ และการตรวจสอบความถูกต ้องและพัฒนารายงานอย่างยังยืน
ํ ค ัญด้านความยงยื
ประเด็นสา
ั นประจําปี 2563

ในปี 2563 ประเด็นทีมีความสําคัญสูง ได ้แก่ ความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คุณภาพและ
ความครอบคลุมของเครือข่าย และการคุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล บริษัทฯ จึงให ้ความสําคัญกับ
ประเด็นดังกล่าว
และมีการตังเป้ าหมายด ้านความยังยืน 2568 ทีผูกพันกับเป้ าหมายการ
ทํางานของผู ้บริหารระดับสูง
เพือให ้มันใจว่าประเด็นดังกล่าวจะได ้รับการบริหารจัดการอย่างมี
ิ ธิภาพ และสามารถบรรลุเป้ าหมายด ้านความยังยืนทีบริษัทฯ กําหนดไว ้
ประสท
ํ ค ัญสูง
ประเด็นทีสา

เป้าหมายด้านความยงยื
ั น 2568



ความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์





คุณภาพและความครอบคลุมของ
เครือข่าย
การคุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคล







เหตุเกียวกับความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ทีเกิดขึนร ้อยละ 80 ได ้รับการแก ้ไขภายใน 72
ั
ชวโมง
ดัชนีระยะเวลาหยุดชะงักเฉลียของเครือข่าย
ั
น ้อยกว่า 0.13 ชวโมงต่
อคนต่อปี
ข ้อร ้องเรียนเกียวกับข ้อมูลสว่ นบุคคลของลูกค ้า
ได ้รับการแก ้ไขโดยไม่เป็ นคดีความ ร ้อยละ 80
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