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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

 คงปฏิเสธไมไดวาการใชชีวิตของประชากรโลกเรา
ทุกวันน�้ ลวนไดรับอิทธิพลมาจากความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วท้ังส้ิน การเติบโตของการใชงาน
ขอมูลและสังคมออนไลน รวมทั้งความนิยมในการรับ
ขอมูลขาวสารผานอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา
โทรทัศนหรือวิทยุตามวิถีเดิม ทำใหทุกคนสามารถเขาถึง
โอกาสและประสบการณใหมๆ ไดงายข้ึน จากเดิมท่ีการเรียน 
นักเรียนจะตองเดินทางไปโรงเรียนเทานั้น ก็เปลี่ยนมา
เปนการเรียนทางไกลไดผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ 
ผูประกอบการนำไปติดตั้งให หรือการทำธุรกรรมทาง 
การเงิน ไมวาจะเปนการโอนเงิน การชำระคาสาธารณูปโภค 
ตางๆ ที่ตองไปติดตอผานธนาคารหรือเครื่องเอทีเอ็ม 
ก็สามารถทำผานอุปกรณมือถือได เรียกไดวาโลกกำลัง 
เขาสูยุคที่อินเทอรเน็ตเปนทุกสิ�ง (Internet of things) 
สิ�งที่นาสนใจคือ นอกจากเทคโนโลยีจะชวยใหคนใชชีวิต 
ไดสะดวกสบายมากขึ้นแลวนั้น ยังชวยยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของคนใหเขาถึงบริการและปจจัยขั้นพื้นฐานตางๆ 
ไดเพิ �มขึ ้นดวย และยังชวยลดภาระตอสิ �งแวดลอม 
เพราะคนไมจำเปนตองใชรถยนต ใชน้ำมัน เพ่ือเดินทาง 
ไปไหนมาไหนทุกคร้ังไป ท้ังน�้ ในขณะเดียวกันความทาทาย 
ใหมๆ  ก็ไดถือกำเนิดข้ึนดวย ซึ�งเปนเร่ืองท่ีผูประกอบการ 
อยางเอไอเอสจะตองมีกลยุทธและแนวทางในการบริหาร
จัดการใหถูกตองและเหมาะสม 
 การเรงสรางโครงขายใหครอบคลุมมากท่ีสุดเพ่ือรักษา 
ความเปนผูนำและคุณภาพการบริการก็เชนเดียวกัน  
ปจจุบันน� ้ เอไอเอสมีโครงขาย 3G2100 ครอบคลุมกวา 
98% ของประชากรทั้งหมด และกำลังเรงเดินหนาอยาง 
ตอเน��องเพ่ือเปดการใหบริการ 4G บนคล่ืนความถ่ี 1800 
เมกะเฮิรตซ ท ี ่พ ึ �งได ร ับใบอนุญาตจากสำนักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มาเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2558 แนนอนวาการไดรับใบอนุญาต นอกจากจะทำให 
เรามีคลื่นความถี่เพื่อใชในบริการโทรคมนาคมเทียบเทา

สวัสดีครับทานผูถือหุนและผูที่มีสวนทำใหเอไอเอส
ดำเนินธุรกิจมาจนถึงทุกวันน�้

สารจากคณะกรรมการการพัฒนาสู�ความยั่งยืน

นายกานต� ตระกูลฮุน

กับผูประกอบการรายอ่ืนๆ แลว ยังทำใหเราและพันธมิตร 
สามารถสรางนวัตกรรมทางสินคาและบริการท่ีตอบโจทย 
ความตองการและพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภคใน 
ยุคดิจิทัลไดดียิ�งข้ึน เปดโอกาสใหคนไทยเขาถึงเทคโนโลยี 
ทางการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการที่จะชวยใหการ 
ดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น แตขณะเดียวกันการ 
เรงสรางโครงขายดังกลาวก็ทำใหเราตองคำนึงถึงผลกระทบ 
ตอสังคมและสิ�งแวดลอมในมุมใหมๆ  และมองใหรอบดาน 
มากขึ้นเชนกัน สิ�งเหลาน�้ลวนเปนปจจัยที่กระทบตอ 
ความยั �งยืนในการดำเนินธุรกิจของเอไอเอสทั ้งสิ ้น
 คณะกรรมการการพัฒนาสูความยั�งยืน ซึ�งประกอบดวย 
กรรมการ 3 ทาน คือ ผม ซึ�งเปนประธาน คุณทัศน�ย มโนรถ 
และทานประธานเจาหนาที่บริหาร จึงไดถูกแตงตั้งโดย 
คณะกรรมการบริษัทใหเขามาชวยฝายจัดการขับเคลื่อน 
นโยบายและกลย ุทธ ด านความย ั �งย ืนขององค กร 
จนเปนองคกรที ่ได ร ับการยอมรับจากทุกภาคสวน 
ทั้งในฐานะผูนำดานการใหบริการดิจิทัลไลฟและในฐานะ 
ของผูนำในการเปล่ียนแปลงวิถีการดำเนินธุรกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบ
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

 โดยตลอดปที่ผานมา คณะกรรมการการพัฒนาสูความยั�งยืนมีการประชุมรวมกันทุกไตรมาส เพื่อติดตามผล 
การดำเนินงานตามกลยุทธจากฝายจัดการ ใหคำปรึกษาในการวางเปาหมายและแผนการดำเนินงานทางดานความ 
ยั�งยืนในอีก 5 ปขางหนา รวมทั้งสอบทานประเด็นที่มีนัยสำคัญตอเอไอเอสและนำขึ้นไปรายงานตอคณะกรรมการ 
บริษัทใหรับทราบเปนรายไตรมาส นอกจากน�้ เรายังไดสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเขารวมการฝกอบรมและการสัมมนา 
ที่เกี่ยวของ เชน RobecoSAM Forum เพื่อรับทราบมุมมองและแนวโนมการประเมินความยั�งยืนขององคกรตาม 
แนวทางสากล และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นดานความยั�งยืนขององคกร ซึ�งจัดโดย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน เพื่อใหผูปฏิบัติงานเหลาน�้นำองคความรูที่ไดรับเขามาพัฒนาบริษัท 
 ความสำเร็จของการดำเนินงานในป 2558 คือ การที่เราไดรับคัดเลือกใหเขาไปติดอยูใน “ดัชน�ความยั�งยืน 
ดาวนโจนส” (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ในกลุมประเทศกำลังพัฒนา (Emerging market)
ซึ�งเปนปแรกที่เราเขารวมการประเมินตามแนวทางสากลที่ไดรับการยอมรับจากนักลงทุนและองคกรชั้นนำทั�วโลกน�้ 
และเรายังไดรับเกียรติใหเปนสวนหนึ�งของ “MSCI Global Sustainability Index” เปนปที่สองติดตอกัน และเปน
หนึ�งใน “หุนยั�งยืน” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ผมและกรรมการทุกทาน จึงขอขอบคุณทานผูบริหารและพนักงานชาวเอไอเอสท่ีรวมกันนำพาบริษัทไปในทิศทาง 
ที่ถูกตอง เพราะถึงแมวาเราจะดำเนินธุรกิจอยูในประเทศไทยเทานั้น แตชื่อของเอไอเอสก็ไดรับการยอมรับในระดับ 
สากลเรียบรอยแลว ผมเช่ือวาทานผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา คูคา และผูท่ีเก่ียวของทุกทานจะยินดีและมารวมกับเรา
เพื่อพัฒนาเอไอเอสและสังคมไทยใหเขมแข็งและเติบโตไปพรอมๆ กัน

นายสมชัย เล�ศสุทธิวงค�นางทัศนีย� มโนรถ

นายกานต� ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการการพัฒนาสู�ความยั่งยืน



สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

 จากการท่ีบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด (AWN) บริษัทยอยของเราไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
1800 เมกะเฮิรตซ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ทำใหสามารถปลดลอคขอจำกัดเรื่องคลื่นความถี่การใหบริการ ซึ�งในปที่ผานมาเราตองแกปญหาดวยการ
นำนวัตกรรมทางวิศวกรรม เชน การติดต้ัง Small cells ในพ้ืนท่ีการใชงานหนาแนน รวมไปถึงการทำ Cell splitting
ซึ�งเปนเทคโนโลยีท่ีทางเอไอเอสนำมาใชเปนรายแรกๆ ของโลกมาชวยเพิ�มความจุของโครงขายจนสามารถใหบริการ
ลูกคากวา 38.5 ลานเลขหมายไดอยางลุลวง 
 เราเรงดำเนินการทุกดานเพ่ือใหสามารถนำคล่ืนความถ่ี ซึ�งเปนสมบัติของชาติมาสรางใหเกิดประโยชนแกประชาชน
ทำใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมไดตามเจตนารมณของกสทช. และรัฐบาลที่ได
ประกาศไวอยางเร็วท่ีสุด โดยใชเงินลงทุนเบ้ืองตนกวา 14,520 ลานบาท เพ่ือสรางสถาน�ฐาน 4G และสามารถเปดให
บริการกวา 7,000 แหง ใน 42 จังหวัด ไดภายในเดือนมกราคมท่ีผานมา และจะขยายใหครบ 77 จังหวัด ภายในกลางปน�้
 แตสิ�งเหลาน�จ้ะเกิดข้ึนไมไดเลย ถาเราไมไดรับการยอมรับและความชวยเหลือจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ความทาทาย
อยางหนึ�งท่ีเกิดข้ึน ซึ�งผมและคนเอไอเอสมองเห็น คือ การท่ีเราจะตองพยายามสรางสมดุลระหวาง 3 สิ�ง ไมวาจะเปน
 1) การสรางผลประกอบการที่ดีและการบริหารงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต เพื่อใหเราสามารถสงมอบ 
    ผลตอบแทนใหแกผูถือหุนไดในระยะยาว
 2) การอยูรวมและไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 
 3) การสรางกระบวนการทำงานที่ไมสงผลกระทบเชิงลบตอสิ�งแวดลอม แตตองสงเสริมนวัตกรรมทางดานสินคา
    และบริการใหมๆ ที่เปนมิตรตอทั้งผูใชงานและโลกใบน�้  
 ความทาทายน�้ ผมถือวาเปนทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่จะทำใหเอไอเอสสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเติบโตและ
ยั�งยืน เราถึงตองมีกลยุทธ นโยบาย แผนงาน เปาหมาย และตัวชี้วัด รวมทั้งตองรวมมือกับทุกฝายในองคกร
ตั้งแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร ไปจนถึงพนักงานเขามาชวยกันขับเคลื่อนใหประสบผลสำเร็จ 
 โดยหนึ�งในสิ�งแรกๆ ที่เราไดดำเนินการมาโดยตลอด คือ การมอบหมายใหพนักงานของเราเขาไปทำความเขาใจ
กับชุมชนรอบขางสถาน�ฐาน เพ่ือใหเห็นถึงประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับจากการท่ีสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการส่ือสารได
และในปน�น้อกจากเร่ืองการเขาถึงบริการทางดานส่ือสารโทรคมนาคมแลว เราไดชวยใหคนไทยในพ้ืนท่ีหางไกลสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลจากแพทยผูเชี่ยวชาญไดงายมากขึ้น โดยทีมนักพัฒนาของเรา
ไดพัฒนาแอพพลิเคชั�น เรียกวา “อสม. ออนไลน” นำรองเปนที่แรกที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนหลักรอย
จ.นครราชสีมา เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) สามารถบริหารจัดการ
ขอมูลผูปวยไดงายขึ้นและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถเฝาระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ   
 เรายังไดจัดใหมีการรับฟงและการทำความเขาใจถึงปญหาและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของผานหลากหลาย
ชองทาง เพ่ือใหสามารถกำหนดแนวทางการอยูรวมกันและสงเสริมซึ�งกันและกันไดอยางยั�งยืน ไมวาจะเปนกลุมลูกคา
คูคา พนักงาน หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคสังคมตางๆ  รวมไปถึงการกำหนดแนวปฏิบัติในการทำงานที่
จะชวยลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม ซึ�งเปนหนึ�งในผูมีสวนไดเสียท่ีไมสามารถบอกกับเราเปนคำพูดได แตมักจะบอก
จากการกระทำและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน  



นายสมชัย เล�ศสุทธิวงค�
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

 โดยผมในฐานะประธานเจาหนาที่บริหารและหนึ�งใน 
กรรมการการพัฒนาสู ความยั �งยืนมีความภาคภูมิใจ
เปนอยางมาก ที่จะบอกกับทุกทานวาสิ�งที่เราพยายาม 
ทำมาตลอดน�ไ้ดรับการยอมรับข้ึนไปถึงระดับสากลแลวครับ 
เพราะเม่ือเดือนกันยายน 2558 ท่ีผานมาเราไดรับคัดเลือก 
ใหติดอยูใน ดัชน�ความยั�งยืนดาวนโจนส (Dow Jones 
Sustainability Indices : DJSI) ซึ�งท้ังนักลงทุนและองคกร 
ช้ันนำทั�วโลกใหการยอมรับ โดยเอไอเอสเรา เปนหนึ�งใน
17 บริษัทผูประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมที่ไดเขา 
ไปติดอยูในดัชน�น�้ จากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ท่ีไดรับเชิญกวา 170 บริษัททั�วโลกและเปนบริษัทส่ือสาร 
โทรคมนาคมรายเดียวของประเทศไทยที่ผานการคัดเลือก
ดังกลาว 
 แตการติดอยูใน DJSI นั้น ไมไดบอกวาเราประสบ 
ความสำเร็จจนสามารถหยุดการพัฒนาอยูแคน�้นะครับ 
เพราะยังมีอีกหลายเรื่อง หลายจุด ที่เราจะตองนำมา 
พัฒนาใหดียิ�งๆ ข้ึนไป สิ�งหนึ�งท่ีผมและทีมงานพยายาม 
ทำในปน� ้คือการสรางวิถีแหงความยั�งยืน หรือวิถีแหง SD 
(Sustainable Development) ใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
ท่ีจะฝงอยูในการทำงานของกรรมการและพนักงานทุกคน
ทุกภาคสวน
 ทายที่สุดน�้ ผมขอขอบคุณกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนท่ีชวยกันทำงานอยางขยันขันแข็ง เพ่ือสง 
มอบประสบการณที่ดีที่สุดใหแกลูกคา รวมทั้งรวมกัน 
ผลักดันองคกรใหเกิดการพัฒนาและเติบโตอยางยั�งยืน 
และขอขอบคุณทานผูถือหุน นักลงทุน คูคา และพันธมิตร 
ทุกทานที่เดินเคียงขางกันมาจนถึงปที่เอไอเอสกาวเขาสู
ปที่ 26 น�้
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รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานที่โดดเด�นในป� 2558

 27001IS
O

2015

DJSI
ในกลุ�มประเทศกำลังพัฒนาและได�รับการการันตีว�า
เป�น “หุ�นยั่งยืน” โดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ได�รับคัดเล�อกให�อยู�ในดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส� 

ชนะการประมูล
ใบอนุญาตให�ใช�
คล�่นความถี่ 

1800 เม
กะ

เฮ
ิรต

ซ�

สามารถเป�ดให�บร�การ 4G ใน 42 จังหวัด
ได�ภายในเวลาเพ�ยง 60 วัน

ได�รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบร�หารความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
ที่ดาต�า เซ็นเตอร�

รางวัล 
ASEAN CORPORATE 
GOVERNANCE  
จากการดำเนินธุรกิจ ด�วยหลักธรรมาภิบาล
ที่โดดเด�นในระดับอาเซียน

รางวัล 
“บร�ษัทนายจ�างดีเด�น

แห�งประเทศไทย” ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3 
เป�ดตัวแอพพล�เคชั่น 

ที่ จ.นครราชส�มา
เพ�อ่ช�วยให�คนในพ�น้ท่ี
ห�างไกล เข�าถึงบร�การ
สาธารณสุขได�ง�ายข�้น

ออนไลน�
อสม.

แห�งที่ 8 จ.ขอนแก�น

เพ�่อสร�าง
อาชีพให�แก�
ผู�พ�การ 

เอไอเอส คอลเซ็นเตอร� 
เป�ดศูนย�ปฏิบัติการ 

ร�วมกับสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 
พัฒนาโรงเร�ยนต�นแบบคีร�ล�อม 

โรงเร�ยนแห�งแรก
ที่ระบบไฟฟ�าทั้งหมดผล�ตจาก
พลังงานธรรมชาติ

เป�ดศูนย�พัฒนาทักษะคอลเซ็นเตอร�

ที่ได�รับมาตรฐาน
การก�อสร�างท่ีเป�นมิตร
ต�อส��งแวดล�อม (LEED) 
แห�งแรกในจังหวัดนครราชส�มา

มิติทางเศรษฐกิจ

มิติทางสังคม

มิติทางส��งแวดล�อม
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รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ทางไกล (International Direct Dialing หรือ IDD) 
และบริการขามแดนโรมมิ�ง
 ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปมีแนวโนม 
ท่ีจะตองการการเช่ือมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลามากข้ึน                     
เราจึงเขามาดำเนินธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
โดยเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อเดือนเมษายน 2558 
ภายใตแบรนด “เอไอเอส ไฟเบอร” ดวยเทคโนโลยี FTTx 
ที่เชื่อมตอดวยไฟเบอรตรงเขาสูบานหรืออาคาร โดยใช 
โครงขายไฟเบอรที่ไดวางครอบคลุมทั�วประเทศ ภายใน 
ระยะเวลา 9 เดือนของการดำเนินงาน เอไอเอส ไฟเบอร 
สามารถวางเครือขายครอบคลุมไดถึง 1.7 ลานโฮมพาส 
โดยมีลูกคาทั้งสิ ้น 44,000 ราย ปจจุบันน�้อัตราการ
ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในตลาดยังมีไมมากนัก 
ดวยแบรนดท่ีแข็งแกรง เราจึงต้ังเปาหมายท่ีจะเปนหนึ�ง 
ในผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงรายหลักในตลาด
ภายใน 3 ป 
 นอกจากน�้ เรายังกาวเขาสู ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต 
อยางเต็มตัว เพ่ือคงความเปนผูนำในยุคดิจิทัล โดยไดสราง 
ระบบการพัฒนาธุรกิจแบบเชื่อมโยงรวมกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจผูมีความสามารถ เราไดมุงพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 
คอนเทนตทั้ง 5 ดาน ไดแก  

ที่จะชวยเพิ�มความสะดวกสบายใหกับลูกคาและยังเปน 
แหลงรายไดใหมใหกับบริษัทเพิ�มเติมจากการใชงาน 
โทรศัพทและอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว 

บร�การโทรศัพท�
เคล�่อนที่ 

อินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูง 

ดิจ�ทัล
คอนเทนต�

 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 
หรือ เอไอเอส ไดพัฒนาเพ่ือกาวเขาสูการเปน “ผูใหบริการ 
ดานดิจิทัลไลฟ” โดยดำเนินธุรกิจหลัก 3 ประการ ไดแก 
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และ 
ดิจิทัลคอนเทนต 

 ปจจุบันน�้ เราเปนผูนำดานการใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยมีสวนแบงทางการตลาด 
เชิงรายไดอยู ที ่รอยละ 52 และมีผู ใชบริการจำนวน 
38.5 ลานรายทั�วประเทศ เอไอเอสใหบริการเทคโนโลยี 
2G บนเครือขาย 900 เมกะเฮิรตซ ตามสัญญารวมการ 
งานที่มีกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ�งสิ้นสุดลง 
ในเดือนกันยายน 2558 และอยูในชวงระยะเวลาของ 
ประกาศมาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั�วคราว 
ในกรณ�สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานจนกวาจะมีคำสั�ง 
สิ้นสุดมาตรการคุมครองดังกลาวจากสำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สวนเทคโนโลยี 3G น้ัน 
มีเครือขายครอบคลุมทั�วประเทศ และดำเนินงานภายใต 
ระบบใบอนุญาตคล่ืน 2.1 กิกะเฮิรตซ ท่ีออกโดย กสทช. 
เมื ่อเดือนธันวาคม 2555 และจะสิ ้นสุดในป 2570 
นอกจากนั้น เรากำลังจะเปดใหบริการเทคโนโลยี 4G 
บนระบบใบอนุญาตคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ ซึ�งออก 
โดย กสทช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะสิ้นสุด 
ในป 2576 ปจจุบันน�้เราใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ทั้งบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศ บริการโทรศัพท  

ว�ดีโอ เกม

ธุรกรรมทางการเง�น
ผ�านมือถือ

คลาวด�

M2MCloud+
(Machine 

to Machine)
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รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ป

  หนวย 2556 2557 2558

มูลคาเชิงเศรษฐกิจที่บริษัทสรางขึ้น    
• สินทรัพยรวม ลานบาท 112,026 126,351 181,761
• รายไดรวม ลานบาท 150,578 149,329 155,276

มูลคาเชิงเศรษฐกิจที่กระจายสูสังคม    
• ตนทุนการดำเนินงาน ลานบาท 66,924 74,904 82,618
• คาจางและสวัสดิการพนักงาน ลานบาท 6,639 7,446 8,078
• เงินลงทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชน ลานบาท 126 188 143
• เงินที่จายใหแกภาครัฐ ลานบาท 36,451 29,506 24,115

เงินที่ชำระคืนใหแกเจาของเงินทุน    
• เงินปนผล ลานบาท 33,889 35,052 37,042
• ตนทุนทางการเงิน ลานบาท 1,002 1,527 1,960

มูลคาเชิงเศรษฐกิจสะสม    
• กำไรสุทธิ ลานบาท 36,274 36,033 39,152
• กำไรกอนหักภาษี ดอกเบี้ยจาย และคาเสื่อมราคา ลานบาท   63,691 66,428 70,776

ขอมูลทั�วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย : 5 พฤศจิกายน 2534 

ทุนจดทะเบียน  : 4,997,459,800 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 2,973,095,330 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ  : เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

ผูสนใจสามารถศึกษาขอมูลเพิ�มเติมเกี่ยวกับนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจไดจากรายงานประจำป 2558

หมายเหตุ : ตัวเลขตนทุนการดำเนินงาน ในป 2556 และ 2557 มีการเปลี่ยนแปลงเน��องจากการปรับปรุงรายการในป 2558(G4-22)



11
รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

• เอไอเอสมุ�งม่ันท่ีจะส�งมอบบร�การท่ีเหนือกว�าและสร�างนวัตกรรม
 ท่ีส�งเสร�มการดำเนินชีว�ตประจำวันและเพ��มศักยภาพในการ
 ประกอบธุรกิจของผู�ใช�บร�การให�ดีข�้น
• เอไอเอสมุ�งม่ันใส�ใจบร�การลูกค�า เพ�อ่สร�างความผูกพันกับ
 ผู�ใช�บร�การ
• เอไอเอสมุ�งมั ่นที่จะเสร�มสร�างวัฒนธรรมการทำงานที่
 กระฉับกระเฉงให�บุคลากรมีความเป�นมืออาชีพและมีแนวคิด
 ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพ�อ่การเติบโตขององค�กร
• เอไอเอสมุ�งมั่นในการพัฒนาสู�ความยั่งยืนและสร�างคุณค�า
 ร�วมกับสังคมด�วยการใส�ใจดูแลผลประโยชน�อย�างเป�นธรรม
 ต�อผู�มีส�วนได�เส�ยของบร�ษัททุกกลุ�ม

ว�ถีเอไอเอสในการดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน

 

พันธกิจ

 ซึ�งสงผลใหเราไดรับความไววางใจจากนักลงทุนใหเปน 
บริษัทที่มีมูลคาทางการตลาด (Market Capitalization) 
สูงสุด 5 บริษัทแรกในประเทศ และไดรับความไววางใจ 
จากลูกคากวา 38.5 ลานรายจนสามารถรักษาความเปนผูนำ 
ในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศได
 วิสัยทัศนและพันธกิจจึงถูกสรางข้ึนจากทิศทางในการ 
ดำเนินธุรกิจ ท่ีจะกาวสูการเปน “ผูใหบริการดานดิจิทัลไลฟ” 
(Digital Life Service Provider) โดยมี 3 เสาหลักน�้ 
เขาไปชวยเสริมรากฐานความแข็งแกรง โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหพนักงานทุกคนยึดถือเปนเปาหมายหลักในการ 
ปฏิบัติงาน

การกำกับ
ดูแลกิจการที่ด ี

การมีจร�ยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ

การพัฒนาอย�างยั่งยืน
ตามกลยุทธ� 5 ด�าน 

ว�ถีการดำเนินธุรกิจของเอไอเอส 
ยึดมั่นอยู�บน 3 เสาหลัก คือ 

ว�สัยทัศน� 
เป�นผู�นำสร�างสรรค�
ตลาดการส�่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย
และมุ�งหมายที่จะเป�น
ผู�ให�บร�การเทคโนโลยีดิจ�ทัล
ที่ได�รับการยอมรับสูงสุด
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

 เราเชื่อมาตลอดวาการทำธุรกิจดวยความซื่อสัตย
สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได จะยังประโยชนใหเราไดรับ 
ความไววางใจจากผูถือหุนและเปนปจจัยสำคัญในการเพิ�ม 
มูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดใหมีนโยบายการกำกับ 
ดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคม  
ท่ีเปล่ียนแปลงไป มาต้ังแตป 2545 และปจจุบันไดยกระดับ 
ใหเขาสูแนวปฏิบัติสากลตามหลักการของ Asean CG 
Scorecard และองคกรชั้นนำตางๆ พรอมกับไดกำหนด 
ใหมีประมวลจริยธรรมธุรกิจ เปนสวนหนึ�งของนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการน� ้เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการนำ 
ไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมซึ�งรายงานตรงตอ
ประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูกำกับดูแลและนำไปเผยแพร 
ใหพนักงานทุกคนรับทราบผานบอรดประกาศขาวสาร 
ชองทางอินเทอรเน็ตและอีเมลภายในองคกร การจัด 
กิจกรรมรณรงคและการทำแบบประเมินรวมทั้งกำหนด
ใหพนักงานทุกคนตองลงนามรับทราบต้ังแตวันปฐมนิเทศ 
ดวย โดยคณะกรรมการจริยธรรมไดจัดใหมี “จริยธรรม 
คลินิก” เปนชองทางในการสงขอซักถามและใหคำปรึกษา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจขององคกร
 นอกจากน�้ยังไดขยายขอบเขตการใหความรูไปถึง 
คูคาและพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย โดยแนบเปนขอควร 
ปฏิบัติตอทายสัญญาธุรกิจ

 ในป 2558 ที่ผานมาน�้  เราไดกาวไปอีกขั้นหนึ�ง 
เพื่อรวมสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด 
ตามเจตนารมณในการขจัดปญหาการทุจริตและคอรรัปชั�น
ทุกประเภทท่ีรัฐบาลประกาศ คณะกรรมการบริษัทจึงได 
ออกนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั�น 
เพื่อบังคับใชกับกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคน 
ของบริษัทและบริษัทยอย และคาดหวังวาตัวแทนและ 
ตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของหรือกระทำ 
การในนามของเรา จะปฏิบัติตามนโยบายฉบับน�้
 ผูสนใจสามารถเขาไปอานรายละเอียดของนโยบาย 
ท้ัง 3 ฉบับ ไดท่ี http://investor.ais.co.th และไดเผยแพร 
การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทในปที ่ผานมาไวในรายงานประจำปของบริษัท 
หัวขอ “การกำกับดูแลกิจการ” หนา 70

ธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

นโยบาย
ต�อต�านการให�ส�นบน
และการคอร�รัปช่ัน

หากพบเห็นการกระทำที่อาจเข�าข�ายเป�นการละเมิดนโยบายเหล�านี้ 
ท�านสามารถรายงานโดยตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบได�ที่

 AuditCommittee@ais.co.th
ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบและมาตรการคุ�มครองผู�รายงาน เป�นไปตามนโยบาย
การให�ข�อมูลการกระทำผิดและการทุจร�ต ที่ http://investor.ais.co.th

น�องเอธิค
ตัวแทนพ�ทักษ�

จร�ยธรรม

ต�อต�านทุจร�ต

เอไอเอสได�รับการรับรองให�
เป�นสมาชิกของแนวร�วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการ

(Thailand’s Private Sector Collective 
Action Against Corruption : CAC) 

ประมวลจร�ยธรรมธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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การต�อต�านการให�ส�นบนและการคอร�รัปชั่น

การดำเนินงานเพ�่อส�งเสร�มธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

การส�งเสร�มจร�ยธรรมในองค�กร

กำหนดเร�อ่งการส�งเสร�ม
การแข�งขันเสร�และการ
ปฏิบัติต�อพันธมิตรทุกราย 
อย�างเท�าเทียมกัน
ไว�ในนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

ออกแนวปฏิบัติ
ในนโยบายจัดซื้อว�า
เอไอเอสจะไม�ทำธุรกิจ
กับพันธมิตรที่ให�ส�นบน 
และทุจร�ตคอร�รัปชั่น

ประกาศนโยบาย
ต�อต�านการให�ส�นบน
และการคอร�รัปชั่น
เพ�่อใช�บังคับกับกลุ�ม
บร�ษัทในเคร�อเอไอเอส

ได�รับการรับรองจากแนวร�วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ
ต�อต�านทุจร�ต จากการประเมินว�าบร�ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ป�องกันการทุจร�ตภายในองค�กรครบถ�วน

นายชวิน ชัยวัชราภรณ ตัวแทนจากเอไอเอส ขึ้นรับรางวัลจาก ACMF

ประชาสัมพันธ�นโยบายฯ 
ให�พนักงานทราบ
ผ�านช�องทางอินเทอร�เน็ต
และอีเมลภายในและส�งเป�น
หนังส�อให�พันธมิตร
ทุกรายรับทราบ

ประกาศเจตนารมณ�
เข�าร�วมเป�นภาคีของ 
"แนวร�วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านทุจร�ต"

ยกระดับการประเมิน
ความเส�่ยงให�ครอบคลุม
เร�่องการทุจร�ตและ
การคอร�รัปชั่นทุกประเภท

2545

2556

2558

3 ถ�า ยากันภัย

 ดวยความความมุงมั�นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
น� ้เอง ทำใหเราไดรับรางวัล “ASEAN CORPORATE
GOVERNANCE 2015” จาก ASIAN CAPITAL MARKET 
FORUM (ACMF) ซึ �งไดคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน
100 บริษัทแรกของอาเซียนที่มีมูลคาทางการตลาด
และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของอาเซียน (Asean CG Scorecard) สูงสุด         
 

จัดกิจกรรมและออก TVC 
"คิดถึงจร�ยธรรม" และ "3 ถ�า ยากันภัย" 
เพ�่อรณรงค�ให�พนักงานทราบถึง
ประมวลจร�ยธรรมธุรกิจของบร�ษัท 
และนำไปปฏิบัติ

กำหนดให�พนักงานทุกคน
ต�องทำแบบประเมินจร�ยธรรม 
โดยป�นี้คะแนนเฉล�่ยรวมเท�ากับ 88%
สูงกว�าเป�าหมายที่ตั้งไว�ที่ 80%

พนักงานใหม�ทุกคนจะต�องลงนาม
รับทราบการปฏิบัติตาม
ประมวลจร�ยธรรมธุรกิจของเอไอเอส 
ตั้งแต�วันแรกที่เข�ามาปฐมนิเทศ

สร�างความรู�และความเข�าใจเร�่องการ
ไม�รับส�นบนและของขวัญตามเทศกาล 
อย�างไม�เหมาะสม ผ�านแคมเปญ 
"Strong! กันหร�อยัง?"

ส�งแบบประเมินจร�ยธรรมธุรกิจ
ให�พันธมิตรเข�าร�วมการประเมิน 
โดยผลคะแนนปรากฏว�าค�าเฉล�่ยสูงถึง 
80.6%จากเป�าหมายที่ตั้งไว�ที่ 70%

2559
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หมายเหตุ: * รายช่ือและขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการการพัฒนาสูความยั�งยืน
สามารถศึกษาไดจากรายงานประจำป 2558 หัวขอโครงสรางการจัดการ หนา 56

 ในการบริหารจัดการเรื่องกลุยทธและนโยบายในการ
พัฒนาอยางยั�งยืน เรากำหนดใหคณะกรรมการบริษัท 
เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ 
และประเด็นท่ีมีนัยสำคัญทางดานการพัฒนาอยางยั�งยืนของ
เอไอเอส โดยคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการ
การพัฒนาสูความยั�งยืน ในฐานะกรรมการชุดยอยท่ีจะชวย
กำกับดูแลและเปนท่ีปรึกษาแกฝายบริหารในการนำนโยบาย
และกลยุทธดังกลาวไปดำเนินการในองคกร และกลับมา
รายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาส
 ทั้งน�้ เน��องจากการพัฒนาสูความยั�งยืน เปนวิถีการ
ดำเนินงานท่ีจะตองผนวกอยูในแผนการดำเนินธุรกิจและ
การปฏิบัติงานของทุกสายงาน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ซึ�งเปนหนึ�งในคณะกรรมการการพัฒนาสูความยั�งยืน 
จึงไดแตงตั้งคณะผูบริหารดานการพัฒนาสูความยั�งยืน 
ที่ประกอบดวยหัวหนาคณะผูบริหารจากแตละสายงาน 
เพ่ือพัฒนานโยบายดานการพัฒนาสูความยั�งยืนท่ีสอดคลอง 

กับกลยุทธดานความยั�งยืนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัท โดยใหรายงานตรงตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
พรอมทั้งจัดตั้งคณะทำงานดานการพัฒนาสูความยั�งยืน 
ซึ�งประกอบดวย ตัวแทนผูบริหารระดับปฏิบัติการจาก 
แตละสายงานจำนวน 14 ทาน ใหทำหนาที่ขับเคลื่อน 
แผนงานตามกลยุทธและนโยบายท่ีกำหนด และตรวจสอบ 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนิน
โครงการตางๆ
 นอกจากน�ยั้งไดจัดต้ังหนวยงานพัฒนาความยั�งยืนข้ึน
มาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำงานดานการ
พัฒนาสูความยั�งยืนและคณะกรรมการแตละชุด โดย
หนวยงานพัฒนาความยั�งยืนจะคอยสนับสนุนในเรื่อง
ขอมูลขาวสารและความรู รวมถึงแนวโนมและแนวปฏิบัติ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในเรื่องการพัฒนา 
อยางยั�งยืนใหทราบผานการรายงานในการประชุมและ 
ชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอ

โครงสร�างการจัดการเพ�่อความยั่งยืนของเอไอเอส

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการการพัฒนา
สู�ความย่ังยืน

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

คณะผู�บร�หารด�านการพัฒนา
สู�ความย่ังยืน

สายงาน
ปฏิบัติการ

ส�วนภูมิภาค

ส�วนงาน
กฎหมาย

ส�วนงาน
ประชา

สัมพันธ�

สำนักบร�หาร
และพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล

ส�วนงาน
บร�หารจัดการ
ความเส�่ยง

องค�กร

สายงาน
พัฒนา
โซลูชั่น

สายงาน
การตลาด

สายงาน
บร�หารลูกค�า

และการ
บร�การ

ส�วนงาน
บร�หาร
การเง�น

และจัดซื้อ

ส�วนงาน
นักลงทุน
สัมพันธ�
และกำกับ
ดูแลการ

ปฏิบัติงาน

สายงาน
ปฏิบัติการ

คณะทำงานด�านการพัฒนา
สู�ความย่ังยืน



15
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กลยุทธ� 5 ด�านเพ�่อการพัฒนาอย�างยั่งยืนของเอไอเอส

 กลยุทธ 5 ดานเพื่อการพัฒนาอยางยั�งยืนของเรา เกิดจากวิสัยทัศนและพันธกิจซึ�งเปนเปาหมายหลัก ดังนั้น
เมื่อป 2555 ประธานเจาหนาที่บริหารพรอมดวยผูบริหารระดับสูงแตละฝายจึงไดประชุมรวมกันเพื่อกำหนดกลยุทธ
ตามผูมีสวนไดเสีย 5 กลุมหลัก ท่ีเราจะตองใหความสำคัญและบริหารดูแลเปนพิเศษเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได

กลยุทธ� 

เพ�่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ของเอไอเอส

5ด�าน

สังคมและชุมชน
ของเรา

ลูกค�าของเรา

พันธมิตรของเราส��งแวดล�อมของเรา

พนักงานของเรา
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

• การไดรับการยอมรับจากสังคม
 และชุมชน

• คุณภาพและความนาเช่ือถือของโครงขาย
• การปกปองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
• การรักษาความพึงพอใจของลูกคา
• การสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ

• การสรางความพึงพอใจตอพันธมิตร
• การแขงขันที่เปนธรรม

• การสรางความผูกพันระหวาง
 พนักงานกับองคกร
• การพัฒนาและการฝกอบรมพนักงาน
• การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�น
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ในการทำงาน
• สิทธิมนุษยชน

• การลดมลภาวะและของเสียจากการ
 ดำเนินงาน
• สินคาและบริการที่เปนมิตร
 ตอสิ�งแวดลอม
   

ประเด็นที่มีนัยสำคัญแต�ละด�านกลยุทธ� 5 ด�าน

หนา 17-32

หนา 33-49 

หนา 50-57 

หนา 58-74
 

หนา 75-83 

• ทำความเขาใจอยางถี่ถวนและคำนึงถึงความตองการ 
 ของชุมชนขางเคียง พรอมตอบสนองตออยางมีกลยุทธ
  เปนระบบและบูรณาการรวมกันเพื่อใหสังคมยอมรับ  
 ในการดำเนินงานของเรา
• จากจุดแข็งในฐานะผูใหบริการโครงขายสูการตอบสนอง  
 ความตองการของสังคมโดยรวมและไดรับการยอมรับวา
 เปนผูนำของอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

• สงมอบประสบการณที่ดีที่สุดใหแกลูกคาพรอมกับการ  
 กาวเขาสูตลาดใหมๆ  โดยอาศัยการเขาใจถึงความตองการ  
 ของลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย  
 ตอบสนองความตองการของลูกคาแตละคนเพื่อสราง
 ความแตกตางที่เหน�อกวา ซึ�งสะทอนถึงคำมั�นสัญญา  
 ของเราที่จะพยายามอยางสุดความสามารถ เพื่อทำให 
 คุณสามารถใชชีวิตไดมากกวาดวยชีวิตดิจิทัล

• มุงมั�นสรางความรับผิดชอบรวมกันกับพันธมิตรของเรา
• สรางการเปนหุนสวนทางธุรกิจที่จะเติบโตไปพรอมกัน

• พัฒนาผูนำที่มีวิสัยทัศนและสอดคลองกับคุณลักษณะ  
 ของแบรนด
• สรางโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาเพื่อที่จะนำ  
 พาเอไอเอสไปสูเปาหมายภายใตกรอบแหงความยั�งยืน

• สรางสรรคนวัตกรรมสินคาและบริการที่ใชสะดวกและ  
 เปนมิตรตอสิ�งแวดลอมซึ�งจะเปนการสรางพลังใหผูคน
 และตอบสนองความตองการของคนในอนาคต 
  

สังคมและชุมชน
ของเรา
ประสานสังคมของเรา
ให�เป�นหนึ่งเดียว

ลูกค�าของเรา
ส�งมอบประสบการณ�ที่ดี
ที่สุดให�แก�ลูกค�า

พันธมิตรของเรา
สร�างหุ�นส�วนทางธุรกิจ
ที่ยั่งยืน

พนักงานของเรา
ส�งเสร�มบุคลากรของเรา
ให�เติบโตในทุกย�างก�าว

ส��งแวดล�อมของเรา
สรรสร�างนวัตกรรม
ที่เป�นมิตรต�อส��งแวดล�อม

คำมั่นสัญญาของเรา แนวทางการ
บร�หารจัดการ



สังคมและชุมชนของเรา
มั่นใจด�วยสถานีฐานที่มีความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน ICNIRP

“ค�าความแรงสนามไฟฟ�าต่ำกว�า 
รับฟ�ง เข�าถึง และเข�าใจ
ความคิดเห็นของชุมชน

รอบสถานีฐาน

แห�งโครงการ “สานรัก
สนับสนุนทุกสถาบันครอบครัว”

17 ป� 

ศูนย�คอลเซ็นเตอร� 

8 แห�ง

อสม. ออนไลน� 
นวัตกรรมทางสังคม เพ�่อให�ประชาชน

เข�าถึงบร�การสาธารณสุขได�อย�างง�ายข�้น
เป�ดให�บร�การแล�วที่ รพ.สต.กว�า

25 แห�ง

1 V/M”

ผู�พ�การ
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

การบร�หารจัดการความสัมพันธ�กับชุมชน
1. สรางความรูความเขาใจกับผูมีสวนไดเสีย

จากพฤติกรรมการใช�งานของผู�บร�โภคที่เน�นการ
พ�ดคุยและใช�งานอินเทอร�เน็ตผ�านมือถือมากกว�า
การเน�นใช�บร�การเส�ยงแบบว�ถีเด ิม อันเป�น 
ผลจากกระแสความนิยมสมาร�ทโฟนและแนวโน�ม
ราคาของอุปกรณ�ที ่ลดลง โดยจากข�อมูลของ 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 
(ETDA) พบว�าคนไทยใช�งานโทรศัพท�มือถือใน 
การท�องอินเทอร�เน็ตเฉล� ่ย 5.7 ชั ่วโมงต�อวัน 
ดังนั้นเพ�่อตอบสนองต�อความต�องการใช�บร�การ
ข �อม ูลและว�ถีช ี ว�ต ในย ุคดิจ�ทัลของล ูกค �า 
และสร�างการเติบโตอย�างยั ่งยืนในระยะยาว 
เราจ�งต�องเร�งนำคล�่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ� 
เพ�่อนำมาให�บร�การ 4G ให�เร็วที่สุด รวมทั้งขยาย 
บร�การ 3G บนโครงข�าย  2100 เมกะเฮิรตซ� เดิม 
ให�ครอบคลุมและพัฒนาคอนเทนต�และแอพพล�เคช่ัน 
ใหม�ๆ ข�น้มาเพ�อ่ตอบสนองว�ถีชีว�ตแบบดิจ�ทัลของ 
ลูกค�า แต�การเร�งขยายโครงข�ายดังกล�าว ไม�เพ�ยงแต� 
จะเป�นประโยชน�ต�อการใช�ชีว�ตดิจ�ทัลของลูกค�า 

และการดำเนินธุรกิจเท�านั้น  ยังช�วยขยายโอกาส 
ให�คนไทยสามารถติดต�อส�่อสารกันได�ไม�ว�าจะอยู�
ตรงจ�ดไหนในประเทศ ก�อให�เกิดการทำธุรกรรม 
อย�างไร�พรมแดน การเข�าถึงบร�การทางการแพทย� 
และการศึกษา ความสามารถในการเข�าถึงข�อมูล 
ข�าวสารได�อย�างทันท�วงท ี จ�งนับได�ว�าบร�การ 
ทางการส�่อสารโทรคมนาคมมีส�วนช�วยยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของคนในชุมชนไปจนถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ 

 สิ�งสำคัญที่สุดประการหนึ�งซึ�งจะทำใหเราสามารถ 
ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว คือการไดรับการยอมรับ 
จากชุมชนในการติดตั้งเสาสงสัญญาณ เราจึงไดกำหนด 
กลยุทธและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสรางความ 
สัมพันธท ี ่ด ีก ับชุมชนและสังคม เพื ่อนำไปสู การ 
อยูรวมกันอยางยั�งยืน โดยแบงเปน

1) การบริหารจัดการความสัมพันธกับชุมชน
2) ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ

เพื่อสังคมที่ดีและมีคุณภาพอยางยั�งยืน

สังคมและชุมชนของเรา

ลงพ�้นที่สำรวจจ�ดติดตั้งสถานี 
ฐานที่เหมาะสม

ให�ข�อมูลกับชุมชนและรับฟ�ง 
ความเห็นของชุมชน (ทำความเข�าใจ) ได�รับอนุญาตให�ก�อสร�างได�

กอ
นก

าร
ติด

ตั้ง
สถ

าน
�ฐา

น 

บร�หารความสัมพันธ�
กับชุมชน ประเมินผล

ชุมชนรู�ส�กมีส�วนร�วมกับ
เอไอเอสและยอมรับมากข�้น

ภ
าย

ห
ลัง

กา
รต

ิดต
ั้ง

เร
ียบ

รอ
ยแ

ลว

ก�อสร�างตามมาตรฐานทาง 
ว�ศวกรรมและความปลอดภัย

โดยคํานึงถึงผลกระทบต�อชุมชน
ชุมชนและผ�ูรับเหมาปลอดภัย

ระ
ห
วา

ง
กา

รต
ิดต

ั้ง
สถ

าน
�ฐา

น

การเข�าตรวจสอบ
อุปกรณ�และความปลอดภัย

3

2

1
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 ในขั้นตอนแรกน�้ (Before Construction) ทีมวิศวกร 
และหน วยงานช ุมชนส ัมพ ันธ จะร วมม ือก ันเพ ื ่อ 
ดำเนินการสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นหรือ 
ขอกังวลใจจากกลุมผูมีสวนไดเสียในชุมชน และ/หรือ 
ผูนำชุมชนในพื้นที่ที่เราตองการเขาไปติดตั้งสถาน�ฐาน 
ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ (กสทช.) ซึ�งท่ีผานมาเราไดมีการวางแผนข้ันตอน 
การทำงานใหสามารถสื ่อสารเพื ่อสรางความเขาใจ 
กับชุมชนตั้งแตกระบวนการหาสถานที่ติดตั้งไปจนถึง 
การผูกสัมพันธกับชุมชนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว 
จึงทำใหเราสามารถวิเคราะหแนวโนมความสัมพันธระหวาง 
เรากับชุมชน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการตอตาน และ 
ยังมีขอมูลไวสำหรับการเตรียมแผนรองรับเผื่อกรณ� 
ที่ในภายหลังพบวาชุมชนยังคงมีขอกังวลใจเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยของเสาสัญญาณโทรศัพท ซึ�งถือวาเปน 
การเปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขามามีสวนรวม 
ในทุกขั้นตอนการทำงานกับเรา
 สำหรับการกอสรางสถาน�ฐานน้ัน (During Construction) 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไป
และเปนไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหง 
ประเทศไทย หลังจากไดใบอนุญาตจากหนวยงาน 
ทองถิ�นแลว ทีมงานดานวิศวกรรมจะควบคุมการกอสราง 
ใหเปนไปตามแบบที่ไดรับการอนุมัติและเปนไปตาม 
มาตรฐานอยางเครงครัด รวมทั้งมีการเขาตรวจสอบ 
ใหอุปกรณสามารถใชงานไดและมีความปลอดภัยอยาง 
เปนประจำและตอเน��อง
 และ เพ ื ่ อสร  า งความม ั � น ใจ ให  แก  ช ุ มชนถ ึ ง 
คลื่นความถี่ที่ปลอยออกจากสถาน�ฐาน เราไดปฏิบัติ 
ตามแนวทาง “มาตรฐานความปลอดภัย” ที ่ กสทช. 
กำหนดไวอยางเครงครัด ท้ังจัดหาเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐาน 
ตามท่ี International Commission on Non - Ionizing 
Radiation (ICNIRP) กำหนด จัดทำแบบประเมินการ 
ปลอยคลื่นความถี่ของทุกๆ สถาน�ฐานเพื่อตรวจวัดคา 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของ ICNIRP ที่วาดวยระดับ 
สนามแมเหล็กไฟฟาที่ปลอดภัย ทั้งยังมุงมั�นพัฒนา 
และปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการและแนวทางการ 
ดำเนินการเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic 

Management) รวมไปถึงการลงพ้ืนท่ีรวมกันกับ กสทช. 
เพ่ือตรวจสอบความแรงของคล่ืนสัญญาณ ซึ�งตลอดระยะ 
เวลาที่ผานมาพบวาคาความแรงของคลื่นที่ถูกปลอย 
ออกมาจากสถาน�ฐานของเอไอเอสทั้งหมดนั้นต่ำกวา 
เกณฑท่ีกำหนดไว ยกตัวอยาง เชน คาเกณฑมาตรฐาน 
ความปลอดภัยยานความถี่คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ ของ 
ICNIRP กำหนดคาความแรงสนามไฟฟาตองต่ำกวา   
61 V/m ซึ�งผลการตรวจสอบคาความแรงสนามไฟฟา 
ของสถาน�ฐานของเราในป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยไมเกิน 
1 V/m ซ ึ � งถ ือว  าม ีความปลอดภ ัยต อส ุขภาพ 
ตามเกณฑของ ICNIRP และเกณฑทางวิทยาศาสตร 
ในระดับสากล รวมทั้งขอสรุปขององคการอนามัยโลก 
และถือเปนคลื่นความถี่ที่ต่ำเมื่อเที ่ยบกับแนวทางที ่
หลายประเทศกำหนด
 นอกจากน�้ยังมีโครงการปรับปรุงทัศน�ยภาพดาน 
ภูมิทัศนท่ีเปนท่ีต้ังของสถาน�ฐาน อาทิ บริเวณหาดวอน 
แหลมแทน จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
บริเวณทางข้ึนพระธาตุดอยสุเทพ เปนตน 
 เมื่อชุมชนมีความกังวลหรืออยากจะเสนอแนะอะไร 
ก็ตาม ชุมชนสามารถแจงผานหนวยงานร ับเร ื ่อง 
ที ่ถ ูกจัดตั ้งขึ ้นมาโดยเฉพาะ หรือสามารถแจงผาน 
ทีมงานที่เดินเทาลงไปสอบถามชาวบานเปนระยะๆ 
หรือแจงผานผูนำชุมชนได โดยหากหนวยงานชุมชน 
สัมพันธสามารถดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน 
ไดเองก็จะรีบดำเนินการแกไขโดยทันที แตถาเปน 
เรื่องที่ตองสงตอหนวยงานอื่นๆ ก็จะรีบประสานงาน 
และติดตามเพื่อใหสามารถแจงผลการแกไขกลับมา 
ยังชุมชนโดยเร็วที ่ส ุด ซึ �งมาตรการน� ้ถ ือเปนหนึ �ง 

ในมาตรการป องก ันความเส ี ่ยงในการถูกยกเล ิก 
การต้ังสถาน�ฐานหรือฟองรอง
 นอกจากการรับฟงขอเสนอแนะและขอกังวลใจจาก 
ชุมชน เรายังดำเนินการดานการบริหารความสัมพันธ 
ก ับชุมชนและสังคม (After Construction) เพื ่อ 
สร างความรู ความเขาใจใหช ุมชนและผู นำชุมชน 
มีความมั�นใจในการดำเนินงานของเรา การใหขอมูล 
ความรูแกผูใหเชาพ้ืนท่ีติดต้ังสถาน�ฐานและคนในชุมชน 
เชน ขอมูลเกี ่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา การใชและ 
การเก ็บร ักษาโทรศ ัพท เคล ื ่อนท ี ่อย างปลอดภัย 
ประโยชนของเทคโนโลยีดิจิทัลในดานตางๆ ฯลฯ ผาน 
กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบที่เหมาะสม 
สอดคลองกับพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆ เชน สื่อวิดีโอ และ 
บอรดนิทรรศการ ความรู เรื ่องคลื ่นแมเหล็กไฟฟา 
วารสารสถาน�อุนใจที่สงถึงผูใหเชาพื้นที่ติดตั้งสถาน�ฐาน 
ทุกไตรมาส และวารสารมิตรชุมชนที่สงถึงชุมชนที่มี 
สถาน�ฐานเอไอเอสตั้งอยูทุกๆ 4 เดือน เปนตน

ในป 2558 น�้ เราไดดำเนินกิจกรรมหลักๆ ดังน�้

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส สานรัก
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

 
คุณวลัยลักษณ� มากอิ�ม (น�องเพลง) 
เจ�าหน�าที่หน�วยงานชุมชนสัมพันธ�

ภูมิใจที ่เปนสวนหนึ �งของทีมงานชุมชนสัมพันธ 
ซึ�งเปนสวนเล็กๆ ที่ชวยขับเคลื่อนงานดานสังคม 
ของเอไอเอส ตลอดระยะเวลา 5 ป ต้ังแตปแรกถึงปจจุบัน 
เห็นถึงพัฒนาการของงาน โดยเฉพาะความตั้งใจ 
ขององคกรเองและผูบริหารที่ถายทอดออกมาเปน 
นโยบายตางๆ ในการใหความสำคัญกับการดูแล 
ชุมชนและสังคม ทั้งการใหการสนับสนุน การให 
คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ซึ�งในการลงพื้นที่ทำงานแตละครั้ง ทำใหเราสามารถ 
สงตอความปรารถนาดีและความมุงมั�นขององคกรที่
ตองการสงเสริมใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย 
ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู  โดยความคิดเห็น 
สวนตัวงานชุมชนสัมพันธในแบบฉบับเอไอเอส 
จึงเปนงานที่มีสิ�งใหเรียนรูอยางไมรูจบ ทุกๆ วันที่ 
พบชาวบ านทำให  เรามองเห ็นความต องการ 
ท่ีหลากหลายของลูกคา การเขาใจในความเปนชุมชน 
ทำใหเรานำขอมูลที่ไดรับมาพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
ใหเปนไปตามแนวนโยบายขององคกร

 ในขั้นตอนแรกน�้ (Before Construction) ทีมวิศวกร 
และหน วยงานช ุมชนส ัมพ ันธ จะร วมม ือก ันเพ ื ่อ 
ดำเนินการสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นหรือ 
ขอกังวลใจจากกลุมผูมีสวนไดเสียในชุมชน และ/หรือ 
ผูนำชุมชนในพื้นที่ที่เราตองการเขาไปติดตั้งสถาน�ฐาน 
ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ (กสทช.) ซึ�งท่ีผานมาเราไดมีการวางแผนข้ันตอน 
การทำงานใหสามารถสื ่อสารเพื ่อสรางความเขาใจ 
กับชุมชนตั้งแตกระบวนการหาสถานที่ติดตั้งไปจนถึง 
การผูกสัมพันธกับชุมชนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว 
จึงทำใหเราสามารถวิเคราะหแนวโนมความสัมพันธระหวาง 
เรากับชุมชน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการตอตาน และ 
ยังมีขอมูลไวสำหรับการเตรียมแผนรองรับเผื่อกรณ� 
ที่ในภายหลังพบวาชุมชนยังคงมีขอกังวลใจเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยของเสาสัญญาณโทรศัพท ซึ�งถือวาเปน 
การเปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขามามีสวนรวม 
ในทุกขั้นตอนการทำงานกับเรา
 สำหรับการกอสรางสถาน�ฐานน้ัน (During Construction) 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไป
และเปนไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหง 
ประเทศไทย หลังจากไดใบอนุญาตจากหนวยงาน 
ทองถิ�นแลว ทีมงานดานวิศวกรรมจะควบคุมการกอสราง 
ใหเปนไปตามแบบที่ไดรับการอนุมัติและเปนไปตาม 
มาตรฐานอยางเครงครัด รวมทั้งมีการเขาตรวจสอบ 
ใหอุปกรณสามารถใชงานไดและมีความปลอดภัยอยาง 
เปนประจำและตอเน��อง
 และ เพ ื ่ อสร  า งความม ั � น ใจ ให  แก  ช ุ มชนถ ึ ง 
คลื่นความถี่ที่ปลอยออกจากสถาน�ฐาน เราไดปฏิบัติ 
ตามแนวทาง “มาตรฐานความปลอดภัย” ที ่ กสทช. 
กำหนดไวอยางเครงครัด ท้ังจัดหาเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐาน 
ตามท่ี International Commission on Non - Ionizing 
Radiation (ICNIRP) กำหนด จัดทำแบบประเมินการ 
ปลอยคลื่นความถี่ของทุกๆ สถาน�ฐานเพื่อตรวจวัดคา 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของ ICNIRP ที่วาดวยระดับ 
สนามแมเหล็กไฟฟาที่ปลอดภัย ทั้งยังมุงมั�นพัฒนา 
และปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการและแนวทางการ 
ดำเนินการเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic 

Management) รวมไปถึงการลงพ้ืนท่ีรวมกันกับ กสทช. 
เพ่ือตรวจสอบความแรงของคล่ืนสัญญาณ ซึ�งตลอดระยะ 
เวลาที่ผานมาพบวาคาความแรงของคลื่นที่ถูกปลอย 
ออกมาจากสถาน�ฐานของเอไอเอสทั้งหมดนั้นต่ำกวา 
เกณฑท่ีกำหนดไว ยกตัวอยาง เชน คาเกณฑมาตรฐาน 
ความปลอดภัยยานความถี่คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ ของ 
ICNIRP กำหนดคาความแรงสนามไฟฟาตองต่ำกวา   
61 V/m ซึ�งผลการตรวจสอบคาความแรงสนามไฟฟา 
ของสถาน�ฐานของเราในป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยไมเกิน 
1 V/m ซ ึ � งถ ือว  าม ีความปลอดภ ัยต อส ุขภาพ 
ตามเกณฑของ ICNIRP และเกณฑทางวิทยาศาสตร 
ในระดับสากล รวมทั้งขอสรุปขององคการอนามัยโลก 
และถือเปนคลื่นความถี่ที่ต่ำเมื่อเที ่ยบกับแนวทางที ่
หลายประเทศกำหนด
 นอกจากน�้ยังมีโครงการปรับปรุงทัศน�ยภาพดาน 
ภูมิทัศนท่ีเปนท่ีต้ังของสถาน�ฐาน อาทิ บริเวณหาดวอน 
แหลมแทน จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
บริเวณทางข้ึนพระธาตุดอยสุเทพ เปนตน 
 เมื่อชุมชนมีความกังวลหรืออยากจะเสนอแนะอะไร 
ก็ตาม ชุมชนสามารถแจงผานหนวยงานร ับเร ื ่อง 
ที ่ถ ูกจัดตั ้งขึ ้นมาโดยเฉพาะ หรือสามารถแจงผาน 
ทีมงานที่เดินเทาลงไปสอบถามชาวบานเปนระยะๆ 
หรือแจงผานผูนำชุมชนได โดยหากหนวยงานชุมชน 
สัมพันธสามารถดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน 
ไดเองก็จะรีบดำเนินการแกไขโดยทันที แตถาเปน 
เรื่องที่ตองสงตอหนวยงานอื่นๆ ก็จะรีบประสานงาน 
และติดตามเพื่อใหสามารถแจงผลการแกไขกลับมา 
ยังชุมชนโดยเร็วที ่ส ุด ซึ �งมาตรการน� ้ถ ือเปนหนึ �ง 

กิจกรรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุ 
(Knowledge Sharing) จำนวน 20 สถาน�ฐาน

กิจกรรมทำความเขาใจกับประชาชนโดยรอบสถาน�ฐาน 
(Full CR) จำนวน 71 สถาน�ฐาน

ในมาตรการป องก ันความเส ี ่ยงในการถูกยกเล ิก 
การต้ังสถาน�ฐานหรือฟองรอง
 นอกจากการรับฟงขอเสนอแนะและขอกังวลใจจาก 
ชุมชน เรายังดำเนินการดานการบริหารความสัมพันธ 
ก ับชุมชนและสังคม (After Construction) เพื ่อ 
สร างความรู ความเขาใจใหช ุมชนและผู นำชุมชน 
มีความมั�นใจในการดำเนินงานของเรา การใหขอมูล 
ความรูแกผูใหเชาพ้ืนท่ีติดต้ังสถาน�ฐานและคนในชุมชน 
เชน ขอมูลเกี ่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา การใชและ 
การเก ็บร ักษาโทรศ ัพท เคล ื ่อนท ี ่อย างปลอดภัย 
ประโยชนของเทคโนโลยีดิจิทัลในดานตางๆ ฯลฯ ผาน 
กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบที่เหมาะสม 
สอดคลองกับพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆ เชน สื่อวิดีโอ และ 
บอรดนิทรรศการ ความรู เรื ่องคลื ่นแมเหล็กไฟฟา 
วารสารสถาน�อุนใจที่สงถึงผูใหเชาพื้นที่ติดตั้งสถาน�ฐาน 
ทุกไตรมาส และวารสารมิตรชุมชนที่สงถึงชุมชนที่มี 
สถาน�ฐานเอไอเอสตั้งอยูทุกๆ 4 เดือน เปนตน

ในป 2558 น�้ เราไดดำเนินกิจกรรมหลักๆ ดังน�้
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ป�าประไพ เอี่ยมอ่ำ
เจ�าของพ�้นที่ให�เช�าติดตั้งสถานีฐาน
อบต.คลองส�่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

“เมื่อกอนแถวน�้มันก็มืดนะ มีคนขี่มอเตอรไซค และ 
คนเดินผานตลอด แตไฟฟามันไมถี่และสวางไมพอ  
ตรงหนาบานปาน��มืดเลย ปาตองเปดไฟหนาบานเอง 
ใหมันสวางไปถึงถนน พอเอไอเอสมาติดไฟใหก็ดี 
คนแถวน� ้เขาก็ชอบใจ บอกสวางขึ ้นเยอะ รู ส ึก 
ปลอดภัย” 

โดยวางเปาหมายวาจะขยายไปยังสถาน�ฐานตางๆ 
ทั้งสถาน�ฐานที่ไดดำเนินการแลวเสร็จและสถาน�ฐาน 
ที่จะกอสรางใหมใหครอบคลุมทั�วประเทศ

12
สถานีฐาน

โครงการ
อุ�นใจไฟร�มทาง

ได�เร��มดำเนินการมาต้ังแต� 
เดือนตุลาคม ป� 2558 

ที่ได�ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส�องสว�าง
แล�วจำนวน  

จนถึงป�จจ�บัน รวมมี สถานีฐาน 

2. การสงตอคุณคาจากสถาน�ฐานสูความปลอดภัย และ 
ความอุนใจของชุมชน 
 ดวยเล็งเห็นวาสถาน�ฐานซึ�งตองมีระบบไฟฟาหลัก 
และระบบไฟฟาสำรองเพ่ือจายไฟฟาใหกับสถาน�ฐาน 
อยางตอเน� �องสามารถนำมาสรางคุณคาเพิ �มเพื ่อ 
ประโยชนตอชุมชนได เราจึงทำการศึกษาและริเริ �ม 
โครงการ “อุนใจ ไฟริมทาง” ซึ�งทีมงานวิศวกรและ 
ชุมชนสัมพันธไดรวมกันสำรวจพื ้นที ่ที ่มีสถาน�ฐาน 
ของเราไปตั้งอยูหรือกำลังจะตั้งสถาน�ฐานใหมแลวไมมี 
แสงสวางหรือมีแสงสวางไมเพียงพออันอาจสงผลถึง 
ความปลอดภัยในการสัญจรเขาออกของคนในชุมชน 
และเสี ่ยงตอการเกิดอาชญากรรม เราก็จะไปติดตั ้ง 
เสาไฟฟาพรอมโคมไฟเปดปดอัตโนมัติ โดยใชกระแส 
ไฟฟาจากสถาน�ฐานเปนตัวจายพลังงาน โดยในยามที่ 
ไฟฟาของชาวบานดับลง โคมไฟของเอไอเอสก็ยัง 
สามารถทำงานไดจากการที ่เราใชกระแสไฟฟาจาก 
แบตเตอรี่สำรองในสถาน�ฐาน ทำใหชาวบานสามารถ 
มั�นใจความปลอดภัยได
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

- แอพพลิเคชั�น “อสม. ออนไลน” นวัตกรรมทางสังคม 
ที่จะชวยใหทุกคนเขาถึงการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน 
ไดอยางทันทวงที

  จากการที ่เราไดร วมทำงานกับโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำใหพบวา 
รพ.สต. มีขอบเขตการดำเนินงานบริการสาธารณสุข
แบบผสมผสาน ทั ้งดานการสรางเสริมสุขภาพ 
การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปจจัยเสี่ยง 
ตอสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการมีสวนรวม 
อยางเขมแข็งในการดำเนินการของประชาชน ชุมชน 
แล ะอ งค  ก รปกครอ งท  อ ง ถิ �น ให  ส าม า รถ 
รวมกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและ 
ชุมชนอยางย ั �งย ืน ขอบเขตพื ้นท ี ่ ในการด ูแล 
รับผิดชอบของ รพ.สต. หนึ�งๆ น้ัน มีบริเวณกวางขวาง 
และสวนใหญครอบคลุมทั ้งตำบล ซึ �งจะตองอาศัย 
เครือขายอาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมูบาน 
(อสม.) เปนกำลังสำคัญในการชวยใหการดำเนินการ 
ตามภารกิจของ รพ.สต. ประสบความสำเร ็ จ 
เพ ื ่อช วยด ูแลร ับผ ิดชอบงานสาธารณสุขของ 
คนในชุมชนประมาณ 10-15 หลังคาเรือน

  ท้ังน� ้ ทีมงานของเราไดมีโอกาสรับรูวิถีการทำงาน 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอุปสรรคและ 
ขอจำกัดในการทำงานระหวาง รพ.สต. และ อสม. 
ในงานสาธารณสุขชุมชน โดยประเด็นปญหาสำคัญ 
ประการหนึ�งคือ งานสาธารณสุขชุมชนเปนงานที่ 
สามารถปองกันได หากผูปฏิบัติงานและคนในชุมชน 
มีขอมูลความรูที ่ถูกตองและนำไปปฏิบัติไดอยาง 
สม่ำเสมอ การเขาถึงขอมูลที่รวดเร็วและถูกตอง 
แมนยำจึงเปนสิ �งสำคัญ ซึ �งในขณะนั้น ยังไมมี 
เทคโนโลยีการสื ่อสารใดที ่สนับสนุนการทำงาน 
ดังกลาวไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับ 
วิถีการทำงานของ รพ.สต. และอสม. โดยเฉพาะ เราจึง 
พบวาน��คือโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปน 
จุดแข็งของเรามาพัฒนาและใหบริการเพื่อชุมชน       
ซึ�งสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานเพ่ือสังคม 
ของเราที่มุงสรางใหเกิดการสงมอบคุณคารวมกัน 
(Shared Value) ระหวางภาคธุรกิจและสังคม 
ด ังน ั ้นต ั ้งแต ไตรมาส 2 ของป  2558 เราจ ึง 
ไดเริ �มโครงการนำรองและลงพื ้นที ่ศึกษาวิถีการ 
ทำงานและความตองการอยางจริงจัง กับผูอำนวยการ 
รพ.สต. หลักรอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ 
นำข อม ูลท ี ่ ได มาพัฒนาเป น แอพพล ิ เคช ั � น        
“อสม. ออนไลน” ซึ�งไดเริ�มใชงานจริงท่ี รพ.สต. หลักรอย 
และเครือขาย อสม. ของ รพ.สต. หลักรอย ในเดือน 
กันยายนที่ผานมา

  โดยหนวยงานชุมชนสัมพันธ และทีมวิศวกร 
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีไดรวมกันฝกสอนการใชงาน อสม. ออนไลน 
ใหแก อสม. และไดผลตอบรับวาเปนแอพพลิเคชั�น 
ท่ีใชงานงายและมีประโยชน ตอการทำงานของ รพ.สต. 
และ อสม. เปนอยางมาก ซึ�งปจจุบันเราไดขยายผล 
ไปยัง รพ.สต. ท่ีมีความตองการแลว จำนวน 25 แหง 
ทั�วประเทศ และมีแผนท่ีจะขยายตอไปอยางตอเน��อง 
เพ่ือมุงหวังใหงานสาธารณสุขชุมชนเกิดผลลัพธตอ 
ประชาชนอยางแทจริง

3. จากจุดแข็งในการเปนผูใหบริการโครงขายโทรคมนาคม 
สื่อสารสูนวัตกรรมที่เปดโอกาสใหชุมชนหางไกล เขาถึง 
บริการสาธารณสุขมากขึ้น
 จากการลงพื้นที ่เพื่อวางโครงขายทั�วประเทศของ 
ทีมงานวิศวกร และการทำงานดานชุมชนสัมพันธของ 
ทีมงานเอไอเอส เราพบวา นอกจากปญหาการเขาถึง 
การสื่อสารของคนในชุมชนที่ยังไมทั�วถึงแลว ยังพบ 
ปญหาสำคัญอีกประการหนึ�งซึ�งเปนปญหาใหญที่เกิด 
กับคนไทยในปจจุบันและมีแนวโนมที่จะเพิ�มสูงขึ้น คือ 
จำนวนผูปวยและกลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือ 
เอ็นซีดี (Non-Communicable Diseases : NCDs) ซึ�ง 
เปนโรคเรื้อรังตลอดชีวิต มักจะมีผลตอการดำเนินชีวิต 
การงาน คุณภาพชีวิต และกำลังกลายเปนปญหาสาธารณสุข 
ของทุกประเทศทั�วโลก โดยจากรายงานในป 2552 
พบคนไทยปวยด วยโรคเอ ็นซ ีด ี ถ ึง 14 ล านคน 
และมีแนวโนมจะเพิ�มขึ้นในทุกป และเสียชีวิตมากกวา  
3 แสนคน
 เราจึงเห็นความสำคัญตองานสาธารณสุขชุมชน 
ที่จะเปนศูนยกลางในการใหความรูและสงเสริมใหคน 
ในชุมชนมีสุขภาพที่ดีปฏิบัติตนและดูแลตนเองอยาง 
ถูกตองเหมาะสมเพื่อใหหางไกลจากโรคภัย โดยรวมมือ 
กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ�งเปน 
หนวยงานบริการสาธารณสุขปฐมภูมิที่ใกลชิดชุมชน 
มากที่สุด เนนการทำงานเชิงรุกและการปองกันโรค 
เนนการดูแลสุขภาพองครวม จัดการกับปจจัยเสี่ยง 
ตอสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใหประชาชน 
และชุมชนมีสวนรวม มุงจัดการท่ีตนเหตุของปญหาสุขภาพ 
พ้ืนท่ีบริการระดับตำบลจึงเปนดานแรกและพ้ืนฐานสำคัญ 
โดยเฉพาะเป นการให บร ิการแก คนยากจนและ 
ประชาชนทั�วไปซึ�งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ

อสม. ออนไลน นวัตกรรมทางสังคม
เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน
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- แอพพลิเคชั�น “อสม. ออนไลน” นวัตกรรมทางสังคม 
ที่จะชวยใหทุกคนเขาถึงการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน 
ไดอยางทันทวงที

  จากการที ่เราไดร วมทำงานกับโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำใหพบวา 
รพ.สต. มีขอบเขตการดำเนินงานบริการสาธารณสุข
แบบผสมผสาน ทั ้งดานการสรางเสริมสุขภาพ 
การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปจจัยเสี่ยง 
ตอสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการมีสวนรวม 
อยางเขมแข็งในการดำเนินการของประชาชน ชุมชน 
แล ะอ งค  ก รปกครอ งท  อ ง ถิ �น ให  ส าม า รถ 
รวมกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและ 
ชุมชนอยางย ั �งย ืน ขอบเขตพื ้นท ี ่ ในการด ูแล 
รับผิดชอบของ รพ.สต. หนึ�งๆ น้ัน มีบริเวณกวางขวาง 
และสวนใหญครอบคลุมทั ้งตำบล ซึ �งจะตองอาศัย 
เครือขายอาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมูบาน 
(อสม.) เปนกำลังสำคัญในการชวยใหการดำเนินการ 
ตามภารกิจของ รพ.สต. ประสบความสำเร ็ จ 
เพ ื ่อช วยด ูแลร ับผ ิดชอบงานสาธารณสุขของ 
คนในชุมชนประมาณ 10-15 หลังคาเรือน

  ท้ังน� ้ ทีมงานของเราไดมีโอกาสรับรูวิถีการทำงาน 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอุปสรรคและ 
ขอจำกัดในการทำงานระหวาง รพ.สต. และ อสม. 
ในงานสาธารณสุขชุมชน โดยประเด็นปญหาสำคัญ 
ประการหนึ�งคือ งานสาธารณสุขชุมชนเปนงานที่ 
สามารถปองกันได หากผูปฏิบัติงานและคนในชุมชน 
มีขอมูลความรูที ่ถูกตองและนำไปปฏิบัติไดอยาง 
สม่ำเสมอ การเขาถึงขอมูลที่รวดเร็วและถูกตอง 
แมนยำจึงเปนสิ �งสำคัญ ซึ �งในขณะนั้น ยังไมมี 
เทคโนโลยีการสื ่อสารใดที ่สนับสนุนการทำงาน 
ดังกลาวไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับ 
วิถีการทำงานของ รพ.สต. และอสม. โดยเฉพาะ เราจึง 
พบวาน��คือโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปน 
จุดแข็งของเรามาพัฒนาและใหบริการเพื่อชุมชน       
ซึ�งสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานเพ่ือสังคม 
ของเราที่มุงสรางใหเกิดการสงมอบคุณคารวมกัน 
(Shared Value) ระหวางภาคธุรกิจและสังคม 
ด ังน ั ้นต ั ้งแต ไตรมาส 2 ของป  2558 เราจ ึง 
ไดเริ �มโครงการนำรองและลงพื ้นที ่ศึกษาวิถีการ 
ทำงานและความตองการอยางจริงจัง กับผูอำนวยการ 
รพ.สต. หลักรอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ 
นำข อม ูลท ี ่ ได มาพัฒนาเป น แอพพล ิ เคช ั � น        
“อสม. ออนไลน” ซึ�งไดเริ�มใชงานจริงท่ี รพ.สต. หลักรอย 
และเครือขาย อสม. ของ รพ.สต. หลักรอย ในเดือน 
กันยายนที่ผานมา

  โดยหนวยงานชุมชนสัมพันธ และทีมวิศวกร 
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีไดรวมกันฝกสอนการใชงาน อสม. ออนไลน 
ใหแก อสม. และไดผลตอบรับวาเปนแอพพลิเคชั�น 
ท่ีใชงานงายและมีประโยชน ตอการทำงานของ รพ.สต. 
และ อสม. เปนอยางมาก ซึ�งปจจุบันเราไดขยายผล 
ไปยัง รพ.สต. ท่ีมีความตองการแลว จำนวน 25 แหง 
ทั�วประเทศ และมีแผนท่ีจะขยายตอไปอยางตอเน��อง 
เพ่ือมุงหวังใหงานสาธารณสุขชุมชนเกิดผลลัพธตอ 
ประชาชนอยางแทจริง

เจ�าหน�าที่  อสม. รพ.สต. หลักร�อย
จ. นครราชส�มา

“อสม. ออนไลน เป นแอพพลิเคช ั �นท ี ่ม ีความ 
สอดคลองกับวิถีการทำงานของงานสาธารณสุขชุมชน 
ซึ�งเนนความเปนแอพพลิเคชั�นที่มีความเรียบงาย 
การใชงานไมซับซอน เมนูเปนภาษาไทยที่งายตอ 
ความเขาใจ และมีความสามารถในการแบงปนขอมูล 
ภาพ เสียง วิดีโอ ขอความ และพิกัดแผนที่ ทำให 
สมาชิกในเครือขาย อสม. ออนไลน สามารถรับรูขอมูล 
ขาวสาร และเหตุการณความเคล่ือนไหวดานสาธาณสุข 
ภายในชุมชนของตนเอง ไดอยางรวดเร็วแมนยำ 
ถูกตองและฉับไว อันจะสรางความอุนใจใหกับคน 
ในชุมชนอยางเปนรูปธรรม” 
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นายพ�ภพ ดุมภ�ใหม� 
ประธาน อสม. ของ รพ.สต. หลักร�อย

ประธาน อสม.มีหนาที่รับงานจาก รพ.สต. เปนหลัก 
และทำการกระจายขาวสารตอไปยังเคร ือข าย 
อสม. ในหมูบานตางๆ ซึ�งที่น��มี 10 หมู รวม อสม. 
145 คน กอนหนาน� ้ตองใชโทรศัพทโทรแจงขาว 
และติดตามขอมูลจากหัวหนา อสม. ประจำหมูบานท้ัง 
10 หมู บางทีติดตอไมไดก็ตองขับรถไปแจงขาว 
ด  วยตนเอง และต  องคอยแจ  งผ ู อำนวยการ 
รพ.สต.อีกที แตหลังจากที่ใชแอพ อสม.ออนไลน 
ก ็ทำให สะดวกข ึ ้น เพราะกดปุมทีเด ียว อสม. 
ทุกคนรับทราบหมด และสามารถแจงตรงไปที ่
รพ.สต. ได เลย ประหยัดค าใช จ ายในการโทร 
และการเดินทาง และยังประหยัดเวลาอีกดวย ทำให 
ตัวเองมีเวลาไปทำงานลงพื้นที่เยี่ยมผูปวยไดมากขึ้น 
และสามารถใหคำแนะนำจากขอมูลที่หมอ รพ.สต. 
สงมาไดอยางถูกตองแมนยำดวย 

- ลานสุขภาพเอไอเอส เพื่อสุขภาพที่ดีของคน
 ในชุมชน     

 การจัดสรางลานสุขภาพที่ประกอบดวยเครื่อง 
ออกกำลังกายหลายชนิด เชน จักรยานนั �งป น 
แนวนอน เคร่ืองบริหารกลามเน�อ้แขน เคร่ืองบริหาร 
เอวและออกกำลังขาแบบย่ำสลับ เครื่องเดินสลับ 
แนวราบ ลานเดินนวดเทา พรอมคูมือการใชเครื่อง 
ออกกำลังกายและแบบบันทึกการออกกำลังกาย 
ตลอดจนแบบบันทึกประวัติดานสุขภาพสวนบุคคล  
ไว ณ ที่ทำการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต.) ไวใชเปนเครื่องมือสงเสริมใหคนในชุมชน 
ไดออกกำลังกายอยางถูกตอง เหมาะสม และ 
ตอเน� �องตามคำแนะนำของแพทยและเจาหนาที ่ 
สาธารณสุข ซึ�งเราไดเริ�มดำเนินการจัดสรางลาน 
สุขภาพตั ้งแตตนป 2558 จนถึงปจจุบันมีลาน 
สุขภาพเอไอเอส ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตำบล (รพ.สต.) รวม 8 แหง คือ

 1. รพ.สต.หนองขนาก จ.พระนครศรีอยุธยา
 2. รพ.สต.บานหนองแวง จ.นครราชสีมา
 3. รพ.สต.บานทาไชย จ.สุพรรณบุรี
 4. รพ.สต.นาหนองทุม จ.ขอนแกน
 5. รพ.สต.หนองพะวา จ.ระยอง
 6.รพ.สต.บานพรุกำ จ.นครศรีธรรมราช

7.รพ.สต.แมปง จ.เชียงใหม
 8. รพ.สต.ชมพู จ.พิษณุโลก
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ไมตองใชเงินลงทุนจำนวนมหาศาลเพ่ือสรางแพลตฟอรม 
ในการนำเสนอ/ขายสินคาและบริการใหมๆ ใหกับลูกคา 
ดังน้ันเราจึงรวมกับกลุมสิงคเทลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อ่ืนๆ เพ่ือจัดโครงการ AIS theStartUp ข้ึนมา จากเดิมมี 
StartUp ผูเขารวมเพียง 100 ราย ก็คอยๆ เพิ�มขึ้น 
มาเร่ือยๆ จนถึง 1,000 รายในปท่ีผานมา มีเม็ดเงินลงทุน 
ที่เขาสูกลุม StartUp  น�้ เพิ�มจาก 60 ลานบาท เปนกวา 
1 พันลานบาท 
 เราเองมีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ�งของกลไก 
ที่ทำใหเกิดบริษัทใหมๆ ผลิตสินคาและบริการใหมๆ 
ใหกับลูกคาในประเทศไทย และบางรายสามารถไปเติบโต 
ในตางประเทศดวย
 ใน 2-3 ปที่ผานมาเราพยายามผสมสานแนวคิด 
ความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในโครงการ AIS         

theStartUp ดวย โดยเฉพาะการ 
สนับสนุนกลุ มธุรกิจ เพื ่อสังคม 
(Social Enterprise) เพื่อใหกลุม 
บ ุคคลท ี ่ม ีความค ิดด ี เป นคนด ี 
เหลาน� ้สามารถดำเนินงานตอไป 

เพื ่อทำสิ �งด ีๆ ต อไปได โดยไม ต องรอรับเพียงแค             
เม็ดเงินบริจาค จนในป 2557 “Local Alike” คือ 
หนึ�งในความภูมิใจของเราเปนตัวอยางของ StartUp 
ที่ไมไดดำเนินธุรกิจโดยมองเพียงแคมุมมองทางธุรกิจ 
อยางเดียวแตมองในมุมของการเขาไปชวยพัฒนา 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ดวย Local Alike 
สรางโครงสรางแพลตฟอรม สวนเอไอเอสก็สนับสนุน 
โครงขายและอุปกรณมือถือ ทำใหเกิดแพลตฟอรม 
บนอินเทอรเน็ตที่ชวยใหสถานที่ทองเที ่ยวเชิงนิเวศ 
ซึ�งยังไมเปนที่รู จักและไมมีอุปกรณในการติดตอหรือ 
ประชาสัมพันธใหกับนักทองเท่ียวรับทราบสามารถเขาถึง 
การรับรูของลูกคาไดมากข้ึน โดยมีโครงสรางการใหบริการ 
ในการพัฒนาชุมชนแบบยั�งยืน จนวันน�้ Local Alike เอง 
ไดรับการช่ืนชมจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหเปน 
“แพลตฟอรมหลักในการพัฒนาชุมชนอยางยั�งยืนในเชิง 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” ซึ�งจากขอมูลในเดือนตุลาคม 
2558 พบวามีมากกวา 30 ชุมชน ทั�วประเทศแลว 
ที่อยูในแพลตฟอรมของ Local Alike ซึ�งเปนขอพิสูจน 
ใหเห็นแลววา ดวยแนวคิดการทำธุรกิจแบบน�้สามารถ 
เติบโตตอไปเรื่อยๆ ไดอยางยั�งยืน
 

 ดวยความที่เอไอเอสเองเปนผูใหบริการเครือขาย 
แตเพียงอยางเดียว เราจึงมองวาการจะใหบริการ 
แกลูกคาไดในหลากหลายมิติจะตองตั้งอยูบนพื้นฐาน 
แนวคิดของการทำงานรวมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจใน 
ดานตางๆ ทั้งพันธมิตรผู ผลิตคอนเทนต พันธมิตร 
ผูใหบริการ และพันธมิตรดานอื่นๆ เพื่อชวยกันคิด 
วาเราจะสงมอบสินคาและบริการท่ีดีใหแกลูกคาไดอยางไร
 ในตอนเริ �มตนโครงการเมื ่อป 2554 นั ้น เรามี 
พันธมิตรผูผลิตคอนเทนตรายใหญอยูประมาณ 20 ราย 
ซึ�งตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา เรามีแนวคิดวา 
เราจะขยายความรวมมือกับพันธมิตรที่เปนรายใหมๆ 
ในตลาดเพื่อใหสอดรับกับความเจริญเติบโตทางดาน 
เทคโนโลยีและความตองการใชงานสมารทโฟน การใช 
งานอินเทอรเน็ตที่เพิ�มมากขึ้น ซึ�งถือวาเปนประโยชน 
สำหรับผู ผลิตคอนเทนตและผู ผลิตแอพพลิเคชั �นที ่ 

  ทั้งน�้ เราไดรวมกับทาง รพ.สต. ในการติดตาม 
และประเม ินผลการใช  เคร ื ่ องออกกำล ังกาย 
ตลอดจนสถานการณดานสุขภาพของคนในชุมชน 
ตอการเปนโรคกลุมเอ็นซีดี โดยทาง รพ.สต. จะกำหนด 
กลุมเปาหมายที่จะสงเสริมอยางจริงจังตามความ 
เหมาะสมของแตละ รพ.สต. และจะทำการบันทึก 
และติดตามประเมินผล ซึ�งทางเราจะชวยสนับสนุน 
ในเรื่องของรางวัลในกิจกรรมของทาง รพ.สต. เพื่อ 
เปนขวัญและกำลังใจใหแกกลุมเปาหมาย

แนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมและประเทศชาติ 
เพ�่อสังคมที่ดีและมีคุณภาพอย�างยั่งยืน

AIS theStartUp “ยุคใหมแหงความรวมมือทางดานดิจิทัล”

 “AIS theStartUp ไมใชแคเวทีการประกวดไอเดีย 
แตเปนความต้ังใจท่ีจะชวยให StartUp ออกเดินกาวแรก 
ถึงความฝนไดอยางดีที่สุด”

StartUp คือ กลุ�มธุรกิจเกิดใหม�
หร�อกลุ�มนักพัฒนาคอนเทนต�และแอพพล�เคชั่นรุ�นใหม�

ซึ่งมีพลังและความคิดสร�างสรรค� 
ในการพัฒนาส�นค�าและบร�การใหม�ๆ
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2.1 สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว
 กิจกรรม และ/หรือโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุน และ 
สงเสริมความสัมพันธท่ีดีของสมาชิกในครอบครัวภายใต 
“โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” ที่ได 
ดำเนินการมาเปนปท่ี 17 ดวยความเช่ือมั�นวา “ครอบครัว” 
เปนจุดเริ�มตนของการพัฒนาไปสูสังคมที่ดี เพราะหาก 
ครอบครัวไทยแข็งแรง ยอมสงผลใหประเทศชาติ 
แข็งแรงไปดวย
• ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมความสัมพันธที ่ดีของ 

ครอบครัว
  ในป  2557 ต อเน � �องป  2558 ภาพยนตร  

โฆษณาสานรัก ชุด “แรงบันดาลใจ” 3 เร่ือง ภายใตแนวคิด 
“แรงบันดาลใจจากครอบครัว สรางการเรียนรูท่ีไมรูจบ” 

 ไดถูกเผยแพรอยางตอเน��องเพื่อสรางความตระหนัก 
เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวใหกับผูคนในสังคมไทย 
ดวยการถายทอดมุมมอง และแนวคิดอันเปน 
ประโยชน เพื่อสรางความรักและความสัมพันธที่ดี 
ในครอบครัว

• กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย  
 การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแขงขันแรลลี่ 
รถยนตการกุศลที ่จ ัดตอเน� �องเปนประจำทุกป 
เปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลาวาง 
ทำกิจกรรมรวมกันดวยเกมการแขงขันที ่จะชวย 
เสริมสรางความรักความเขาใจ และความสามัคค ี
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัวให แน นแฟน 
มากยิ�งขึ้น

  ในป 2558 นับเปนปท่ี 22 ของการจัดการแขงขัน 
โดยเรานำรายไดจากการแขงขัน ทูลเกลาฯ ถวาย 
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
เปนจำนวนเงิน 600,000 บาท

• กิจกรรม AIS Family Rally สมทบทุนมูลนิธิ 
อานันทมหิดล

  กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว 
โดยการใชเวลาวางรวมกันใหเกิดประโยชนในรูปแบบ 
การออกกำลังกาย มีการใชความคิดและการแกไข 
ปญหาที ่เก ิดขึ ้นเฉพาะหนา เพื ่อเปนการสราง 
ความสามัคคี และความเขาใจซึ�งกันและกัน ตลอดจน 
การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางผูเขาแขงขัน

  ในป 2558 นับเปนปท่ี 16 ของการจัดการแขงขัน 

โดยนำรายไดจากการแขงขันทูลเกลาฯ ถวายสมทบทุน 
มูลนิธิอานันทมหิดล เปนจำนวนเงิน 500,000 บาท

• เอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก 
  เน��องในโอกาสวันเด็กแหงชาต ิ เราไดเล็งเห็น 

ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ�งเปนหัวใจหลัก 
ของครอบครัวที่ตองดูแล ใหความรัก ความอบอุน 
ตลอดจนใหการสนับสนุนสงเสริมใหไดรับการพัฒนา
ทั ้งร างกายและจิตใจ จึงไดจ ัดงาน “เอไอเอส 
ยิ้มหวานวันเด็ก” เปนประจำทุกป

  อยางไรก็ตาม ปจจบุันไดปรบัรูปแบบการจัดงาน 
เพิ�มเติมจากเดิม คือ นอกเหน�อการจัดงานแกเด็ก 
ทั�วไปแลว ยังมุงเนนที่กลุมเด็กที่บกพรองทางสมอง 
อวัยวะแขนขา ผูพิการทางหูและทางการมองเห็น 
เพราะตระหนักดีว าเยาวชนกลุ มน� ้ควรจะไดรับ 
การดูแลและใหความสำคัญในโอกาสวันเด็กแหงชาติ 
เทาเทียมกับเด็กทั�วไป

• ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก
  ดวยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ในดาน 

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ �งเด็กกอนวัยเรียน 
ที่จำเปนตองมีสถานที่พัฒนาการเรียนรู เสริมสราง 
พัฒนาการแกเด็กอยางสรางสรรค โดยเชื ่อมโยง 
สิ�งตางๆ รอบตัวเขาไปในกระบวนการและวิถีชีวิต 
ประจำวันของเด็ก สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
ระหว างเด ็กก ับพ อแมผ ู ปกครอง ซึ �งจะสร าง 
รากฐานชีว ิตใหเด ็กเกิดภูม ิค ุ มกันที ่แข็งแกรง 
สามารถเจร ิญเติบโตเปนผู ใหญที ่ด ีในว ันหนา 
โดยรวมมือกับหนวยงานทองถิ �นประจำจังหวัด 
ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก 
ไดถือกำเนิดขึ้นมากวา 5 แหง ที่จังหวัดกาฬสินธุ 
พิษณุโลก เชียงใหม นครราชสีมา และกระบี่

สนับสนุน
สถาบันครอบครัว

คนเก�งหัวใจแกร�ง

หัวใจอาสา

สานสังคมไทย 

 นอกเหน�อจากเร ื ่องด ังกล าวแล ว กลย ุทธ ใน 
การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของเรา 
อยูบน 2 กลยุทธหลัก ดังน�้
1. สนับสนุนสถาบันครอบครัว 
 ครอบครัวเปนหนวยที่เล็กที่สุด แตมีความสำคัญ 
ที่สุดในสังคม เราเชื่อวาการสื่อสาร การพูดคุยระหวาง 
สมาชิกในครอบครัวจะสามารถชวยเชื ่อมความร ัก 
ความผูกพัน รวมถึงการดูแลซึ�งกันและกันภายในครอบครัว 
ดังน้ัน เราจึงขอเขาไปเปนส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธ 
ในครอบครัวดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 2. กิจกรรมดูแลสังคม 
 ในยามที ่ประสบปญหาตางๆ ไมว าจะเปนภัย 
ธรรมชาติหรือสถานการณผิดปกติ การติดตอสื่อสาร 
ถือวามีความสำคัญเปนอยางยิ�ง ดังน้ันเครือขายคุณภาพ 
เพื่อใหคนไทยสามารถติดตอกันไดและไดรับการดูแลที่
ดีที่สุดจึงเปนสิ�งที่จะเขามาชวยสรางความรูสึกปลอดภัย 
และมั�นใจใหกับคนไทยได
 จากกลยุทธดังกลาว เราจึงไดสรางสรรคโครงการ 
เพื่อตอบแทนสังคมในรูปแบบตางๆ และดำเนินการมา 
อยางตอเน��องสม่ำเสมอ โดยแบงเปน 4 แนวทาง ดังน�้

 

สานรัก
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2.1 สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว
 กิจกรรม และ/หรือโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุน และ 
สงเสริมความสัมพันธท่ีดีของสมาชิกในครอบครัวภายใต 
“โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” ที่ได 
ดำเนินการมาเปนปท่ี 17 ดวยความเช่ือมั�นวา “ครอบครัว” 
เปนจุดเริ�มตนของการพัฒนาไปสูสังคมที่ดี เพราะหาก 
ครอบครัวไทยแข็งแรง ยอมสงผลใหประเทศชาติ 
แข็งแรงไปดวย
• ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมความสัมพันธที ่ดีของ 

ครอบครัว
  ในป  2557 ต อเน � �องป  2558 ภาพยนตร  

โฆษณาสานรัก ชุด “แรงบันดาลใจ” 3 เร่ือง ภายใตแนวคิด 
“แรงบันดาลใจจากครอบครัว สรางการเรียนรูท่ีไมรูจบ” 

 ไดถูกเผยแพรอยางตอเน��องเพื่อสรางความตระหนัก 
เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวใหกับผูคนในสังคมไทย 
ดวยการถายทอดมุมมอง และแนวคิดอันเปน 
ประโยชน เพื่อสรางความรักและความสัมพันธที่ดี 
ในครอบครัว

• กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย  
 การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแขงขันแรลลี่ 
รถยนตการกุศลที ่จ ัดตอเน� �องเปนประจำทุกป 
เปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลาวาง 
ทำกิจกรรมรวมกันดวยเกมการแขงขันที ่จะชวย 
เสริมสรางความรักความเขาใจ และความสามัคค ี
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัวให แน นแฟน 
มากยิ�งขึ้น

  ในป 2558 นับเปนปท่ี 22 ของการจัดการแขงขัน 
โดยเรานำรายไดจากการแขงขัน ทูลเกลาฯ ถวาย 
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
เปนจำนวนเงิน 600,000 บาท

• กิจกรรม AIS Family Rally สมทบทุนมูลนิธิ 
อานันทมหิดล

  กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว 
โดยการใชเวลาวางรวมกันใหเกิดประโยชนในรูปแบบ 
การออกกำลังกาย มีการใชความคิดและการแกไข 
ปญหาที ่เก ิดขึ ้นเฉพาะหนา เพื ่อเปนการสราง 
ความสามัคคี และความเขาใจซึ�งกันและกัน ตลอดจน 
การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางผูเขาแขงขัน

  ในป 2558 นับเปนปท่ี 16 ของการจัดการแขงขัน 

โดยนำรายไดจากการแขงขันทูลเกลาฯ ถวายสมทบทุน 
มูลนิธิอานันทมหิดล เปนจำนวนเงิน 500,000 บาท

• เอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก 
  เน��องในโอกาสวันเด็กแหงชาต ิ เราไดเล็งเห็น 

ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ�งเปนหัวใจหลัก 
ของครอบครัวที่ตองดูแล ใหความรัก ความอบอุน 
ตลอดจนใหการสนับสนุนสงเสริมใหไดรับการพัฒนา
ทั ้งร างกายและจิตใจ จึงไดจ ัดงาน “เอไอเอส 
ยิ้มหวานวันเด็ก” เปนประจำทุกป

  อยางไรก็ตาม ปจจบุันไดปรบัรูปแบบการจัดงาน 
เพิ�มเติมจากเดิม คือ นอกเหน�อการจัดงานแกเด็ก 
ทั�วไปแลว ยังมุงเนนที่กลุมเด็กที่บกพรองทางสมอง 
อวัยวะแขนขา ผูพิการทางหูและทางการมองเห็น 
เพราะตระหนักดีว าเยาวชนกลุ มน� ้ควรจะไดรับ 
การดูแลและใหความสำคัญในโอกาสวันเด็กแหงชาติ 
เทาเทียมกับเด็กทั�วไป

• ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก
  ดวยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ในดาน 

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ �งเด็กกอนวัยเรียน 
ที่จำเปนตองมีสถานที่พัฒนาการเรียนรู เสริมสราง 
พัฒนาการแกเด็กอยางสรางสรรค โดยเชื ่อมโยง 
สิ�งตางๆ รอบตัวเขาไปในกระบวนการและวิถีชีวิต 
ประจำวันของเด็ก สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
ระหว างเด ็กก ับพ อแมผ ู ปกครอง ซึ �งจะสร าง 
รากฐานชีว ิตใหเด ็กเกิดภูม ิค ุ มกันที ่แข็งแกรง 
สามารถเจร ิญเติบโตเปนผู ใหญที ่ด ีในว ันหนา 
โดยรวมมือกับหนวยงานทองถิ �นประจำจังหวัด 
ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก 
ไดถือกำเนิดขึ้นมากวา 5 แหง ที่จังหวัดกาฬสินธุ 
พิษณุโลก เชียงใหม นครราชสีมา และกระบี่

2.2 สานรัก คนเกงหัวใจแกรง
 มุงหาเยาวชนแบบอยางที่ดีของสังคมไทย ภายใต 
แนวคิด “ครอบครัวที่แข็งแรง ไมจำเปนตองมาจาก 
ครอบครัวที่สมบูรณ แตมาจากจิตใจที่แข็งแกรง” เขาสู 
“โครงการสานรัก คนเกงหัวใจแกรง” ดวยการคัดเลือก 
เด็กที่ยากไร แตมีความรักความผูกพันในครอบครัว 
ที่แนนแฟน สงผลใหเปนเด็กมีความกตัญู มีความ 
มุ งมั �นในการตอสู ทำงานหาเลี ้ยงชีพเพื ่อครอบครัว 
และที่สำคัญตั้งใจศึกษาเลาเรียนเพื่อพัฒนาตนเองใหมี
อนาคตที ่ด ี โดยเราจะมอบทุนชวยเหลือครอบครัว 
และทุนการศึกษาใหกับเยาวชนที่ไดรับคัดเลือกเขา    
โครงการฯ จนจบในระดับปริญญาตรี 

15
จบปร�ญญาตร�

แห�งการดำเนิน
โครงการ

140

สำหรับ
ทุนการศึกษา

35678
เข�าถึงการศึกษา

ล�านบาทคน

คน
ป� 

กิจกรรม AIS Family Rally สมทบทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล เอไอเอส มอบทุนการศึกษาใหคนเกงหัวใจแกรงและครอบครัว
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โดยมีกิจกรรมโครงการสนับสนุนแนวทาง ดังน�้
• รายการสารคดีทางโทรทัศน “สานรัก คนเกงหัวใจแกรง”
 เปนการถายทอดเรื ่องราวชีว ิตของเยาวชนใน 
โครงการสานรัก คนเกงหัวใจแกรง ที่สามารถเปน 
แบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชนและคนในสังคม รวมท้ังเปนการ 
ใหกำลังใจในการตอสูชีวิตแกผูชมที่กำลังประสบปญหา 
โดยเริ �มออกอากาศมาตั ้งแตเด ือนมกราคม 2544 
ปจจุบันดำเนินรายการมาเปนปที ่ 15 ออกอากาศทาง 
WORKPOINT TV ทุกวันเสาร เวลา 14 : 30 - 15 : 00 น.
• กิจกรรมสานรัก คนเกงหัวใจแกรงสัญจร 
 นำเยาวชนใน โครงการสานรัก คนเกงหัวใจแกรง 
มาพบปะพ ูดค ุยแลกเปล ี ่ยนประสบการณ  และ 
แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแกเยาวชนในศูนยฝก 
และอบรมเด็กและเยาวชนทั�วประเทศอยางตอเน� �อง 
เพื่อมุงหวังใหเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็ก 
และเยาวชน มีกำลังใจในการตอสู ชีว ิต ตระหนักรู  
ในขอผิดพลาด และเมื ่อกลับสู ส ังคมจะไดเต ิบโต 
เป  นผ ู  ใ หญ ท ี ่ ด ีของส ังคมไทยต อไปในอนาคต 
ปจจุบันจัดขึ้นเปนครั้งที่ 18
• แคมปเยาวชนสานรัก คนเกงหัวใจแกรง
 เปนกิจกรรมที ่นำเยาวชนใน โครงการสานรัก 
คนเกงหัวใจแกรง มารวมทำกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ และเป นกำล ั ง ใจแก ก ัน รวมถ ึ ง 
พาทัศนศึกษาในสถานที่ตางๆ เปนการเปดโลกทัศน 
การเรียนรู นอกชั ้นเรียน ใหไดร ับความรู ทัดเทียม 
กับเยาวชนในสังคมเมือง ปจจุบันจัดขึ้นเปนครั้งที่ 6

2. เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว
 เน� �องดวยในฤดูหนาวประชาชนคนไทยในหลาย 
พื้นที่ของประเทศไดรับความเดือดรอนและทุกขทรมาน 
เปนอยางยิ �งจากสภาวะภัยหนาวเพราะขาดแคลน 
เครื่องนุงหมและผาหมกันหนาวโดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ภาคเหน�อและภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ เราจึงได 
จัดทำผาหมกันหนาวเพื่อมอบแกประชาชนผูเดือดรอน 
มาตั้งแตป 2554 คิดเปนมูลคากวา 30 ลานบาท

• กิจกรรมแนะแนวบัณฑิตสานรักสูวัยทำงาน
 จัดข้ึนเพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนใน โครงการสานรัก 
คนเกงหัวใจแกรง ที่จบการศึกษาแลวหรือกำลังศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาช้ันปท่ี 3 และปท่ี 4 ไดเขารวมอบรม 
ในหลักสูตรแนะแนวการสมัครงาน ตั ้งแตการเขียน 
จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณงาน พัฒนาบุคลิกภาพ 
เสริมสรางความมั�นใจ รวมถึงการเตรียมตัวการใชชีวิต 
ในการทำงานไดอยางเหมาะสม ปจจุบันจัดขึ ้นเปน 
ครั้งที่ 4

2.3 สานรัก สานสังคมไทย
 เนนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนาชีวิต 
ความเปนอยูของคนไทยใหดีข้ึน รวมท้ังใหความชวยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดรอนแกพี่นองชาวไทยที่ประสบ 
ปญหาจากภัยธรรมชาติทุกพื้นที่ของประเทศ
1. เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยน้ำทวม
 การจัดทำถุงยังชีพเพื ่อใหความชวยเหลือและ 
บรรเทาความเดือดรอนแกพี่นองคนไทยที่ประสบปญหา 
จากภัยน้ำทวมในทุกพื้นที่ของประเทศตั้งแต ป 2544 
จนถึงปจจุบันคิดเปนมูลคาเงินสนับสนุนกวา 20 ลานบาท

สารคดีสานรัก คนเกงหัวใจแกรง
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 “เอไอเอส สรางอาชีพคอลเซ็นเตอร แดผูพิการ” 
เกิดขึ ้นมาตั ้งแตป 2550 ดวยแนวคิดที ่ว าผู พิการ 
เปนบุคคลที่มีความสามารถและควรรจะไดรับโอกาส 
เทาเทียมกับคนทั�วไป จึงเปดโอกาสดวยการรับเขามาเปน 
พนักงานคอลเซ็นเตอร  ม ีหนาที ่ ให บร ิการลูกค า 
เชนเดียวกับพนักงานปกต ิ พรอมมอบหมายงาน     
ท่ีสอดคลองกับความสามารถ อาทิ ผูพิการทางสายตา 
และพิการทางรางกายจะมีหนาที ่โทรติดตอลูกคา 
เพ่ือแจงสิทธิพิเศษและเสนอบริการ รวมท้ังแคมเปญตางๆ 
ของเอไอเอส ใหบริการรับ - สง และยกเลิก SMS 
แทนลูกคา สวนผู พิการทางการไดยิน จะใหบริการ 
คอลเซ ็นเตอร  ภาษาม ือผ านทาง Web Cam 
ที่เรียกวาบริการ AIS iSign เปนตน โดยเราสนับสนุน 
เคร ื ่องม ือในการปฏ ิบ ัต ิงาน จัดสภาพแวดลอม 
การทำงาน ใหค าตอบแทน และสว ัสด ิการต างๆ 
ที่เปนมาตรฐานขององคกรเฉกเชนเดียวกับพนักงาน 
ทั�วไป ทำใหผูพิการมีอาชีพที่มั�นคง และไดใชความรู 
ความสามารถที่มีอยูในการสรางรายไดใหกับตนเอง 
และครอบครัว มีความภาคภูมิใจในตนเองตลอดจน 
ดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ ในขณะที่เรา 
ก็ไดพนักงานคอลเซ็นเตอรที่มีความมุงมั�นตั้งใจและ 
มีความรักในองคกรมารวมงานดวย รวมทั้งพนักงาน 
เหลาน� ้สามารถตอบโจทยเราในการชวยดูแลลูกคา 
ผูพิการใหไดรับประสบการณที่ดีที่สุด

3. จัดตั้งกองทุน เอไอเอส เพื่อผูสูงอายุ ในมูลนิธิ 
ราชประชานุเคราะหฯ
 เพราะตระหนักในความสำคัญของผูสูงอายุ บุคคล 
ผู ทรงคุณคาที ่เคยเปนพลังผลักดันอันยิ �งใหญ ผู ให 
ความรักความหวงใย และเปนแบบอยางที ่ด ีของ 
รุนลูกรุนหลาน ดังนั้น อนุชนรุนหลังควรใหความรัก 
ความอบอุ น ตลอดจนมีความกตัญูตอผู ส ูงอายุ 
เหมือนครั้งที่ทานเคยเลี้ยงดูเรามา 
 โดยเม่ือวันท่ี 13 เมษายน ป 2545 ซึ�งเปนวันผูสูงอายุ 
แหงชาติ เรามอบเงินบริจาคเปนทุนตั ้งตนจำนวน  
5 ลานบาท เพ่ือจัดต้ัง “กองทุน เอไอเอส เพื่อผูสูงอายุ 
ในมูลน ิธ ิราชประชานุเคราะห ฯ” ซึ �งดำเน ินงาน 
ชวยเหลือและดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหที่มูลนิธิ 
ราชประชานุเคราะหฯ เปนผูดูแล รวมทั้งชวยเหลือ 
ผูสูงอายุที่ประสบภัยพิบัติตางๆ ปจจุบันกองทุนดังกลาว 
มีมูลคาจำนวน 70 ลานบาท

4. โครงการ เอไอเอส สรางอาชีพคอลเซ็นเตอร 
แดผูพิการ

“เพราะเราเชื่อวาหากทุกคนไดรับโอกาสในการ 
แสดงศักยภาพของตนเอง ก็จะเปนแรงขับเคลื่อนให 
ทุกคนแข็งแรง พรอมท่ีจะรวมกันพัฒนาประเทศ
สงผลใหประเทศไทยเติบโตอยางแข็งแรงไปดวย"

วิลาสิน� พุทธิการันต
หัวหนาคณะผูบริหารดานการบริการลูกคา
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 ปจจุบันเรามีศูนยปฏิบัติการเอไอเอส คอลเซ็นเตอร 
ผูพิการ จำนวน 8 แหง มีการจางงานกวา 78 คน ไดแก 
ศูนยปฏิบัต ิการรวมกับมูลนิธ ิช วยคนตาบอดแหง 
ประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ / โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหน�อฯ 
จ.เชียงใหม / โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม จ.เชียงใหม 
/ มูลนิธิพระมหาไถ จ.ชลบุรี / โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ 
จ.หนองคาย / มูลนิธิพิทักษดวงตาลำปาง จ.ลำปาง และ 
โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน จ.ขอนแกน ซึ�งเราไดจัดเตรียม 
สถานที ่และอุปกรณสำหรับการทำงานที ่เหมาะสม 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ โปรแกรม 
Text to Speech Engine (JAWS) ท่ีสามารถสงเสียงบอก 
การทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตาทิพย 
(PPA) ที ่สามารถอานขอความแลวพูดออกมาเปน 
ภาษาไทยได ทำงานรวมกับ JAWS ซึ�งเปนภาษาอังกฤษ 
ซึ�งโปรแกรมตาทิพยน�้ เราไดรับความอนุเคราะหจาก 
สถาบันคนตาบอดแหงชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ 
IP Phone ซึ�งเปนเทคโนโลยีของการนำระบบโทรศัพท 
มาอยูบนระบบ Network เปนตน และยังมีแผนที่จะเปด 
ศ ูนย ปฏ ิบ ัต ิการ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร ผูพิการ 
ใหครอบคลุมทั �วประเทศ ตลอดจนขยายโอกาสให  
ผูพิการทางสมอง ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการ 
ทำงานตอไป

เอไอเอส เดินหนาสนับสนุนสถาบันครอบครัว โดยรวมเปนสวนหนึ�ง
ในภาพยนตร “THE DOWN เปนคนธรรมดามันงายไป” 
  เดอะดาวน ภาพยนตรสารคดีที่วาดวยเรื่องของการ “เปนคนธรรมดามันงายไป” เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของนิตยสาร 
a day และรวมสนับสนุนโดยเอไอเอส เพื่อถายทอดเรื่องราวชีวิตของคนที่เปนดาวนซินโดรมใหคนทั�วไปไดรูจักมากขึ้น 
และเห็นอีกแงมุมหนึ�งที่เปยมไปดวยพลังและความสามารถ โดยหนึ�งในนักแสดงนำ คือ คุณแพน กมลพร วชิรมน 
สาวซาอารมณดี พนักงานคอลเซ็นเตอรของเอไอเอส 
  เพราะเราเชื่อเปนอยางยิ�งวา พลังแหงความเชื่อ ความหวัง ความรัก และแรงบันดาลใจ จากภาพยนตรเรื่องน�้ 
จะเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใหนาอยูยิ�งขึ้นในทางใดทางหนึ�ง โดยเอไอเอสรวมเปนสวนหนึ�งในภาพยนตร “THE DOWN 
เปนคนธรรมดา มันงายไป” เพ่ือมุงสงเสริมการสรางความรัก ความอบอุน และความผูกพันใหเกิดข้ึนในครอบครัวทุกประเภท 
ภายใตแนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ผานโครงการ “สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” 
เพราะครอบครัว คือ พลังที ่สำคัญที ่สุดในการผลักดันใหเด็กทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได 
และเมื ่อทุกคนไดร ับโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเอง ก็จะเปนแรงขับเคลื ่อนใหสังคมไทยนาอยู ย ิ �งขึ ้น 
และสงผลใหประเทศไทยเติบโตอยางแข็งแรงตอไป โดยเอไอเอสไดรวมกับสถาบันราชานุกูลจัดใหครอบครัวเด็กพิเศษ 
ในสถาบันฯ ชมภาพยนตรรอบพิเศษฟรีที ่โรงภาพยนตรทั ้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด พรอมเชิญชวนลูกคา 
เอไอเอสรวมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเพ่ือสถาบันราชานุกูลสำหรับใชในการพัฒนาระบบบริการของผูบกพรองทางพัฒนาการ 
และสติปญญา 
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การดำเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนส�ทธิเด็ก
 เพราะเด็กเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต ดังนั้นการที่เด็กสามารถไดรับการสนับสนุน 
ในสิทธิที่ควรจะมีและควรจะไดรับ จะสรางความมั�นใจ 
ไดวา พวกเขาจะเติบโตเปนบุคคลคุณภาพที่ตระหนัก 
รู ในสิทธิและหนาที ่ของตนในฐานะพลเมืองที ่ดีของ 
ประเทศไทยตอไป
 ในฐานะองค กรระด ับแนวหน าและผ ู นำด าน 
โทรคมนาคมของไทย เราตระหนักดีถึงหนาที ่และ 
ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจที่ไมเพียงคำนึงถึง 
หลักสิทธิมนุษยชนเทานั้นแตตองเคารพและสนับสนุน 
สิทธิเด็กไปพรอมๆ กันดวย โดยประเด็นดานสิทธิเด็กน�้ 
ถือเปนประเด็นหนึ�งในดานสิทธิมนุษยชนที่เราใหความ 
ใสใจมาโดยตลอด ยกตัวอยางเชน โครงการสานรัก 
สนับสนุนสถาบันครอบครัวท่ีดำเนินโครงการมานานกวา 
17 ป ไดมีสวนในการสนับสนุนสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน 
ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ในประเด็นปลีกยอยตางๆ 
ที่สอดคลองกันทั้งสิ้น อาทิ สิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัต ิ
และสิทธิที ่จะมีชีวิตอยู รอดและพัฒนา เปนตน
 ปที่ผานมา เราไดยกระดับไปอีกขั้นหนึ�ง ดวยการ 
ประกาศเจตนารมณชัดเจนในการสนับสนุนสิทธิเด็ก  

2.4 สานรัก หัวใจอาสา
 พนักงานของกลุ มเอไอเอสทุกคนมีศ ักยภาพ 
ในการสรางสรรคและรักที่จะแบงปนสิ�งที่ดีใหแกชุมชน 
ที ่ตนเองอยู อาศัย เพราะเรารู ว าพนักงานเอไอเอส 
มีความดีอยู ในตัวเองแลว เราแคชวยเสริมแนวคิด 
ความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปสูกระบวนการทำงาน 
และสนับสนุนให พนักงานมีจ ิตสาธารณะ ดังน ั ้น 
โครงการ “เอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคม อยางยั�งยืน” 
จึงถูกจัดตั ้งขึ ้นโดยใหพนักงานรวมตัวกันนำเสนอ 
โครงการจิตอาสาและเราจะเปนผูพิจารณาและสนับสนุน
งบประมาณมาดำเนินโครงการโดยหากกิจกรรมดังกลาว 
จำเปนตองทำในเวลางาน ก็ใหถือวาวันลงพื้นที่ปฏิบัต ิ
กิจกรรมของพนักงานไมถือเปนวันลา ท้ังน�ม้าดำเนินโครงการ 
รายละเอียดเพิ�มเติม สามารถดูไดจากหัวขอ “พนักงาน 
ของเรา” หนา 67

ผานการเขารวมโครงการ “การดำเนินธุรกิจโดยเคารพและ 
สนับสนุนสิทธิเด็ก” (Children’s Rights and Business 
Principles - CRBP) ซึ�งเปนโครงการท่ีสถาบันไทยพัฒน 
รวมกับองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)  
 เราเช่ือมั�นวาการเขารวมโครงการดังกลาวจะชวยสราง 
ความรู ความเขาใจ ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนความ 
สามารถในการพัฒนาสินคาและบริการของเราใหสอดคลอง 
กับหลักสิทธิเด็กซึ�งถือเปนหนึ�งในกลุมลูกคาของเราได

หองสมุดอุนใจ โดยพนักงานเอไอเอส

ลานกีฬา เพ่ือสุขภาพภายใตโครงการเอไอเอส
หัวใจอาสาพัฒนาสังคมอยางยั�งยืน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ประกาศเจตนารมณสนับสนุนสิทธิเด็กอยางเปนทางการ



32
รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

คุณว�ไล เคียงประดู�  
ผู�ช�วยกรรมการผู�อำนวยอาวุโส ส�วนงานประชาสัมพันธ�

  การทำงานดานการบริหารชุมชนชวยเปดมุมมอง 
ในการทำธุรกิจใหกวางขึ้น เราไดทราบวาชุมชนที่ให 
การสนับสนุนการตั้งสถาน�ฐานเพราะเห็นถึงความ 
สำคัญของเทคโนโลยีท่ีจะมาชวยอำนวยความสะดวก 
และสรางคุณภาพชีวิตของเขาเหลานั้นใหดียิ �งขึ้น 
แตก็ยังมีชุมชนท่ีมีความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยั 
ถามีสถาน�ฐานมาต้ังอยูใกลๆ  บาน ดังน้ันการสรางความรู 
ความเขาใจรวมทั้งสามารถสื่อสารใหชุมชนมั�นใจถึง 
ความปลอดภัยของสถาน�ฐาน มาตรฐานการทำงาน 
ของเอไอเอสและแสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีประเภทน� ้
ไมไดสรางประโยชนเฉพาะเร่ืองของการส่ือสารเทาน้ัน 
แตยังมีประโยชนในดานอ่ืนๆ อีกดวย จึงมีความสำคัญ 
และถือเปนความทาทายของทีมในการสรางกลยุทธ 
และวิธีปฏิบัติท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติเชิงลบเปนความ 
รูสึกเชิงบวกใหได เชน การติดต้ังโคมไฟฟาโดยใชไฟจาก 

สถาน�ฐานท่ีมีแบตเตอร่ีสำรองชวยใหเกิดความสวางใน 
บริเวณเสนทางสัญจรของชุมชน ชวยปองกันการเกิด 
อาชญากรรมในบริเวณพื้นที่เปลี่ยวและมีแสงสวาง       
ไมเพียงพอ หรือการสรางแอพพลิเคชั�น ท่ีสงเสริมการ 
ทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานใหมี 
ความสะดวกรวดเร็ว เพิ�มประสิทธิภาพการทำงาน 
ดานสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชนใหดียิ�งขึ้น 
เหลาน�เ้ปนตน ซึ�งน��เปนเพียงสวนหนึ�งจากหลากหลาย 
โครงการท่ีเราต้ังใจทำเพ่ือสงเสริมความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
ของชุมชน
  เม ื ่อช ุมชนใหการยอมรับในตัวเราและการ 
ทำงานของเรา ยอมสงเสริมใหธุรกิจสามารถขยายตัว 
ไดอยางรวดเร็ว เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
สรางเครือขายคุณภาพท่ีสามารถสงมอบประสบการณ 
การใชงานท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาและผูรับบริการทุกกลุม 
รวมถึงชุมชนไดอยางยั�งยืน



ลูกค�าของเรา

Call center

OnlineService

กิจกรรมดีๆ ส�ทธิพ�เศษมากมาย
การดูแลลูกค�าครบทุกด�าน
ด�วยส�วนลดจากร�านค�ากว�า

52,000 จ�ด

ของประชากร
ทั่วประเทศ

ครบด�วยช�องทางบร�การลูกค�าที่หลากหลาย

เอไอเอส ช็อป และร�านค�า
ตัวแทนจำหน�ายมากกว�า

คอลเซ็นเตอร�
ผู�เชี่ยวชาญกว�า

Facebook Fanpage
ที่มีลูกค�าติดตามมากที่สุดถึง

98%

12,000 ร�าน

4G ADVANCED
20,000 แห�ง 5,000 คน 2.1 ล�านคน

โครงข�ายคุณภาพครอบคลุม  

เป�ดประสบการณ�ใหม�ไปด�วยกัน กับ 

เสร�มความแข็งแกร�ง
ของโครงข�ายด�วย AIS WiFi กว�า 



34
รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

ร�านค�าและ
ตัวแทนจำหน�าย

เอไอเอส
คอลเซ็นเตอร�

ช�องทางออนไลน�

เอไอเอส ช็อป

ร�านค�าเทเลว�ซ

ตัวแทนจำหน�ายค�าส�งและค�าปล�ก

1175 และ 1148 สำหรับบุคคลธรรมดา

AIS iSign สำหรับลูกค�าผู�พ�การ

1149 สำหรับลูกค�าองค�กร

www.ais.co.th

โซเชียล มีเดียต�างๆ เช�น เฟซบุ�ค ไลน�

อีเมล callcenter@ais.co.th

Web Chat

คอลเซ็นเตอร�ออนไลน�
สำหรับลูกค�าชาวเมียนมาร�

ลูกค�าของเรา

ด�วยว�สัยทัศน�ที ่จะเป�นผู �นำสร�างสรรค�ตลาด 
การส�อ่สารโทรคมนาคมในประเทศไทยและมุ�งหมาย
ท่ีจะเป�นผู�ให�บร�การเทคโนโลยีดิจ�ทัลที่ได�รับการ 
ยอมรับสูงสุด ทำให�นอกจากโครงข�ายคุณภาพ 
ที่ครอบคลุม 98%ของประชากรทั่วประเทศ เพ�่อ 
ให�คนไทยสามารถติดต�อกันได�ไม�ว�าอยู�ตรงจ�ดไหน 
ก็ตามและใช�งานได�ต�อเนื ่องแล�ว นว ัตกรรม 
ทางด�านส�นค�าและบร�การที ่ตอบโจทย�ความ 
ต�องการใช�งานของลูกค�าแต�ละกลุ�มและมาตรฐาน 
การบร�การที ่เหนือกว�า รวมถึงความโปร�งใส 

ในการดำเนินงาน จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและ 
ความผูกพันของลูกค�าต�อเรา

สร�างความมั่นใจว�าลูกค�าจะได�สัมผัสประสบการณ� 
ที่ดีที่สุดตั้งแต�วันแรก 
 เพราะล ูกค าท ุกคนคือคนสำคัญที ่จะทำให เรา 
สามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั�งยืน เราจึงตองมั�นใจ 
ไดวาลูกคาจะไดรับประสบการณที่ดีที่สุดตั้งแตวันแรก 
ที่ตัดสินใจเดินเขามาติดตอกับเราผานชองทางดูแล 
ที่ครอบคลุมและหลากหลาย
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 ตลอดระยะเวลา 6 - 7 ปที่ผานมา สังคมออนไลน 
หรือโซเชียล เน็ตเวิร กมีอัตราการใชงานที ่เติบโต 
อยางรวดเร็ว โดยพบวาเฉพาะลูกคาเอไอเอสมีจำนวน 
ถึง 30 ล านรายที ่น ิยมทองอินเทอรเน ็ต ด ังน ั ้น 
เพื่อตอกย้ำความเปนผูนำในสังคมออนไลน เราจึงได 
เปดใหบริการ “คอลเซ็นเตอร โซเชียล เน็ตเวิรก” 
(AIS Call Center Social Network) เปนเจาแรก 
ในประเทศไทย ซึ�งถือวาประสบความสำเร็จเปนอยางมาก 
จากยอดผูติดตามในเฟซบุคถึง 2.1 ลานคน สูงที่สุด 
เมื่อเทียบกับผูประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
 เราไดเดินหนายกระดับชองทางที่ใชติดตอสื่อสาร 
กับลูกคาตามกลยุทธดิจ ิทัลไลฟ ทั ้งเอไอเอส ช็อป 
คอลเซ็นเตอร ชองทางออนไลน และโซเชียล มีเดีย 
ตางๆ เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาและบริการ 
ของเราไดงายขึ ้น โดยไดจัดใหมีพนักงานที ่เปนกูรู 
ดานดิจิทัลไลฟ ซึ�งมีทักษะความรูเกี่ยวกับสมารทโฟน 
อ ุปกรณเสร ิม และแอพพลิเคช ั �น กว า 375 คน 
คอยใหคำแนะนำและชวยเหลือลูกคาที่เอไอเอส ช็อป 
จัดใหมีพนักงานคอลเซ็นเตอรผูเชี่ยวชาญที่จะคอยให 
การดูแลอยางครอบคลุมอีกกวา 5,000 คน รวมถึง 
บริการ AIS iSign ที่จะมีพนักงานใหบริการภาษามือ 
สำหรับดูแลลูกคาผูพิการโดยเฉพาะดวย 
 เรายังไดลงทุนพัฒนาระบบดูแลสื่อมัลติมีเดีย (New 
Multimedia Tool) ซึ �งเปนเครื ่องมือชวยรวบรวม 
การแจงปญหาหรือขอเสนอแนะของลูกคาจากกระทู 
และส่ือสังคมออนไลน เชน เฟซบุค พันทิป อีเมลตางๆ 
กลับมายังพนักงานโดยอัตโนมัติ เพื่อใหเราสามารถ 
ตอบกลับลูกคาไดอยางรวดเร็ว ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที

เอไอเอส ช็อป
 การขยายสาขาเอไอเอส ช็อป เปน 84 สาขา และ 
การเปดตัว AIS Flagship Store ใหม 2 แหงที ่ 
หางสรรพสินคา ดิ เอ็มควอเทียร และเซ็นทรัลพลาซา 
เวสตเกต พรอมเดินหนายกระดับการใหบริการเอไอเอส ช็อป 
ทั�วประเทศสูดิจิทัลไลฟอยางเต็มตัวในหลากหลายมิติ 
อาทิ 
• การพัฒนางานบริการใหเปนรูปแบบดิจิทัล (Digitized 

Process) โดยพนักงานจะใชอุปกรณแท็บเล็ตเพื่อ 
สามารถใหบริการแกลูกคาแบบเคล่ือนท่ีได (Service 
on Mobility) ลดขอจำกัดที่แตเดิมลูกคาจะตอง 
มาใชบริการที่เคานเตอรอยางเดียว และสรางความ 
ผูกพันกับลูกคาผานการปฏิสัมพันธที่ใกลชิดขึ้น

• การจัดใหมีพ้ืนท่ีแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลไลฟท่ีล้ำสมัย 
(Digital Life Arena) ภายใตแนวคิดการดูแลสุขภาพ 
และการใชชีวิตในบานแบบสมารท (Smart Health

การใหบริการลูกคาในยุคดิจิทัลดวยอุปกรณแท็บเล็ต

AIS Digital Life Arena

5,000
เอไอเอส

คอลเซ็นเตอร�
ผู�เชี่ยวชาญ

ดิจ�ทัลไลฟ�
กูรู

375
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ความพ�งพอใจของลูกค�าต�อการให�บร�การที่เอไอเอส ช็อป (%)

ระดับความพึงพอใจ
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 & Smart Home) เพื่อใหลูกคาไดทดลองใชงานกับ 
อุปกรณจริงกอนตัดสินใจ

• การจัดแสดงสินคาภายในช็อปในรูปแบบดิจิทัล 
(Visual Merchandise Wall) เพ่ือเพิ�มความนาสนใจ 
ในการนำเสนอสินคาและบริการ เปนตน

  นอกจากชองทางการติดตอดังกลาวแลว ลูกคา 
สามารถติดตอผานรานคาตัวแทนจำหนายของเราที่
กระจายอยูกวา 24,000 แหงทั�วประเทศ โดยในป 
2559 น�้ เราไดปรับโฉมรานเทเลวิซภายใตกลยุทธ 
ใหม “เอไอเอส ช็อป บาย พารทเนอร” เพ่ือใหลูกคา 
มั�นใจคุณภาพของการใหบริการไดเสมือนหนึ�งวามา
ทำกับเอไอเอสเอง

  ทั้งน�้ เราไดนำ Customer Satisfaction Index 
มาเปนเคร่ืองมือวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาตอ 
บริการของเอไอเอส ช็อปและรานคาตัวแทนจำหนาย 
อยางเทเลวิซ โดยจะสำรวจจากลูกคาที ่เขามา 
ใชบริการ และแจงผลใหพนักงานทราบทันที โดย 
ผลสำรวจที ่เพิ �มสูงขึ ้น ไดสะทอนใหเห็นแลววา 
ส ิ � งท ี ่ เราม ุ  งม ั �นเพ ื ่อส งมอบบร ิการท ี ่ด ีท ี ่ ส ุด 
ลูกคาสามารถรับรู ได
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กระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยนและแก�ไขป�ญหาให�ลูกค�า

เอไอเอส คอลเซ็นเตอร 
 การเตรียมชองทางการใหบริการไวอยางครบถวน 
เพื ่อรองรับการติดตอและการแจงปญหาของลูกคา 
ไมวาจะเปนทางโทรศัพท หรือผานส่ือตางๆ บนโลกออนไลน 
และโซเชียล มีเดีย เชน อีเมล เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 
อินสตาแกรม เว็บบอรดพันทิป เปนตน
 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 
ใหมีการทักทายชื่อลูกคาที่ติดตอเขามา ทำใหลูกคา 
รู ส ึกวาเปนคนสำคัญและเราใสใจจำลูกคาไดเสมอ 
เรายังจัดสรรเมนูการทำรายการตางๆ ในระบบตอบรับ 
อัตโนมัติใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก โดยเฉพาะ 
เมนูที่สำคัญที่ลูกคาเขาไปใชบริการเปนประจำ
 พนักงานคอลเซ็นเตอรทุกคนจะทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 
รวมถึงใหคำแนะนำบริการตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกลูกคา 
(Professional Consultancy) กรณ�ลูกคาประสบ 
ปญหาในการใช บร ิการ พน ักงานจะต ิดตามและ 
จัดการแกไขปญหาจนแลวเสร็จ โดยลูกคาไมตอง 
ต ิดต อกลับเขามาใหม (One Call Resolution) 
นอกจากน� ้ยังมีการนำขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ 
จากลูกคาสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหจัดทำ 

มาตรการปองกันและพัฒนาระบบตางๆ ใหสอดรับกับ 
ความตองการของลูกคามากขึ้น
 Service Level Agreement หรือ SLA คือระยะเวลา 
ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อจัดการแกไขปญหาใหกับลูกคา 
โดยเร็วท่ีสุด ซึ�งจะพิจารณาจากความซับซอนของปญหา 
รวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ และตลอดระยะเวลา 
การดำเนินการ พนักงานคอลเซ็นเตอรจะติดตอแจง 
ความคืบหนาใหลูกคาทราบเปนระยะๆ จนกวาจะแลวเสร็จ 
ผานชองทาง SMS หรือโทรศัพท เพื่อใหลูกคามั�นใจ 
ไดวาเราใหความสำคัญกับทุกๆ เรื ่องที่ลูกคาติดตอ 
เขามาเสมอ
 พนักงานคอลเซ็นเตอร ท ุกคนจะมีการกำหนด 
เปาหมายของบริการท่ีทาทาย โดยตองทำใหลูกคาพึงพอใจ 
ในระดับดีมากเทานั้น โดยเราจะมีการสงระบบอัตโนมัติ 
โทรไปสำรวจความพึงพอใจจากลูกคาตอการใหบริการ
ครั้งลาสุดและจะนำคะแนนดังกลาวมาแจงใหพนักงาน
ที ่ด ูแลรับทราบ จากนั ้นจะนำมาวัดผลและพัฒนา 
การปรับปรุงบริการของพนักงานใหดียิ�งขึ้น เพื่อใหเปน 
บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกคาอยางที่เราตั้งใจไว

ลูกค�าแจ�งป�ญหา
ผ�านช�องทางต�างๆ

แจ�งกระบวนการแก�ไขให�ลูกค�าทราบเป�นระยะ

นำ feedback 
จากลูกค�า

มาปรับปรุงส�นค�า
และบร�การ

พนักงาน
รับเร�่อง

แจ�งผลให�
ลูกค�าทราบ
และป�ดเคส

ส�งต�อ
หน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง

จัดการ
แก�ไขป�ญหา

ให�ลูกค�า
ได�ด�วยตนเอง

 จากการมุงมั�นในเร่ืองการใหบริการและคำนึงถึงลูกคา 
มาโดยตลอด จึงทำใหเราไดรับรางวัล “The Best Social 
Media Program of the Year” ซึ�งมอบใหเอไอเอส 
คอลเซ็นเตอรที่ใหบริการดานโซเชียล มีเดียที่รวดเร็ว 
และตอบสนองความตองการของลูกคาได ด ีท ี ่ส ุด 
และไดรับการคัดเลือกจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
ซึ�งไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง 
ผูบริโภคเพ่ือคัดเลือกผูประกอบธุรกิจในเร่ืองการรับเร่ือง 
และแกไขปญหาผูบริโภคดีเดน 
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เอไอเอส คอลเซ็นเตอร 
 การเตรียมชองทางการใหบริการไวอยางครบถวน 
เพื ่อรองรับการติดตอและการแจงปญหาของลูกคา 
ไมวาจะเปนทางโทรศัพท หรือผานส่ือตางๆ บนโลกออนไลน 
และโซเชียล มีเดีย เชน อีเมล เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 
อินสตาแกรม เว็บบอรดพันทิป เปนตน
 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 
ใหมีการทักทายชื่อลูกคาที่ติดตอเขามา ทำใหลูกคา 
รู ส ึกวาเปนคนสำคัญและเราใสใจจำลูกคาไดเสมอ 
เรายังจัดสรรเมนูการทำรายการตางๆ ในระบบตอบรับ 
อัตโนมัติใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก โดยเฉพาะ 
เมนูที่สำคัญที่ลูกคาเขาไปใชบริการเปนประจำ
 พนักงานคอลเซ็นเตอรทุกคนจะทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 
รวมถึงใหคำแนะนำบริการตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกลูกคา 
(Professional Consultancy) กรณ�ลูกคาประสบ 
ปญหาในการใช บร ิการ พน ักงานจะต ิดตามและ 
จัดการแกไขปญหาจนแลวเสร็จ โดยลูกคาไมตอง 
ต ิดต อกลับเขามาใหม (One Call Resolution) 
นอกจากน� ้ยังมีการนำขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ 
จากลูกคาสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหจัดทำ 

มาตรการปองกันและพัฒนาระบบตางๆ ใหสอดรับกับ 
ความตองการของลูกคามากขึ้น
 Service Level Agreement หรือ SLA คือระยะเวลา 
ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อจัดการแกไขปญหาใหกับลูกคา 
โดยเร็วท่ีสุด ซึ�งจะพิจารณาจากความซับซอนของปญหา 
รวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ และตลอดระยะเวลา 
การดำเนินการ พนักงานคอลเซ็นเตอรจะติดตอแจง 
ความคืบหนาใหลูกคาทราบเปนระยะๆ จนกวาจะแลวเสร็จ 
ผานชองทาง SMS หรือโทรศัพท เพื่อใหลูกคามั�นใจ 
ไดวาเราใหความสำคัญกับทุกๆ เรื ่องที่ลูกคาติดตอ 
เขามาเสมอ
 พนักงานคอลเซ็นเตอร ท ุกคนจะมีการกำหนด 
เปาหมายของบริการท่ีทาทาย โดยตองทำใหลูกคาพึงพอใจ 
ในระดับดีมากเทานั้น โดยเราจะมีการสงระบบอัตโนมัติ 
โทรไปสำรวจความพึงพอใจจากลูกคาตอการใหบริการ
ครั้งลาสุดและจะนำคะแนนดังกลาวมาแจงใหพนักงาน
ที ่ด ูแลรับทราบ จากนั ้นจะนำมาวัดผลและพัฒนา 
การปรับปรุงบริการของพนักงานใหดียิ�งขึ้น เพื่อใหเปน 
บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกคาอยางที่เราตั้งใจไว

แพ็กเกจสำหรับ
ผู�บกพร�องทางสายตา

และการได�ยิน

แพ็กเกจสำหรับ
การเดินทาง

ไปต�างประเทศ

แพ็กเกจ iSWOP
นวัตกรรมที่สามารถ

ปรับสลับค�าโทร
และค�าอินเทอร�เน็ต

ได�ด�วยตนเอง

ส�นค�าและบร�การ
สำหรับลูกค�า

ทั่วไปและลูกค�า
องค�กร

แพ็กเกจสำหรับ
ชาวต�างชาติ

อุปกรณ�มือถือ
หลากหลายทั้งด�าน
ราคาและการใช�งาน แพ็กเกจสำหรับ

ผู�ที่มีรายได�น�อย

แพ็กเกจสำหรับ
วัยรุ�นและผู�สูงอายุ

ส�นค�าและบร�การ
ที่หลากหลาย
ตอบโจทย�ความต�องการ
ของลูกค�าทุกกลุ�ม

 จากการมุงมั�นในเร่ืองการใหบริการและคำนึงถึงลูกคา 
มาโดยตลอด จึงทำใหเราไดรับรางวัล “The Best Social 
Media Program of the Year” ซึ�งมอบใหเอไอเอส 
คอลเซ็นเตอรที่ใหบริการดานโซเชียล มีเดียที่รวดเร็ว 
และตอบสนองความตองการของลูกคาได ด ีท ี ่ส ุด 
และไดรับการคัดเลือกจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
ซึ�งไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง 
ผูบริโภคเพ่ือคัดเลือกผูประกอบธุรกิจในเร่ืองการรับเร่ือง 
และแกไขปญหาผูบริโภคดีเดน 

ความพ�งพอใจของลูกค�าต�อการให�บร�การ
ของคอลเซ็นเตอร� (%)
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นอกจากน�้สถาบันจัดอันดับขอมูลสถิติของคน/องคกร 
ที่มีการใชโซเชียลมีเดียระดับโลกอยาง Socialbakers 
ยังจัดใหเราเปนท่ี 1 ในฐานะแบรนดท่ีอุทิศตนเพ่ือลูกคา 
และเปนแบรนดที่ลูกคาใหความรักมากที่สุด

SMS
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กระบวนการพัฒนาส�นค�า/บร�การใหม�

นำเสนอ
ให�ผู�บร�หาร
พ�จารณา

ศึกษา
พฤติกรรมการใช�งาน

ในป�จจ�บันและ
ความเป�นไปได�

ทำว�จัยและ
ทดสอบทั้งภายใน

และภายนอก

รายงานผลไปยังผู�บร�หาร
และผู�ที่เกี่ยวข�อง

ติดตามผล

ประเมินผล
ความเป�นไปได� และโอกาส

ทางธุรกิจในส�นค�า 
และบร�การนั้นๆ

ออกจำหน�าย
ส�นค�าและบร�การ

 จากการที่เอไอเอส คอลเซ็นเตอรไดนำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพ่ือเขามาชวยพัฒนางานบริการใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ�งขึ้นในหลากหลายรูปแบบและตอบโจทยแนวทางการ 
สงเสริมใหลูกคาสามารถทำรายการตางๆ ดวยตนเอง 
ไดงายและสะดวกสบายมากยิ�งข้ึน เชน การเพิ�มชองทาง 
คอลเซ็นเตอรจากเดิมที่ลูกคาตองโทรศัพทเขามาติดตอ 
กับพนักงานหรือการทำรายการผานระบบตอบรับอัตโนมัติ 
เทานั้น ก็สามารถติดตอผานแอพพลิเคชั�นและโซเชียล 
มีเดีย เชน เฟซบุค หรือ ไลน นั้น การเพิ�มชองทาง 
ในการติดตอส่ือสารลูกคาท่ีหลากหลายดังกลาวไมเพียงแต 
จะเปนประโยชนตอลูกคาเทานั้น แตยังเปนประโยชน 
ตอเอไอเอสในการสรางความสัมพันธที ่ดีกับลูกคา 
สอดรับกับกลยุทธการดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัล ลดตนทุน 
การใหบริการจากเดิมที่ตองลงทุนในระบบคอลเซ็นเตอร 
และพนักงานเปนจำนวนมาก รวมถึงกอใหเกิดความสามารถ 
ในการแขงขันจากการใหบริการรูปแบบที่แตกตาง

 ปจจุบันการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมสามารถทำได 
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำใหผูบริโภคมีทางเลือก 
ในการเขาถึงเทคโนโลยีที่ตอบโจทยความตองการของ 
ตัวเองไดงายกวาเดิม จึงเปนสิ�งสำคัญที่เราจะตองปรับ 
ต ัวให ท ันต อความเปล ี ่ ยนแปลงด ังกล าว และ 
พัฒนาสินคาและบริการที่หลากหลายเพื่อใหสามารถ 
ตอบรับกับโอกาสที่เกิดขึ้น และรักษาความสามารถ 
ในการแขงขันทามกลางสภาวะที ่ร ุนแรงน� ้ได เรา 
จึงใหความสำคัญกับการศึกษาและการนำพฤติกรรม 
การใชงานของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
ภาพรวมอุตสาหกรรม และโอกาสเขามาวิเคราะห 
กอนจะออกสินคาหรือบริการใหมๆ เพื่อใหเราสามารถ 
พัฒนารูปแบบสินคาและบริการที่ตรงกับพฤติกรรม 
การใชงานของลูกคาแตละบุคคลใหไดมากที่สุด
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 โดยโครงการดังกลาวไดรับรางวัล “Innovative 
Mobile Digital Lifestyle Campaign Award" จาก  
Asia Pacific Customer Service Consortium 
(APCSC) ซึ�งเปนรางวัลจากการคัดสรรแคมเปญที่มี 
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบโจทยการบริการและการดูแล 
ลูกคาในยุคดิจิทัลไดยอดเยี่ยมที่สุดดวย
 ไมเพียงแตการสงมอบบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคา 
เทานั้น การลดขอกังวลของลูกคาจากการใชงานตลอด 
ระยะเวลาที่เปนลูกคาของเราก็สำคัญ ขอกังวลหนึ�ง 
ที่เห็นไดชัดเจนคือการใชอินเทอรเน็ตเกินกวาแพ็กเกจ
ที ่สมัครไว อย างไมได ต ั ้งใจ เน� �องจากเมื ่อล ูกคา 
เดินทางไปตางประเทศมักจะมีพฤติกรรมการใชงาน
สมารทโฟนเพื่อติดตอสื่อสารกลับมายังประเทศไทย 
รวมทั้งโซเชียล มีเดียตางๆ ซึ�งในอดีตลูกคาตองรับ 
ภาระคาใชบริการที ่เกิดขึ้นจากความไมต ัง้ใจ ดังนั้น 
เพื ่อชวยปองกันไมใหลูกคาตองรับภาระดังกลาว 
โดยไมจำเปน เราจึงไดมีบริการแจงเตือนลวงหนาผาน 
SMS เมื ่อลูกคาตองเดินทางไปตางประเทศ หรือ 
เมื่อใกลสิ้นสุดโปรโมชั�นหรือแพ็กเกจที่ใชงานใกลหมด 
เพื่อปองกันไมใหมีคาใชบริการสวนเกินจากแพ็กเกจ

• iSWOP แพ็กเกจ นวัตกรรมแพ็กเกจมือถือท่ีเกิดข้ึน 
ในป 2558 ซึ�งนับวาเปนครั้งแรกที่ลูกคาสามารถ 
ปรับสลับคาโทร-คาอินเทอรเน็ตไดดวยตนเองทุกที่
ทุกเวลาผานอุปกรณมือถือ ทำใหลูกคาไมตองกังวล 
วาคาโทรหรือคาอินเทอรเน็ตในแพ็กเกจที่ใชงานจะ 
เหลือ ทำใหไดรับความคุมคาสูงสุด

• ซิมเซฟเซฟ และซิมมือถือระบบเติมเงินรูปแบบใหม 
ที่เกิดขึ้นจากความหวงใย 
ในความปลอดภ ัยของ 
ลูกคา เราจึงไดรวมมือกับ 
แอกซาประกันภัย เพื ่อ 
มอบสิทธ ิพิเศษประกัน 
อุบัติเหตุและเงินชดเชย 
รายไดฟรีสำหรับลูกคา 
ที ่ใชซิมเซฟเซฟน� ้ โดย 

ไมตองชำระคาเบี้ยประกันแตอยางใด โดยปจจุบัน 
มีลูกคาท่ีมาขอเคลมแลว จำนวน 2 ราย 

• ความรวมมือกับ “ทุนประกันภัย” มอบสิทธิพิเศษ 
ความคุมครองประกันอุบัติเหตุในตางแดน วงเงิน 
สูงสุดถึง 300,000 บาทฟรี เพียงสมัครและใช 
แพ็กเกจเอไอเอส โรมมิ�ง แพ็กเกจใดก็ได ซึ�งถือวา 
เปนการตอยอดจากซิมเซฟเซฟที่คุ มครองแคใน 
ประเทศ ใหขยายขอบเขตไปถึงลูกคาที่ตองเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทำใหลูกคาสามารถวางใจและอุนใจ 
ตลอดการเดินทาง

ยกระดับกลยุทธ�การดูแลลูกค�าให�สอดรับกับยุคดิจ�ทัล 
 ปที่ผานมา เราไดเดินหนายกระดับกลยุทธการดูแล 
ลูกคาใหสอดรับกับยุคดิจิทัล ดวยการเปดตัวโครงการ    
"AIS LIVE 360º เติมทุกองศากับความพิเศษ" เพื่อ 
ดูแลลูกคาใหครอบคลุมทุกดานของความตองการทั้ง 
360 องศาของการใชชีวิต สอดคลองกับรูปแบบการ 
ใชชีวิตของคนยุคใหมที ่มองหาความพิเศษ ความ 
สะดวกสบาย ความตื่นเตน และความสนุกสนาน เชน 
สวนลดรานคาช้ันนำกวา 12,000 ราน ใหลูกคาสามารถ 
เลือกสิ�งที่ใชและใชชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ หรือการใช 
เอไอเอส พอยท แลกรับสวนลดคาโทรศัพท คาอินเทอรเน็ต 
เปนตน

 เรามีการวิเคราะหปจจัยทั ้งภายในและภายนอก 
ครอบคลุมถึงความตองการของลูกคา ไมวาจะเปนจาก 
ประสบการณจริงหรือจากการสำรวจความตองการของ 
ลูกคากลุมเปาหมาย สภาวะการแขงขัน ทิศทางการเติบโต 
ของอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวโนมพฤติกรรมการใชงาน 
ของผูบริโภค ฯลฯ โดยตัวอยางของนวัตกรรมทางดาน 
สินคาและบริการในปที่ผานมา ซึ�งเกิดจากการวิเคราะห 
และศึกษาพฤติกรรมการใชงานของลูกคาดังกลาว มีดังน�้
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ก�อนการเดินทาง
(Educate)
- ใหความรูแกลูกคา
เรื่องการใชงาน
ในตางประเทศ
และแพ็กเกจที่ใชงาน

วันออกเดินทาง
(Remind & Alert)
- สง SMS แจงขอมูล
แพ็กเกจที่สมัคร
วิธีการตั้งคาและ
ขอควรระวัง ตั้งแตเมื่อ
ลูกคาถึงสนามบิน

เมื่อเป�ดใช�งานครั้งแรก
(Instant Advice)
- บริการ SMS อัตโนมัติ
แจงการเปดใชงาน
ใหลูกคาทราบในทันที
ท่ีลูกคาเปดใชงานคร้ังแรก
ในตางประเทศ

เม่ือตัดส�นใจซ้ือแพ็กเกจ
(Fit Different Needs)
- นำเสนอแพ็กเกจ
ที่เหมาะกับความตองการ 
ใชงานของลูกคา

- กำหนดชวงเวลาใชงาน
ไดลวงหนาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ขณะท่ีอยู�ต�างประเทศ
(Remind & Protection)
- แจงเตือนหากมีการใชงาน
นอกแพ็กเกจ
หรือนอกโครงขาย
เพ่ือปองกันไมใหลูกคาตอง
เสียคาบริการท่ีไมต้ังใจ

- แจงเตือนหากแพ็กเกจ
ท่ีใชงานใกลหมด

เมื่อพบว�ามีแนวโน�ม
การใช�งานที่สูงผิดปกติ
(Proactive Assistance)
- จำกัดการใชงานเม่ือพบวา
ลูกคามีการใชงาน
สูงเกินวงเงิน

- สง SMS แจงเตือน
พรอมนำเสนอแพ็กเกจใหม
ท่ีเหมาะสม

เดินทางกลับบ�าน
อย�างหายห�วง 
(Worry Free)
- ตรวจสอบยอดคาใชจาย
ของลูกคาโดยเทียบกับ
แพ็กเกจท่ีสมัคร
และวงเงินสูงสุด
เพ่ือใหลูกคาสบายใจ
วาจะไมตองเสียคาใชจาย
สวนเกินโดยไมต้ังใจ

 โดยโครงการดังกลาวไดรับรางวัล “Innovative 
Mobile Digital Lifestyle Campaign Award" จาก  
Asia Pacific Customer Service Consortium 
(APCSC) ซึ�งเปนรางวัลจากการคัดสรรแคมเปญที่มี 
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบโจทยการบริการและการดูแล 
ลูกคาในยุคดิจิทัลไดยอดเยี่ยมที่สุดดวย
 ไมเพียงแตการสงมอบบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคา 
เทานั้น การลดขอกังวลของลูกคาจากการใชงานตลอด 
ระยะเวลาที่เปนลูกคาของเราก็สำคัญ ขอกังวลหนึ�ง 
ที่เห็นไดชัดเจนคือการใชอินเทอรเน็ตเกินกวาแพ็กเกจ
ที ่สมัครไว อย างไมได ต ั ้งใจ เน� �องจากเมื ่อล ูกคา 
เดินทางไปตางประเทศมักจะมีพฤติกรรมการใชงาน
สมารทโฟนเพื่อติดตอสื่อสารกลับมายังประเทศไทย 
รวมทั้งโซเชียล มีเดียตางๆ ซึ�งในอดีตลูกคาตองรับ 
ภาระคาใชบริการที ่เกิดขึ้นจากความไมต ัง้ใจ ดังนั้น 
เพื ่อชวยปองกันไมใหลูกคาตองรับภาระดังกลาว 
โดยไมจำเปน เราจึงไดมีบริการแจงเตือนลวงหนาผาน 
SMS เมื ่อลูกคาตองเดินทางไปตางประเทศ หรือ 
เมื่อใกลสิ้นสุดโปรโมชั�นหรือแพ็กเกจที่ใชงานใกลหมด 
เพื่อปองกันไมใหมีคาใชบริการสวนเกินจากแพ็กเกจ

นอกจากน้ี เม่ือลูกค�าไม�ได�ใช�งาน ลูกค�าสามารถกด *129 
เพ�อ่ป�ดการใช�งานช่ัวคราวได� โดยไม�จำเป�นต�องโทรหาคอลเซ็นเตอร� 

ที่สมัครไวโดยไมตั้งใจ นอกจากน�้ บริการ “AIS No 
Worry Data Roaming” ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป 
2556 เปนบริการที ่ช วยใหล ูกคาสามารถควบคุม 
คาใชจายไดจริงอยางโปรงใส ชวยปองกันปญหาเน็ตรั�ว 
ในตางประเทศ เน��องจากระบบจะหยุดการใชงานดาตา 
เมื ่อมีการจับสัญญาณเครือขายที่ไมตรงกับเงื ่อนไข 
ของแพ็กเกจที่ลูกคาสมัครไว
 เราไมไดหยุดการพัฒนางานบริการไวเพียงเทานั้น 
ในป  2558 บร ิการ Pre - Roaming A le r t 
ไดถูกพัฒนาสำหรับลูกคาที่จะเดินทางไปตางประเทศ 
เพิ�มข้ึน โดยเม่ือลูกคาเดินผานจุดตรวจคนเขาเมืองขาออก 
ระบบจะทำการสง SMS ถึงลูกคาภายใน 30 นาที 
เพ่ือแจงใหลูกคาสมัครแพ็กเกจโรมมิ�ง หรือปดการใชงาน 
อินเทอรเน็ตหากไมตองการใชงาน บริการน� ้เปน 
การแจงใหลูกคาทราบลวงหนา อีกทั ้งยังแสดงถึง 
ความจริงใจในการใหบริการในเวลาที ่เหมาะสมคือ 
“Right Time, Right Person”

ท�องโลกอุ�นใจ ไร�กังวล 
ด�วยบร�การ AIS No Worry Data Roaming

บร�การใหม�! AIS No Worry Data Roaming ช�วยดูแลคุณ
ตลอดการใช�งาน Data ในต�างประเทศ

กระบวนการดูแลลูกค�าที่สมัครโรมมิ�ง แพ็กเกจ
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โครงข�ายคุณภาพ โครงข�ายเอไอเอส
 จากการที ่ประเทศไทยมีพื ้นที ่ท ั ้งสิ ้น 516,966 
ตารางกิโลเมตร โดยภายในสิ้นป 2558 เอดับบลิวเอ็น 
บริษัทยอยของเรา สามารถเปดใหบริการ 3G บนยาน 
ความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 
27,200 สถาน�ฐาน คิดเปน 98% ของประชากร 
ทั�วประเทศ ซึ�งครอบคลุมครบท้ัง 77 จังหวัด และครบท้ัง 
923 อำเภอ ท้ังน�ยั้งสามารถครอบคลุมไดถึง 7,043 ตำบล

 หลังจากท่ีเราไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 1800 
เมกะเฮิรตซ จาก กสทช. เราไดเรงนำคลื่นดังกลาว 
มาใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 4G (Long -Term 
Evolution) ใหเร็วท่ีสุด โดยสามารถเปดใหบริการไดท้ังส้ิน 
42 จังหวัด 7,000 สถาน�ฐานภายในเดือนมกราคม 2559 
และมีเปาหมายวาจะเปดใหบริการ 18,000 สถาน�ฐาน 
ภายในปน�้
 เรายังไมหยุดยั ้งในการพัฒนาขยายเครือขาย 
ออกไปย ั งพ ื ้ นท ี ่ห  างไกลท ี ่ ไฟฟ าย ั ง เข  า ไม ถ ึ ง 
ดวยการสรางสถาน�โซลาร เซลล เชน ที่ดอยแมจอก 
ดอยแมซา ดอยปาเปยง จังหวัดเชียงใหม และบริเวณ 
อุทยานเข ื ่อนร ัชชประภา จ ังหว ัดส ุราษฎร ธาน � 
โดยมีการขยายสถาน�ฐานโซลาร เซลล อีกจำนวน 2 แหง 
ที่ดอยแมหยอด และจุดผอนปรนบานปางคาม เปนตน

 เพื ่อใหเป นการสงเสร ิมให 
คนไทยทุกคนสามารถเข าถ ึง 
อินเทอรเน็ตไดอยางทั�วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ เราจึงขยายธุรกิจ 

ไปยังธุรกิจอินเทอรเน็ตบาน (Fixed Broadband) ซึ�ง 
ถือเปนรายแรกของไทยที่ใหบริการผานเครือขายใยแกว 
นำแสงอยางแทจริง สามารถรองรับความเร็วไดสูงสุด  1 Gbps 
โดยในปที่ผานมาสามารถครอบคลุมท้ังส้ิน  1.7 ลาน 
ครัวเร ือน และมีแผนขยายครอบคลุมทั ้งส ิ ้น 6.5 
ลานครัวเรือนภายในป 2559

923
อำเภอ

3G 

7,043
ตำบล

77
จังหวัด

2100MHz
ครอบคลุม

สถาน�ฐานพลังงานแสงอาทิตยท่ีทำใหชาวไทยภูเขา
ในภาคเหน�อไดมีระบบการส่ือสารใช
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กรอบการบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจของเอไอเอส

“4 Ps ในการบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ”

นโยบายด�าน
ความต�อเนื่อง

ทางธุรกิจ
(BCM Policy)

โครงสร�างพ�้นฐาน
และทรัพยากรที่ต�องใช�

ในระบบบร�หาร
ความต�อเนื่องทางธุรกิจ

(BCM Physical 
Infrastructure)

บุคลากรและการกำหนด
บทบาทหน�าที่ในการบร�หาร
จัดการและการปฏิบัติงาน

ในระบบบร�หาร
ความต�อเนื่องทางธุรกิจ

(BCM Personnel)

กระบวนการ
ดำเนินการหลักที่เป�น

ตัวจักรในการขับเคล�่อน
งานในระบบบร�หารความ

ต�อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM Processes)

 และเพื่อใหเราสามารถใหบริการลูกคา 
ไดอยางตอเน��อง จึงมีการตรวจสอบและวิเคราะห 
ขอมูลคุณภาพบริการผานศูนยปฏิบัติการ 
โครงขายและบริการ (Network & Service 
Operation Center (NSOC)) ตลอด 24 
ชั�วโมง พรอมทั้งมีระบบการบริหารจัดการ 
ขอผิดพลาดแบบรวมศูนย (Centralize Fault 
Management Sys tem (CFMS) ) 

ระบบการบร ิหารผลการดำเน ินงาน (Performance        
Management System (PMS)) และระบบการรับแจงเหตุ 
และติดตามงาน (Trouble Ticket System (TTS)) 
ที ่จะชวยใหการประสานงานในการดูแลและซอมบำรุง 
โครงขายที ่กระจายอยู ท ั �วประเทศ สามารถกระทำได 
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

  สำหรับการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การใหบริการของโครงขาย เรามี 
การจัดต้ังหนวยงาน Activity Control 
Management (ACTM) เพื่อควบคุม 
ไมใหชวงที่อยูระหวางการดำเนินการ 
ดังกลาวสงผลกระทบตอการใหบริการ 
แกลูกคา โดยการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

จะต องผ านการประเม ินความเส ี ่ยง และผลกระทบ 
ที่มีตอลูกคาอยางเปนระบบ รวมถึงมีแผนการรองรับใน 
กรณ�ที่เกิดเหตุผิดพลาดในระหวางหรือหลังการเปลี่ยนแปลง 
และเรายังไดจัดทำกรอบและแผนการดำเนินงานความ 
ตอเน� �องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ใน 
สถานการณฉุกเฉิน โดยมีการนำแผนดังกลาวมาฝกซอม  
ทุกป เพื ่อสรางความเชื ่อมั �นวาในสถานการณที ่ว ิกฤต 
หรือฉุกเฉิน ลูกคาของเรายังจะคงสามารถติดตอสื่อสาร  
กันไดอยางตอเน��อง 

Management

Activity
ControlNetwork

Operation
Center
& Service
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ดูแลลูกค�าทุกย�างก�าว
 ป น � ้ เราได เด ินหนายกระด ับกลยุทธ การด ูแล 
ลูกคาใหสอดรับกับยุคดิจิทัล ดวยการเปดตัวโครงการ 
"AIS LIVE 360º เติมทุกองศากับความพิเศษ" เพื่อ 
ดูแลลูกคาใหครอบคลุมทุกดานของความตองการท้ัง 360 
องศาของการใชชีวิต สอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิต 
ของคนยุคใหมท่ีมองหาความพิเศษ ความสะดวกสบาย 
ความตื่นเตน และความสนุกสนาน โดยมีกลยุทธสำคัญ 
5 ดาน ผาน 5 องศาของการดูแล ดวยพันธมิตรรานคา 
ชั ้นนำกวา 12,000 รานคา ซึ �งนอกจากลูกคาเอง 
จะไดร ับประสบการณพิเศษแลว พันธมิตรของเรา 
ยังมียอดขายเพิ�มขึ้นเฉลี่ย 10% - 20%

ให�ความมั่นใจว�าข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าจะถูกเก็บ
รักษาไว�อย�างปลอดภัย
 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
การเติบโตของสังคมออนไลน และการทำธุรกรรม 
ผานอุปกรณส ื ่อสาร นอกจากจะนำมาซึ �งโอกาส 
ในการเขาถึงบริการทางการเงินอยางไรขอบเขตของ 
ผูใชบริการแลว ยังสงผลใหเกิดการเติบโตของรายได 
จากชองทางออนไลนในขาผูประกอบการดวย โดยมูลคา 
การทำธุรกรรมออนไลนผานแอพพลิเคชั�น AIS mPAY 
ในป 2558 คิดเปนมูลคา 21,242 ลานบาท เพิ�มขึ้นจาก 
17,271 ลานบาท เมื่อป 2557 นั�นแสดงใหเห็นถึง 
ความเชื ่อมั �นของลูกคาตอระบบความปลอดภัยบน 
เครือขายเอไอเอส แตในขณะเดียวกันเมื ่อขอมูล 
สวนบุคคลมีการเขาถึงกันงายขึ้น ทั้งโดยความสมัครใจ 
และไมสมัครใจ ก็ทำใหองคกรเองมีความจำเปน 
ที่จะตองเพิ�มมาตรการและวิธีการปองกันเพื่อรองรับ 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได

กำหนดเปนนโยบายท่ีบังคับใชกับพนักงานทุกคนทุกระดับ
 เรามีกระบวนการและการดำเนินงานเพื่อปกปอง 
ขอมูลสวนบุคคลใหมีความปลอดภัย โดยกำหนดเปน 
เป าหมายในการดำเน ินการตามนโยบาย และ 
หลักเกณฑการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ ครอบคลุมถึงผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบอยางมี 
ประสิทธิภาพ
 แนวทางเรื่องการเก็บรักษาความลับของลูกคา เริ�ม 
มาตั้งแตการบรรจุเรื่องความรับผิดชอบตอลูกคาไวใน 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและประมวลจริยธรรม 
ธุรกิจขององคกร รวมทั้งกำหนดใหมี “หลักเกณฑ 
การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ” แยกออกมาตางหาก เพื่อใช 
กำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการ Information 
& Technology ซึ �งประกอบดวยผู บริหารระดับสูง 
จากสายงานที ่เก ี ่ยวของเปนผู กำกับดูแลใหมั �นใจ 
วานโยบายดังกลาวจะถูกนำไปปฏิบัติอยางเครงครัด 

และมีประสิทธิภาพ ซึ�งเปนที่นายินดีอยางยิ �งที ่ในป 
2558 เราได ร ับการร ับรองมาตรฐานการบร ิหาร 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO27001 ที่ดาตา เซ็นเตอร ถือเปนการยกระดับ 
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของเอไอเอสขึ้นไป 
สูระด ับสากล อ ันเป นการเพ ิ �มข ีดความสามารถ 
ในการแขงขันทางธุรกิจและสรางความเชื่อมั�นใหแก 
ลูกคาของเรา
 ขณะน�้ เราอยูระหวางการปรับปรุง “นโยบายปกปอง 
ข อม ูลส วนบุคคล” เพ ิ �มข ึ ้นมาอ ีกฉบับหนึ �งตาม 
แนวทางของ กสทช. และหน วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข อง 
เพ่ือใหการดำเนินงานดังกลาวมีความชัดเจนมากข้ึน ดวย 
จุดประสงคในการปองกันขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 
ไมใหถูกเขาถึง และ/หรือถูกนำไปใชงานอยางไมเหมาะสม 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา 
ตามที่กำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของเอไอเอส รวมทั้ง 
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล
ท่ีเก่ียวของ โดยไดกำหนดเร่ืองระยะเวลาในการเก็บรักษา 
ขอมูล การแจงใหลูกคาทราบกอนเก็บขอมูล และการ 
บังคับใช โดยกรรมการและพนักงานทุกระดับ คูคา 
และคูสัญญา มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายฉบับน�้

พัฒนาความรูและความตระหนักใหพนักงาน
 เราจัดใหมีการพัฒนาความรูและทักษะการรักษา 
ความปลอดภ ัยของระบบและข อม ูลส วนบ ุคคล 
ทั้งผูที่ใชงานขอมูลและระบบ (User) ผูที่ดูแลระบบ 
(System Administrator) รวมถึงผู พ ัฒนาระบบ 
(Developer) เพื ่อเพิ �มความสามารถในการบริหาร 
จัดการใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน การใหความรู 
ความปลอดภ ัยก ับผ ู พ ัฒนาระบบตามมาตรฐาน 
ในดานการพัฒนาซอฟตแวรอยางปลอดภัย (SSDLC) 
การใหความรู ในดานปกปองขอมูลสวนบุคคลใหกับ 
พนักงานที ่ม ีความจำเปนตองใชข อมูลสวนบุคคล 
รวมถึงการจัดการสิทธิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
ตามความจำเป น เป นต น และจ ัด ให พน ักงาน 
รับการอบรมหรือรับรองจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
ในอุตสาหกรรม เรื ่องความสามารถที ่เกี ่ยวของกับ
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คุณบุษกร ธนสมบูรณ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�อำนวยการส�วนงานบร�หาร
ความปลอดภัยสารสนเทศ

  ในยุคท่ีเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เติบโตน� ้
ขอมูลตางๆ มีการเผยแพรบนโลกออนไลนท่ีไรขอบเขต 
เรา เอไอเอส ก็เปนหนึ�งในผูใหบริการที่ตองใชขอมูล 
ในการดำเนินกิจการ เพื่อสามารถใหบริการลูกคา 
ตามความคาดหวัง เราเองมีความตระหนักในความ 
เปนสวนตัวของลูกคาและมุงมั�นที่จะรักษาความเปน
สวนตัวของลูกคาของเราทุกคน โดยการดูแลขอมูล 
สวนบุคคลของลูกคาใหมีความปลอดภัย มุงมั�นใน 
การกำกับการดูแลขอมูลสวนบุคคลท่ีสำคัญของลูกคา
ตลอดกระบวนการนำไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ในการดำเนินกิจการและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการดูแลลูกคาของเรา ท้ังในแงกระบวนการทำงาน 
บุคลากรที่ทำงานและระบบงานที่เกี่ยวของ อีกทั้ง 
เห็นถึงความสำคัญในการสรางความเขาใจในการ 
ดูแลขอมูลสวนบุคคลใหกับผูเก่ียวของ ซึ�งรวมถึงคูคา 
และชองทางบริการลูกคา ลูกคาของเราจึงมั�นใจไดวา 
ความเปนสวนตัวของลูกคาจะถูกรักษาไวเปนอยางดี
ที่สุด

ให�ความมั่นใจว�าข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าจะถูกเก็บ
รักษาไว�อย�างปลอดภัย
 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
การเติบโตของสังคมออนไลน และการทำธุรกรรม 
ผานอุปกรณส ื ่อสาร นอกจากจะนำมาซึ �งโอกาส 
ในการเขาถึงบริการทางการเงินอยางไรขอบเขตของ 
ผูใชบริการแลว ยังสงผลใหเกิดการเติบโตของรายได 
จากชองทางออนไลนในขาผูประกอบการดวย โดยมูลคา 
การทำธุรกรรมออนไลนผานแอพพลิเคชั�น AIS mPAY 
ในป 2558 คิดเปนมูลคา 21,242 ลานบาท เพิ�มขึ้นจาก 
17,271 ลานบาท เมื่อป 2557 นั�นแสดงใหเห็นถึง 
ความเชื ่อมั �นของลูกคาตอระบบความปลอดภัยบน 
เครือขายเอไอเอส แตในขณะเดียวกันเมื ่อขอมูล 
สวนบุคคลมีการเขาถึงกันงายขึ้น ทั้งโดยความสมัครใจ 
และไมสมัครใจ ก็ทำใหองคกรเองมีความจำเปน 
ที่จะตองเพิ�มมาตรการและวิธีการปองกันเพื่อรองรับ 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได

กำหนดเปนนโยบายท่ีบังคับใชกับพนักงานทุกคนทุกระดับ
 เรามีกระบวนการและการดำเนินงานเพื่อปกปอง 
ขอมูลสวนบุคคลใหมีความปลอดภัย โดยกำหนดเปน 
เป าหมายในการดำเน ินการตามนโยบาย และ 
หลักเกณฑการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ ครอบคลุมถึงผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบอยางมี 
ประสิทธิภาพ
 แนวทางเรื่องการเก็บรักษาความลับของลูกคา เริ�ม 
มาตั้งแตการบรรจุเรื่องความรับผิดชอบตอลูกคาไวใน 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและประมวลจริยธรรม 
ธุรกิจขององคกร รวมทั้งกำหนดใหมี “หลักเกณฑ 
การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ” แยกออกมาตางหาก เพื่อใช 
กำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการ Information 
& Technology ซึ �งประกอบดวยผู บริหารระดับสูง 
จากสายงานที ่เก ี ่ยวของเปนผู กำกับดูแลใหมั �นใจ 
วานโยบายดังกลาวจะถูกนำไปปฏิบัติอยางเครงครัด 

และมีประสิทธิภาพ ซึ�งเปนที่นายินดีอยางยิ �งที ่ในป 
2558 เราได ร ับการร ับรองมาตรฐานการบร ิหาร 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO27001 ที่ดาตา เซ็นเตอร ถือเปนการยกระดับ 
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของเอไอเอสขึ้นไป 
สูระด ับสากล อ ันเป นการเพ ิ �มข ีดความสามารถ 
ในการแขงขันทางธุรกิจและสรางความเชื่อมั�นใหแก 
ลูกคาของเรา
 ขณะน�้ เราอยูระหวางการปรับปรุง “นโยบายปกปอง 
ข อม ูลส วนบุคคล” เพ ิ �มข ึ ้นมาอ ีกฉบับหนึ �งตาม 
แนวทางของ กสทช. และหน วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข อง 
เพ่ือใหการดำเนินงานดังกลาวมีความชัดเจนมากข้ึน ดวย 
จุดประสงคในการปองกันขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 
ไมใหถูกเขาถึง และ/หรือถูกนำไปใชงานอยางไมเหมาะสม 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา 
ตามที่กำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของเอไอเอส รวมทั้ง 
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล
ท่ีเก่ียวของ โดยไดกำหนดเร่ืองระยะเวลาในการเก็บรักษา 
ขอมูล การแจงใหลูกคาทราบกอนเก็บขอมูล และการ 
บังคับใช โดยกรรมการและพนักงานทุกระดับ คูคา 
และคูสัญญา มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายฉบับน�้

พัฒนาความรูและความตระหนักใหพนักงาน
 เราจัดใหมีการพัฒนาความรูและทักษะการรักษา 
ความปลอดภ ัยของระบบและข อม ูลส วนบ ุคคล 
ทั้งผูที่ใชงานขอมูลและระบบ (User) ผูที่ดูแลระบบ 
(System Administrator) รวมถึงผู พ ัฒนาระบบ 
(Developer) เพื ่อเพิ �มความสามารถในการบริหาร 
จัดการใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน การใหความรู 
ความปลอดภ ัยก ับผ ู พ ัฒนาระบบตามมาตรฐาน 
ในดานการพัฒนาซอฟตแวรอยางปลอดภัย (SSDLC) 
การใหความรู ในดานปกปองขอมูลสวนบุคคลใหกับ 
พนักงานที ่ม ีความจำเปนตองใชข อมูลสวนบุคคล 
รวมถึงการจัดการสิทธิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
ตามความจำเป น เป นต น และจ ัด ให พน ักงาน 
รับการอบรมหรือรับรองจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
ในอุตสาหกรรม เรื ่องความสามารถที ่เกี ่ยวของกับ
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พนักงานที่รับแจงเหตุ
สงใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
เพื่อทำการตรวจสอบ

ดำเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง (หากจริง
ตองดำเนินการแกไข
พรอมหามาตรการ

ปองกันไมให
เกิดเหตุซ้ำ)

แจงผลใหลูกคาทราบ
แจงผลใหผูบริหาร
ที่มีหนาที่กำกับดูแล

รับทราบ

จัดกระบวนการทำงานเพ่ือใหสามารถกำกับดูแลไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ
• การบริหารองคกร (Organization Management) 

จัดต้ังโครงสรางองคกรท่ีใหความสำคัญกับเร่ืองความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล เพื่อบริหารจัดการ 
และปกปองในดานตางๆ โดยมีคณะกรรมการความ 
ปลอดภัยขอมูลและระบบสารสนเทศ (Information 
and IT Security Committee) ซึ�งประกอบดวย 
ผูบริหารระดับสูงจากสายงานที่เกี่ยวของ ทำหนาที่ 
กำกับดูแลนโยบายการบริหารความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ และมีหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบเรื่องน�้โดยตรง

• การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
เรามีการบริหารความเสี่ยงดาน IT ภายใตกรอบ 

การบริหารจัดการดานความปลอดภัย เชน CISM, 
CISSP, GPEN, CEH, SEC+, CCNA, CCNP, CCDA, 
ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO/IEC 27001 หรือ 
Lead implementer เปนตน
 เรากำหนดใหพนักงานทุกคนจะตองเรียนและทำแบบ 
ทดสอบเร่ือง “การปกปองและการรักษาขอมูลสวนบุคคล 
ของลูกคา” ผานระบบอินเทอรเน ็ตภายในองคกร 
ซึ�งในป 2558 น�้ ผลปรากฏวาพนักงานทั้งหมดผาน 
การทดสอบ
 ในสวนของมาตรการเพ่ือใหลูกคาสามารถทำธุรกรรม 
ผานระบบสารสนเทศไดอยางปลอดภัย และสามารถ 
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตน สามารถยกตัวอยาง 
ไดดังตอไปน� ้

- การสรางรหัสผานที่ใชครั ้งเดียว (One Time 
Password - OTP) เพ่ือใหลูกคากรอกกอนเขาถึง 
ขอมูลสวนบุคคลในการใชบริการและการซ้ือสินคา 
ผานระบบออนไลน 

- การกำหนดใหตองใชเลขบัตรประชาชนเพื่อเปน 
การระบุตัวตนที่แทจริงในการติดตอทำธุรกรรม

- การออกนโยบายและควบคุมสิทธิการเขาใชงาน 
ระบบและการเขาถึงขอมูลของหนวยงานและ 
บุคคลตางๆ ทั ้งภายในและภายนอกองคกร    
ใหเปนไปอยางเหมาะสม

- การใหความรูแกลูกคาอยางตอเน��อง เพื่อใหเกิด 
ความระมัดระวังในการใชงาน 

- การจัดลำดับชั้นความลับของขอมูล เพ่ือใหระบบ 
การบริหารจัดการในแตละลำดับชั ้นสามารถ 
ทำไดอยางมีประสิทธิภาพ

 นอกจากชองทางคอลเซ็นเตอรที ่ล ูกคาสามารถ 
รองเรียนเรื่องการละเมิดขอมูลสวนบุคคลไดแลวนั้น 
เราไดจัดต้ังหนวยงาน Complaint Management Center 
เพื ่อทำหนาที ่บริหารจัดการขอรองเรียนที ่มาจาก 
หนวยงานรัฐ อาทิ กสทช. สคบ. ฯลฯ หรือมาจาก 
ผูบริหารของเอไอเอสขึ้นเปนการเฉพาะ

การบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส ความเสี่ยงที่พบ 
จะไดรับการจัดการตามลำดับความสำคัญและเปน 
ไปตามกลยุทธการดำเนินธุรกิจของเรา

• การประเมินความปลอดภัย (Security Assessment) 
เราจัดใหมีการตรวจประเมินความปลอดภัยของ 
ระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ เพื ่อ 
ใหมั �นใจวาเราปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการเขาถึง 
ระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ อีกทั้งยังมี 
การตรวจประเมินโดยบุคลากรภายนอก ใหผลการ 
ประเมินนั้นเปนที่ยอมรับ

• การจัดการเหตุการณละเมิดความปลอดภัย (Incident 
Management) เราจัดใหมีกระบวนการบริหารเหตุการณ 
ละเมิดความปลอดภัยอยางเปนระบบ

กระบวนการจัดการกับข�อร�องเร�ยนเม่ือลูกค�าเกิดความสงสัยว�าจะมีการละเมิดข�อมูลส�วนบุคคล
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ�อ่จัดการเหตุผิดปกติทางด�านความปลอดภัยของข�อมูล

การกำจัดเหตุ 
(Eradication) 
คนหาสาเหตุของ 
การละเมิดที่เกิดขึ้น

*หมายเหตุ: เน��องจากตัวเลขที่ปรากฏในรายงานของป 2557 เปนตัวเลข 
เฉพาะจำนวนขอกังวลของลูกคา ในปน�้ จึงไดปรับใหมโดยเพิ�มจำนวน 
การละเมิดจริงภายหลังจากที่เราไดตรวจสอบแลว เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
ที่ถูกตองกับผูอาน

ตารางแสดงจำนวนข�อร�องเร�ยนของลูกค�า
เร�่องการละเมิดข�อมูลส�วนบุคคล

จำนวนขอกังวล 248 412 271
ของลูกคาวาขอมูล
อาจถูกละเมิด

จำนวนการละเมิด 0 0 0
ขอมูลสวนบุคคล
ของลูกคาจริง
ภายหลังที่ได
ตรวจสอบแลว

2556 2557 2558รายละเอียด

พัฒนานวัตกรรมทางดานสินคาและบริการเพื่อใหคุณ 
ใชชีวิตไดมากกวา
 วิว ัฒนาการของเทคโนโลยีนำมาซึ �งความเจริญ 
ในดานเศรษฐกิจ ความสะดวกสบายในการติดตอ 
สื่อสาร และความสามารถในการสรางสรรคสินคาและ 
บริการใหมๆ  ใหแกลูกคามากข้ึน ขณะเดียวกัน ความท่ี 
เทคโนโลยีตางๆ สามารถหาซ้ือไดงายและมักจะมีลักษณะ 
ที่เหมือนกัน ก็นำมาซึ�งคูแขงรายใหมๆ ดวย ดังนั้น 
สิ�งที่จะสรางความแตกตางและความไดเปรียบใหกับ 
องคกรไดนั ้น ก็คือสิ �งที ่องคกรตองสรางขึ ้นมาเอง 
คิดคนข้ึนมาเอง หรือท่ีเรียกวา “นวัตกรรม” ประกอบกับ 
ศักยภาพของพนักงานเอไอเอสที ่มีความเชี ่ยวชาญ 
ทำใหเราพรอมที่จะกาวเขาสูการแขงขัน
 การกำหนดให การค ิดค นและผล ิตนว ัตกรรม 
ออกสู ตลาดเปนหลักสำคัญในการขับเคลื ่อนองคกร 
เปนวัฒนธรรมองคกรที่ตองปฏิบัติรวมกัน และกำหนด 
ใหการสรางสรรคนวัตกรรมเปนหนึ�งในตัวชี้วัดความ 
สำเร็จขององคกร (Corporate Balanced Scorecard) 
โดยเราไดกำหนดขอบเขตของการสรางนวัตกรรมเปน 
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 นวัตกรรมทางดานสินคา 
และบริการ หรือโมเดลธุรกิจใหมๆ  (Product Innovation) 
เปาหมายเพื่อสรางแหลงรายไดใหมๆ ทั้งจากตลาด 
กลุมเดิม และกลุมใหมๆ ใหแกบริษัท สวนที่ 2 คือ 

นว ัตกรรมกระบวนการ (Process Innovat ion) 
ที่นำมาเปนเครื่องมือในการใหบริการไมวาในสวนใด 
ของธุรกิจก็ตาม เพื่อใหการใหบริการแกลูกคาของเรา 
มีประสิทธิภาพมากยิ�งข้ึน และในบางกรณ�เพ่ือตอบสนอง 
บริการใหมๆ ที ่เก ิดขึ ้นจากนวัตกรรมในสวนที ่ 1 
ท่ีไดกลาวไปแลว และสวนท่ี 3 นวัตกรรมท่ีเปนเทคโนโลยี 
(New Technology) ท ี ่ ได ร ับการค ิดค นพัฒนา 
ขึ ้นมาเพื ่อนำมาเสริมสราง หรือแมกระทั �งทดแทน 
เทคโนโลยีที่มีการใชงานอยูเดิม ทำใหการใหบริการ 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบกาวกระโดด
 โดยต ัวอย างนว ัตกรรมที ่ เก ิดจากแรงผล ักด ัน 
ในขอจำกัดเรื่องคลื่นความถี่ในการใหบริการที่ผานมา 
เพื ่อใหเอไอเอสสามารถใหบริการกับลูกคากวา 38 
ลานเลขหมายไดอยางตอเน� �อง เราจึงไดจับมือกับ 
Huawei หนึ�งในพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อรวมกัน 
คิดคนวิธีเพิ�มชองสัญญาณโดยที่ไมตองเพิ�มความถี ่
หรือสถาน�ฐาน จึงกอเกิดนวัตกรรม “3G 2100MHz    
6 sectors” โดยมีหลักการทำงาน คือ การแบงพื้นที่ 
ครอบคลุมสัญญาณจากหนึ �งเปนสอง ซึ �งโดยปกติ 
การติดตั้งสถาน�ฐานทั�วไป 1 สถาน�ฐานจะประกอบดวย 
สายอากาศ 3 ตน หรือเรียกวา 3 sectors ซึ�งแตละ 
sector จะใหชองสัญญาณของตัวเอง ดังนั้น ถาเรา 
ตองการเพิ�มชองสัญญาณใหมากขึ้น เราจึงตองเพิ�ม 
สายอากาศใหมากข้ึนน ั �นเอง โดยปจจุบัน เทคโนโลยี 
6 sectors ทำใหเราสามารถรองรับปริมาณการใชงาน 
ดาตาในปริมาณมาก โดยที่ไมตองเพิ �มความถี่หรือ 
จำนวนสถาน�ฐาน ทำใหสามารถดำเนินการไดงายกวา
และชวยใหเราสามารถประหยัดตนทุนในการสราง 

การระบุเหตุและ
การแจงเหตุ 
(Identification and 
Reporting)
จัดใหมีระบบการ
ตรวจจับเหตุละเมิด
และสรางกระบวนการ
และความตระหนัก 
ของพนักงาน
ในการรายงานเหตุ

การประเมิน
สถานการณ 
(Assessment) 
ทำการประเมิน
สถานการณเบื้องตน 
โดยวิเคราะหขอบเขต 
ระดับความรุนแรง 
และความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น

การควบคุมเหตุ 
(Containment) 
เขาควบคุมเหตุ
เพื่อใหสงผลกระทบ
นอยท่ีสุดและปองกัน 
ไมใหลุกลามไปยัง 
จุดอื่นๆ

การฟนฟู (Recovery) 
เมื่อกำจัดเหตุไดแลว 
ตองมีการกูขอมูลหรือ 
ระบบสารสนเทศให 
กลับคืนสูสภาวะปกติ 
โดยในขั้นตอนน�้ตอง 
ตรวจสอบอยางถ่ีถวน 
เพื่อใหมั�นใจวาระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
ไดรับการปกปอง
อยางเหมาะสมเพื่อ
ไมใหเกิดเหตุซ้ำ 
รวมถึงตองเฝาระวัง 
อยางใกลชิด

การติดตามผล
และการปรับปรุง
กระบวนการ 
(Follow-up & 
Improvement) 
ทบทวนเหตุท่ีเกิดข้ึน 
และนำไปรายงาน 
ตอผูบริหาร จากนั้น 
ปรับปรุงแกไขใน
ทุกจุดที่อาจมี
ความเสี่ยง

การเตรียม
ความพรอม 
(Preparation) 
กำหนดผูรับผิดชอบ
เพ่ือใหสามารถรับมือ 
ตอเหตุละเมิดความ 
มั�นคงปลอดภัยได
อยางเหมาะสม
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รูปแบบการกระจายสัญญาณ
ของสายอากาศท่ัวไป 3 sectors

นวัตกรรมทางด�านส�นค�าและบร�การ

รูปแบบการกระจายสัญญาณ
ของสายอากาศทั่วไป

เมื่อนำมาทำ 6 sectors

สถาน�ฐานใหมในป 2558 น�้ ไดถึง 5,100 ลานบาท   
โดยปจจุบัน มีผู ใหบริการจำนวนมากภายใตกลุ ม 
ความรวมมือของเครือสิงคเทล ที่นำเอานวัตกรรมน�้ 
ไปใช และในสวนของ Huawei เองก็ไดประโยชน 
จากการนำนวัตกรรมน�้ไปตอยอดนำเสนอลูกคาของ 
Huawei ในภูมิภาคอื่นๆ ดวย
 นอกจากน� ้เราไดมีการติดต้ัง Small Cell หรือสถาน�ฐาน 
ขนาดเล็ก ตามจุดที่มีการใชงานหนาแน นแต พ ื้ นที่ 
คอนขางจำกัด เชน ตลาดนัด คอนโดมิเน�ยม หรือตามซอย 
ในยานธุรกิจ ซึ�งนอกจากจะทำใหลูกคาสามารถใชงาน 
ไดตอเน��องแลว ยังเปนการชวยรักษาทัศน�ยภาพของ 
แหลงทองเที่ยวและอาคารที่พักอาศัย

พัฒนานวัตกรรมทางดานสินคาและบริการเพื่อใหคุณ 
ใชชีวิตไดมากกวา
 วิว ัฒนาการของเทคโนโลยีนำมาซึ �งความเจริญ 
ในดานเศรษฐกิจ ความสะดวกสบายในการติดตอ 
สื่อสาร และความสามารถในการสรางสรรคสินคาและ 
บริการใหมๆ  ใหแกลูกคามากข้ึน ขณะเดียวกัน ความท่ี 
เทคโนโลยีตางๆ สามารถหาซ้ือไดงายและมักจะมีลักษณะ 
ที่เหมือนกัน ก็นำมาซึ�งคูแขงรายใหมๆ ดวย ดังนั้น 
สิ�งที่จะสรางความแตกตางและความไดเปรียบใหกับ 
องคกรไดนั ้น ก็คือสิ �งที ่องคกรตองสรางขึ ้นมาเอง 
คิดคนข้ึนมาเอง หรือท่ีเรียกวา “นวัตกรรม” ประกอบกับ 
ศักยภาพของพนักงานเอไอเอสที ่มีความเชี ่ยวชาญ 
ทำใหเราพรอมที่จะกาวเขาสูการแขงขัน
 การกำหนดให การค ิดค นและผล ิตนว ัตกรรม 
ออกสู ตลาดเปนหลักสำคัญในการขับเคลื ่อนองคกร 
เปนวัฒนธรรมองคกรที่ตองปฏิบัติรวมกัน และกำหนด 
ใหการสรางสรรคนวัตกรรมเปนหนึ�งในตัวชี้วัดความ 
สำเร็จขององคกร (Corporate Balanced Scorecard) 
โดยเราไดกำหนดขอบเขตของการสรางนวัตกรรมเปน 
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 นวัตกรรมทางดานสินคา 
และบริการ หรือโมเดลธุรกิจใหมๆ  (Product Innovation) 
เปาหมายเพื่อสรางแหลงรายไดใหมๆ ทั้งจากตลาด 
กลุมเดิม และกลุมใหมๆ ใหแกบริษัท สวนที่ 2 คือ 

นว ัตกรรมกระบวนการ (Process Innovat ion) 
ที่นำมาเปนเครื่องมือในการใหบริการไมวาในสวนใด 
ของธุรกิจก็ตาม เพื่อใหการใหบริการแกลูกคาของเรา 
มีประสิทธิภาพมากยิ�งข้ึน และในบางกรณ�เพ่ือตอบสนอง 
บริการใหมๆ ที ่เก ิดขึ ้นจากนวัตกรรมในสวนที ่ 1 
ท่ีไดกลาวไปแลว และสวนท่ี 3 นวัตกรรมท่ีเปนเทคโนโลยี 
(New Technology) ท ี ่ ได ร ับการค ิดค นพัฒนา 
ขึ ้นมาเพื ่อนำมาเสริมสราง หรือแมกระทั �งทดแทน 
เทคโนโลยีที่มีการใชงานอยูเดิม ทำใหการใหบริการ 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบกาวกระโดด
 โดยต ัวอย างนว ัตกรรมที ่ เก ิดจากแรงผล ักด ัน 
ในขอจำกัดเรื่องคลื่นความถี่ในการใหบริการที่ผานมา 
เพื ่อใหเอไอเอสสามารถใหบริการกับลูกคากวา 38 
ลานเลขหมายไดอยางตอเน� �อง เราจึงไดจับมือกับ 
Huawei หนึ�งในพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อรวมกัน 
คิดคนวิธีเพิ�มชองสัญญาณโดยที่ไมตองเพิ�มความถี ่
หรือสถาน�ฐาน จึงกอเกิดนวัตกรรม “3G 2100MHz    
6 sectors” โดยมีหลักการทำงาน คือ การแบงพื้นที่ 
ครอบคลุมสัญญาณจากหนึ �งเปนสอง ซึ �งโดยปกติ 
การติดตั้งสถาน�ฐานทั�วไป 1 สถาน�ฐานจะประกอบดวย 
สายอากาศ 3 ตน หรือเรียกวา 3 sectors ซึ�งแตละ 
sector จะใหชองสัญญาณของตัวเอง ดังนั้น ถาเรา 
ตองการเพิ�มชองสัญญาณใหมากขึ้น เราจึงตองเพิ�ม 
สายอากาศใหมากข้ึนน ั �นเอง โดยปจจุบัน เทคโนโลยี 
6 sectors ทำใหเราสามารถรองรับปริมาณการใชงาน 
ดาตาในปริมาณมาก โดยที่ไมตองเพิ �มความถี่หรือ 
จำนวนสถาน�ฐาน ทำใหสามารถดำเนินการไดงายกวา
และชวยใหเราสามารถประหยัดตนทุนในการสราง 

นวัตกรรมทางด�านกระบวนการ นวัตกรรมทางด�านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด�านส�นค�า
และบร�การ
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ผลสำเร็จสะท�อนถึงความพ�งพอใจที่เพ��มข�้น
 การวัดระดับความผูกพันของลูกคาที่มีตอเอไอเอส 
(Customer Engagement : CE) ถูกบรรจุเขาเปนสวนหนึ�ง 
ของแผนกลยุทธขององคกร โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด 
และเปาหมาย และทำการสำรวจปละ 1 ครั้ง โดยการ 
วัดระดับความผูกพันของลูกคาท่ีมีตอเอไอเอส จะดำเนิน 
การสำรวจใน 5 ลักษณะ คือ
• ความผูกพันในแบรนด
• ความเชื่อมั�นในแบรนด
• ความรู สึกวาเอไอเอสปฏิบัติตอลูกคาดวยความ 

เปนธรรม
• ความภูมิใจในแบรนด
• ความรักในแบรนด
 ซึ�งในปที่ผานมา ระดับความผูกพันของลูกคาที่มีตอ 
เราสูงกวาผูใหบริการรายอื่นๆ ซึ�งนับวาสูงขึ้นอยาง 
ตอเน� �องจากการที่เราไดรับความไววางใจจากลูกคา 
อยางตอเน��อง

“เอไอเอส จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย รวมกันวิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห 
และจัดเก็บขอมูล บิ๊ก ดาตา เพื่อนำไปสูการพัฒนา 
คุณภาพของงานบริการ”
  ในปจจุบัน เอไอเอสมีผูใชบริการทั้งระบบรวมกวา 
37.8 ลานราย และยังคงเพิ�มข้ึนอยางตอเน��อง ซึ�งนับ 
เปนธุรกิจท่ีมีฐานลูกคาท่ีใหญท่ีสุด การท่ีจะเขาถึงความ 
ตองการของผูใชบริการในแตละกลุม แตละประเภท 
หรือในรายบุคคล เพื่อทราบถึงประสบการณความ 
พึงพอใจของผูใชบริการในแตละบริการ ในชวงเวลา 
และในสถานท่ีตางๆ ตลอดจนการจัดแคมเปญโปรโมชั�น 
ทางการตลาด หรือการมอบสิทธิพิเศษตางๆ เพื่อ 
ใหตรงกับความตองการและพฤติกรรมการใชงาน 
ซึ �งมีอยู หลากหลายและเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา 
อยางในปจจุบัน จึงเปนเรื่องที่ยากมาก
ที่มา: หุนอินไซด ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ความรู�ส�กว�าเอไอเอส
ปฏิบัติต�อลูกค�า

ด�วยความเป�นธรรม

ความเชื่อมั่น
ในแบรนด�

ความผูกพัน
ในแบรนด�

ความรัก
ในแบรนด�

ความภูมิใจ
ในแบรนด�

การสำรวจ
ความพ�งพอใจ

ของลูกค�า
ท่ีมีต�อเอไอเอส

นายวีรวัฒน เกียรติพงษถาวร รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการของเอไอเอส และศาสตราจารย 
ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จับมือรวมกันในความรวมมือเร่ือง บ๊ิก ดาตา



 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

SUPERMARKET

เพ�่อให�เราเติบโตไปพร�อมกันอย�างยั่งยืน

ร�วมกันส�งมอบประสบการณ�
ที่ดีที่สุด ให�แก�ลูกค�ากว�า 

ห�วงโซ�คุณค�าของ เอไอเอส

ส�งเสร�มกระบวนการและนวัตกรรม
ทางด�านส�นค�าและบร�การ
ที่เป�นมิตรต�อส��งแวดล�อม

จากวัฒนธรรมการทำงาน
ที่ปลอดภัยและอยู�ภายใต�

หลักส�ทธิมนุษยชน

ร�วมพัฒนาดิจ�ทัลคอนเทนต�
และแอพพล�เคชั่นใหม�ๆ

เพ�่อตอบโจทย�
ทุกไลฟ�สไตล�ของลูกค�า

38.5 ล�านราย

0%

ยกระดับตัวแทนจำหน�ายกว�า 

ให�มีคุณภาพและบร�การเสมือนเอไอเอส
20,000 ราย

การเส�ยชีว�ต

AIS Quality
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จากสภาพตลาดในป�จจ�บ ันมีการแข�งข ันสูง 
การสร�างความประทับใจให�ก ับลูกค�าตั ้งแต� 
ขั ้นตอนการเล�อกซื้อ การให�คำแนะนำ รวมถึง 
การให�บร�การหลังการขาย จ�งเป�นอีกป�จจัยสำคัญ 
ที่จะสร�างความพ�งพอใจให�กับลูกค�าในระยะยาว 
ดังนั้น การสร�างพันธมิตรที่ถือเป�นคู�ธุรกิจและ 
เป�นตัวแทนของเราให�มีความแข็งแกร�งจะเป�น 
รากฐานที่สำคัญที่ทำให�เราและพันธมิตรดำเนิน 
ธุรกิจได�อย�างยั ่งยืน และเติบโตไปพร�อมกัน 
เราจ�งมีความยินดีที ่จะร�วมมือกับพันธมิตร 
เพ�อ่ให�มีการถ�ายทอดองค�ความรู�และประสบการณ� 
ระหว�างกัน ควบคู �ไปกับการร�วมกันคิดค�น 
นวัตกรรมใหม�ๆ  ท่ีจะสร�างความแตกต�างและความ 
พ�งพอใจให�กับลูกค�ามากยิ�งข�้น

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

มั่นใจว�าลูกค�าจะได�รับประสบการณ�ที่ดีที่สุดเสมือน 
ออกจากมือเรา
 พันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซค ุณคาทุกราย 
เปรียบเสมือนหนาตางและผู ร วมสรางสินคาและ 
บริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคา เราจึงมีกระบวนการ 
และหลักเกณฑในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ�งไดกำหนดไวอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงความสามารถ 
ในการสงมอบสินคาและบริการคุณภาพใหแกลูกคา 
ศักยภาพทางธุรกิจ การดำเนินงานที่โปรงใส รวมทั้ง 
การที่พันธมิตรของเราจะตองไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชน ตองไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับมา 
ใชแรงงาน รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมาย และจะตองม ี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ �งเปนขอตกลงหนึ �ง 
ในการทำส ัญญาระหว างก ันท ี ่พ ันธม ิตรจะต อง 
ลงนามรับรอง เปนตน
 ในการเริ�มตนทำธุรกิจดวยกันนั้น เรามีแบบแผนที่ 
ชัดเจนสำหรับพันธมิตรแตละประเภท เชน ในสวนของ 
รานเทเลวิซ เราจัดใหมีคู มือปฏิบัติงานรานเทเลวิซ 
ซึ�งบอกถึงบทบาทและหนาท่ีของผูรับสิทธิเปนรานเทเลวิซ 
การบริหารรานอยางถูกตอง การบริหารบุคลากร 
หลักเกณฑการประเมินผลงาน รวมทั้งขอควรปฏิบัติใน 
การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทำงาน ฯลฯ 
ทั้งน�้ก็เพื่อใหการปฏิบัติงานของรานเทเลวิซมีมาตรฐาน
เดียวกันทั�วประเทศ และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของราน 
สามารถยกระดับคุณภาพการใหบริการของรานเทเลวิซ
ใหมีมาตรฐาน สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวราน รวมถึงพนักงาน 
ของรานเองดวย
 นอกจากแบบแผนการปฏิบัต ิงานดังกลาว เรา 
ยังไดดำเนินการยกระดับการดำเนินงานของคูคาของเรา 
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาองคความรู การเพิ�มความ 
สามารถในการแขงขัน และแนะนำแนวทางในการ 
ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรมการทำงาน
ใหแกพนักงานของคูคาเสมือนหนึ�งวาเปนคนของเรา 
อันจะทำใหพันธมิตรเกิดความเขาใจ เกิดการพัฒนา 
และสามารถเดินไปพรอมกับเราทามกลางสภาวะ 
การแขงขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
อยางรวดเร็วไดอยางยั�งยืน (Win-win partnership)

พบวามีรานเทเลวิซผานมาตรฐาน SQT ในอัตราที ่ 
เพิ�มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยตอเดือน 81 คะแนน เปน 90 
คะแนน
นโยบายการแบงปนผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม
 เรากำหนดนโยบายที ่ช ัดเจนในเรื ่องของการให 
ผลตอบแทนแกพันธมิตรแตละประเภท โดยผลตอบแทน 
ดังกลาวเปนอัตราที่สามารถแขงขันไดเมื ่อเทียบกับ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเพียงพอท่ีจะจูงใจใหพันธมิตร 
ที่มีศักยภาพอยูกับเราและดึงดูดคูธุรกิจใหมๆ เขามา 
ซึ �งหลักเกณฑการใหผลตอบแทนน� ้จะมีการสื ่อสาร 
ใหพันธมิตรรับทราบกอนลงนามในสัญญาหรือทำธุรกิจ 
รวมกันทุกครั้ง
พัฒนาชองทางการส่ือสารระหวางกัน
 เราไมเคยหยุดนิ �งในการพัฒนาการสื ่อสาร โดย 
มีการนำเทคโนโลยีและชองทางการสื ่อสารใหมๆ 
มาประยุกตใช โดยคำนึงถึงความเขาใจและการนำ 
ไปตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคู คา เน� �องจาก 
การร ับส งข อม ูลข าวสารในปจจ ุบ ันน ั ้นม ีจำนวน 
ชองทางและรูปแบบที ่หลากหลายตามการใชงาน 
ของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อตอบรับการเปนผูนำทางดาน 
ดิจิทัลไลฟอยางเต็มรูปแบบ เราจึงมีแนวคิดการพัฒนา 
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังน�้
• ชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ใชงานงาย และรองรับ 

การติดตอสื่อสารตลอดเวลา (Always on) โดยได 
คิดคนและพัฒนาแอพพลิเคชั �น “AIS Channel 
Magazine” เพื่อเปนชองทางการสื่อสารที่เขาถึง 
พันธมิตรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันตอ 
สถานการณทางการตลาด โดยแอพพลิเคชั �นน� ้ 
จะมีข อมูลการขายและขาวสารโปรโมชั�นที่สำคัญ 
ที่ชวยเพิ�มศักยภาพทางการแขงขันใหกับรานคา 
พันธมิตร นอกจากน� ้เรายังสื ่อสารผานชองทาง 
SMS MMS และส ื ่ อออนไลน ต  า งๆ เพ ื ่ อ 
ครอบคลุมและตอบสนองทุกความตองการของ 
พันธมิตรทุกกลุมแบบครบ 360 องศา โดยหาก 
พันธมิตรตองการคำแนะนำหรือแจงปญหาเพิ�มเติม 
สามารถติดตอผานทาง Channel Contact Center 
ไดอีกชองทางหนึ�ง

• ชองทางการส่ือสารถึงลูกคาแบบ Interactive Website 
นอกจากการสื ่อสารตรงถึงพันธมิตรแลว เรา 
ยังใหความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารถึงลูกคา โดย 
ปจจุบันไดมีการวางแผนเกี่ยวกับการสรางชองทาง 
การสื ่อสารรูปแบบ Interactive website สำหรับ 
ชองทางการขาย เพื่อที่ลูกคาจะสามารถเขามาหา 
ขอมูลพันธมิตร รวมถึงเขามาทำธุรกรรมผาน 
ระบบออนไลนได เพื ่อเปนการขยายโอกาสทาง 
การคาใหกับพันธมิตรมากยิ�งขึ้น 

• พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของบุคลากรฝายขาย 
เทคโนโลยีอาจจะเขามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร 
ในยุคดิจิทัล อยางไรก็ตาม เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ของพนักงานในฐานะทูตท่ีจะชวยสงขอมูลขาวสาร 
ไปยังพันธมิตร เราจ ึงม ีนโยบายอบรมความร ู  
ทางดานสินคาและบริการ และมีการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารใหกับพนักงาน 
เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาเพิ�มขีดความสามารถทางธุรกิจใหกับพันธมิตร
 เรามุงมั �นในการรักษาคุณภาพการใหบริการผาน 
รานตัวแทนจำหนายภายใตแบรนดเอไอเอส พรอม 
วางแผนการขยายสาขาภายใต แบรนด  เอไอเอส 
ใหสามารถบริการลูกคาไดครอบคลุม รวดเร็ว จึงไดเปด 
โอกาสใหพันธมิตรใหมท่ีมีศักยภาพเขารวมเปนสวนหนึ�ง
ในการบริหารเอไอเอส ช็อป โดยมีมาตรฐานการขาย 
และการบริการอยางมีคุณภาพเทียบเทากับการบริหาร
โดยเอไอเอสเอง เพื ่อรักษาตำแหนงความเปนผู นำ 
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมควบคูไปกับการสงมอบ 
ประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาไดตลอดไป นอกจากน�้ 
เรายังมุงที ่จะพัฒนาพันธมิตรกลุมเดิมที่บริหารงาน 
รานเทเลวิซปจจุบัน ภายใตโครงการท่ีมีช่ือวา “Telewiz 
Uplift” โดยมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพการ 
บริหารรานเทเลวิซ ทั้งดานงานขายและงานบริการ 
ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ไดมาตรฐานพรอมสูการพัฒนาเปน 
รานเอไอเอส ช็อปในอนาคต ท้ังน� ้การขยายสาขาเอไอเอส 
ช็อปโดยกลุมพันธมิตรของเรานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 10 
สาขาในป 2558 และมีแผนที่จะขยายเปน 82 สาขา 
ในป 2559
 นอกจากน�้ เรายังไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 
รักษามาตรฐานในการดำเนินงานของพันธมิตร เราจึง 
กำหนดหลักเกณฑการวัดคุณภาพที่เรียกวา Service 
Quality for Telewiz (SQT) เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 
รานเทเลวิซใหมีมาตรฐานเทียบเทากับเอไอเอส ช็อป 
ทั ้งในดานการขายและการบริการ และจะพิจารณา 
ปรับเปลี ่ยนเกณฑเพื ่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
ทางการตลาดทุกๆ 3 เดือน โดยจะแจงใหรานคาทราบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา โดยในปที ่ผ านมา 
ผลคะแนน SQT สำหรับการประเมินคุณภาพรานเทเลวิซ 

24,000
ร�านค�า
ตัวแทนจำหน�าย

ร�านค�า
ส�ทธิพ�เศษ

12,000

+
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รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

มั่นใจว�าลูกค�าจะได�รับประสบการณ�ที่ดีที่สุดเสมือน 
ออกจากมือเรา
 พันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซค ุณคาทุกราย 
เปรียบเสมือนหนาตางและผู ร วมสรางสินคาและ 
บริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคา เราจึงมีกระบวนการ 
และหลักเกณฑในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ�งไดกำหนดไวอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงความสามารถ 
ในการสงมอบสินคาและบริการคุณภาพใหแกลูกคา 
ศักยภาพทางธุรกิจ การดำเนินงานที่โปรงใส รวมทั้ง 
การที่พันธมิตรของเราจะตองไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชน ตองไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับมา 
ใชแรงงาน รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมาย และจะตองม ี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ �งเปนขอตกลงหนึ �ง 
ในการทำส ัญญาระหว างก ันท ี ่พ ันธม ิตรจะต อง 
ลงนามรับรอง เปนตน
 ในการเริ�มตนทำธุรกิจดวยกันนั้น เรามีแบบแผนที่ 
ชัดเจนสำหรับพันธมิตรแตละประเภท เชน ในสวนของ 
รานเทเลวิซ เราจัดใหมีคู มือปฏิบัติงานรานเทเลวิซ 
ซึ�งบอกถึงบทบาทและหนาท่ีของผูรับสิทธิเปนรานเทเลวิซ 
การบริหารรานอยางถูกตอง การบริหารบุคลากร 
หลักเกณฑการประเมินผลงาน รวมทั้งขอควรปฏิบัติใน 
การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทำงาน ฯลฯ 
ทั้งน�้ก็เพื่อใหการปฏิบัติงานของรานเทเลวิซมีมาตรฐาน
เดียวกันทั�วประเทศ และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของราน 
สามารถยกระดับคุณภาพการใหบริการของรานเทเลวิซ
ใหมีมาตรฐาน สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวราน รวมถึงพนักงาน 
ของรานเองดวย
 นอกจากแบบแผนการปฏิบัต ิงานดังกลาว เรา 
ยังไดดำเนินการยกระดับการดำเนินงานของคูคาของเรา 
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาองคความรู การเพิ�มความ 
สามารถในการแขงขัน และแนะนำแนวทางในการ 
ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรมการทำงาน
ใหแกพนักงานของคูคาเสมือนหนึ�งวาเปนคนของเรา 
อันจะทำใหพันธมิตรเกิดความเขาใจ เกิดการพัฒนา 
และสามารถเดินไปพรอมกับเราทามกลางสภาวะ 
การแขงขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
อยางรวดเร็วไดอยางยั�งยืน (Win-win partnership)

พบวามีรานเทเลวิซผานมาตรฐาน SQT ในอัตราที ่ 
เพิ�มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยตอเดือน 81 คะแนน เปน 90 
คะแนน
นโยบายการแบงปนผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม
 เรากำหนดนโยบายที ่ช ัดเจนในเรื ่องของการให 
ผลตอบแทนแกพันธมิตรแตละประเภท โดยผลตอบแทน 
ดังกลาวเปนอัตราที่สามารถแขงขันไดเมื ่อเทียบกับ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเพียงพอท่ีจะจูงใจใหพันธมิตร 
ที่มีศักยภาพอยูกับเราและดึงดูดคูธุรกิจใหมๆ เขามา 
ซึ �งหลักเกณฑการใหผลตอบแทนน� ้จะมีการสื ่อสาร 
ใหพันธมิตรรับทราบกอนลงนามในสัญญาหรือทำธุรกิจ 
รวมกันทุกครั้ง
พัฒนาชองทางการส่ือสารระหวางกัน
 เราไมเคยหยุดนิ �งในการพัฒนาการสื ่อสาร โดย 
มีการนำเทคโนโลยีและชองทางการสื ่อสารใหมๆ 
มาประยุกตใช โดยคำนึงถึงความเขาใจและการนำ 
ไปตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคู คา เน� �องจาก 
การร ับส งข อม ูลข าวสารในปจจ ุบ ันน ั ้นม ีจำนวน 
ชองทางและรูปแบบที ่หลากหลายตามการใชงาน 
ของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อตอบรับการเปนผูนำทางดาน 
ดิจิทัลไลฟอยางเต็มรูปแบบ เราจึงมีแนวคิดการพัฒนา 
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังน�้
• ชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ใชงานงาย และรองรับ 

การติดตอสื่อสารตลอดเวลา (Always on) โดยได 
คิดคนและพัฒนาแอพพลิเคชั �น “AIS Channel 
Magazine” เพื่อเปนชองทางการสื่อสารที่เขาถึง 
พันธมิตรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันตอ 
สถานการณทางการตลาด โดยแอพพลิเคชั �นน� ้ 
จะมีข อมูลการขายและขาวสารโปรโมชั�นที่สำคัญ 
ที่ชวยเพิ�มศักยภาพทางการแขงขันใหกับรานคา 
พันธมิตร นอกจากน� ้เรายังสื ่อสารผานชองทาง 
SMS MMS และส ื ่ อออนไลน ต  า งๆ เพ ื ่ อ 
ครอบคลุมและตอบสนองทุกความตองการของ 
พันธมิตรทุกกลุมแบบครบ 360 องศา โดยหาก 
พันธมิตรตองการคำแนะนำหรือแจงปญหาเพิ�มเติม 
สามารถติดตอผานทาง Channel Contact Center 
ไดอีกชองทางหนึ�ง

• ชองทางการส่ือสารถึงลูกคาแบบ Interactive Website 
นอกจากการสื ่อสารตรงถึงพันธมิตรแลว เรา 
ยังใหความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารถึงลูกคา โดย 
ปจจุบันไดมีการวางแผนเกี่ยวกับการสรางชองทาง 
การสื ่อสารรูปแบบ Interactive website สำหรับ 
ชองทางการขาย เพื่อที่ลูกคาจะสามารถเขามาหา 
ขอมูลพันธมิตร รวมถึงเขามาทำธุรกรรมผาน 
ระบบออนไลนได เพื ่อเปนการขยายโอกาสทาง 
การคาใหกับพันธมิตรมากยิ�งขึ้น 

• พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของบุคลากรฝายขาย 
เทคโนโลยีอาจจะเขามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร 
ในยุคดิจิทัล อยางไรก็ตาม เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ของพนักงานในฐานะทูตท่ีจะชวยสงขอมูลขาวสาร 
ไปยังพันธมิตร เราจ ึงม ีนโยบายอบรมความร ู  
ทางดานสินคาและบริการ และมีการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารใหกับพนักงาน 
เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาเพิ�มขีดความสามารถทางธุรกิจใหกับพันธมิตร
 เรามุงมั �นในการรักษาคุณภาพการใหบริการผาน 
รานตัวแทนจำหนายภายใตแบรนดเอไอเอส พรอม 
วางแผนการขยายสาขาภายใต แบรนด  เอไอเอส 
ใหสามารถบริการลูกคาไดครอบคลุม รวดเร็ว จึงไดเปด 
โอกาสใหพันธมิตรใหมท่ีมีศักยภาพเขารวมเปนสวนหนึ�ง
ในการบริหารเอไอเอส ช็อป โดยมีมาตรฐานการขาย 
และการบริการอยางมีคุณภาพเทียบเทากับการบริหาร
โดยเอไอเอสเอง เพื ่อรักษาตำแหนงความเปนผู นำ 
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมควบคูไปกับการสงมอบ 
ประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาไดตลอดไป นอกจากน�้ 
เรายังมุงที ่จะพัฒนาพันธมิตรกลุมเดิมที่บริหารงาน 
รานเทเลวิซปจจุบัน ภายใตโครงการท่ีมีช่ือวา “Telewiz 
Uplift” โดยมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพการ 
บริหารรานเทเลวิซ ทั้งดานงานขายและงานบริการ 
ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ไดมาตรฐานพรอมสูการพัฒนาเปน 
รานเอไอเอส ช็อปในอนาคต ท้ังน� ้การขยายสาขาเอไอเอส 
ช็อปโดยกลุมพันธมิตรของเรานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 10 
สาขาในป 2558 และมีแผนที่จะขยายเปน 82 สาขา 
ในป 2559
 นอกจากน�้ เรายังไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 
รักษามาตรฐานในการดำเนินงานของพันธมิตร เราจึง 
กำหนดหลักเกณฑการวัดคุณภาพที่เรียกวา Service 
Quality for Telewiz (SQT) เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 
รานเทเลวิซใหมีมาตรฐานเทียบเทากับเอไอเอส ช็อป 
ทั ้งในดานการขายและการบริการ และจะพิจารณา 
ปรับเปลี ่ยนเกณฑเพื ่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
ทางการตลาดทุกๆ 3 เดือน โดยจะแจงใหรานคาทราบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา โดยในปที ่ผ านมา 
ผลคะแนน SQT สำหรับการประเมินคุณภาพรานเทเลวิซ 
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รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

เสริมสรางความแข็งแกรงทางดานองคความรูใหแก 
พันธมิตร
 เราใหการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความ 
สามารถใหแกพนักงานของรานคาพันธมิตรตามความ 
เหมาะสมของพันธมิตรแตละประเภท โดยพนักงาน 
ของรานเทเลวิซตั ้งแตป  2558 จะเนนการอบรม 
ในหองเรียน และเสริมการเรียนรูผานระบบ E-Learning  
ท้ังยังจัดใหมีทีมสนับสนุนงานบริการ (Channel Service 

คุณอดิศักดิ์ สุข�มว�ทยา
ผู�รับส�ทธิเอไอเอส ช็อป บร�ษัท เจ มาร�ท จำกัด (มหาชน)

  ผมทำธุรกิจกับเอไอเอสมานาน ตลอดระยะเวลาที่ 
ผานมา ทีมผูบริหารเอไอเอสไดสะทอนใหเห็นถึงการ 
บริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ และมีการสืบทอดวัฒนธรรม 
องคกรอยางเดนชัดเหน�อรายอื่น ทุกความไววางใจที่ 
เอไอเอสหยิบยื่นโอกาสทางธุรกิจมาให ผมจะรีบควาไว 
ดวยความยินดีและเต็มใจพรอมทำงานแบบมืออาชีพเพื่อ 
ใหผลลัพธออกมาดีที่สุด 
  ผมรูสึกภูมิใจมากๆ ที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับสิทธิ 
รานเอไอเอส ตองขอขอบคุณเอไอเอสที่เปดโอกาสให 
พันธมิตรไดมีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองในการ 
ขับเคล่ือนทางธุรกิจ ซึ�งผมมองวาเปนวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
ของเอไอเอสที่เหน�อคูแขง และถือไดวาเปนอีกบทบาท 
หนึ�งท่ีทาทายเปนอยางมากในการพิสูจนฝมือการทำธุรกิจ 
อยางมืออาชีพ เพราะเรามีคูแขงทางการตลาดที่แขงขัน 
กันในสมรภูมิน�้อยางดุเดือด แตผมก็มั�นใจวาเอไอเอส 
จะยังคงครองที่ 1 เอาไวได เพราะที่ผานมาเอไอเอส 
แสดงใหผมเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพเชิงบวกทั้งในดาน 
สินคา บริการ และเทคโนโลยีที่มีออกมาอยางหลากหลาย 
เพื ่อตอบสนองความตองการลูกคาใหได มากที ่ส ุด 
และยังสรางโอกาสทางการคาใหเติบโตอยางยั�งยืนกับ 
พันธมิตร ผมมั�นใจและเชื่อมั�นในการบริหารธุรกิจของ 
เอไอเอสและยินดีสงมอบสินคาและบริการคุณภาพไปให 
แกลูกคาของเราอยางเต็มประสิทธิภาพใหไดมากท่ีสุดครับ
  ความผูกพันที่มีตอกันไมใชแคคูคาทางธุรกิจเทานั้น 
แตเราเปนท้ังพันธมิตรและเปนเพ่ือนคูคิด เราทำงานเขาขา 
กันมาก เอไอเอสไดแสดงใหเห็นถึงความมุงมั�นตั้งใจ 
ในการพัฒนาทั้งในดานองคกร สินคาและบริการ รวมถึง 
การดูแลและพัฒนาศักยภาพของพันธมิตรไดอยางมืออาชีพ 
จริงๆ ผมยอมรับวาเอไอเอสบริหารและดำเนินธุรกิจ 
ไดเหน�อกวามาตรฐานทั�วไป จะเห็นไดจากรางวัลตางๆ 
ที่เอไอเอสไดรับ ซึ�งถือเปนรางวัลแหงความภูมิใจและเปน 
บทพิสูจนความแข็งแกรงของเอไอเอสไดเปนอยางดีครับ

Support) การออกเย่ียมท่ีรานคาเพ่ือใหคำแนะนำ (Coaching) 
และสอนแบบตัวตอตัวซึ �งจะทำเปนประจำทุกเดือน 
เพ่ือใหพนักงานของรานคาพันธมิตรมีศักยภาพเทียบเทา 
พนักงานของเรา สวนตัวแทนจำหนายอ่ืนๆ จะไดรับการ 
พัฒนาศักยภาพจากเจาหนาท่ีฝายขาย (Account Executive) 
และทีมสนับสนุนงานบริการ (Channel Service 
Support) ทั้งยังมีการสื่อสารผานทางเว็บไซตที่จัดทำขึ้น 
เฉพาะสำหรับตัวแทนการจัดจำหนายของเรา สำหรับป 
2557 - 2558 เราไดเพิ�มหลักสูตรใหแกทายาทของผูรับ 
สทิธิเทเลวิซหรือผูบริหารรุนใหม (The 2nd Generation)  
จำนวน 18 คนภายใตชื่อโครงการวา “Young Telewiz 
Management Program (YTMP)” เพื ่อเตรียม 
ความพร อมให แก ทายาทของผ ู ร ับส ิทธ ิ เทเลว ิซ 
ในการสืบทอดธุรกิจตอจากรุนพอ รุนแม โดยจัดเปน 
หลักสูตรตอเน��อง 2 ป ในปที่ 1 มีเน�้อหาเกี่ยวกับ 
โครงสรางและรูปแบบทางธุรกิจดานการดำเนินงาน 
พื้นฐานทั้งหมดของเอไอเอส (Fundamental) ไดแก 
การตลาดและผลิตภัณฑ การบริการลูกคา การบัญชีและ 
การเงิน เทคโนโลยีและไอที และดานการบริหาร 
บุคลากร และปที ่ 2 เนนเน� ้อหาที่เจาะลึกเพิ �มเติม 
(Advanced) เกี ่ยวกับการบริหารดานการเงินและ 
การบริหารองคกร เพื ่อให ทายาททางธุรก ิจของ 
ผูรับสิทธิเทเลวิซไดตระหนักถึงการเปนสวนหนึ�งรวม 
กับทีมผูบริหารของเอไอเอสและเพื่อใหการบริหารงาน
ของชองทางจัดจำหนายไดดำเนินงานไปอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด

มั่นใจว�าลูกค�าจะได�รับประสบการณ�ที่ดีที่สุดเสมือน 
ออกจากมือเรา
 พันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซค ุณคาทุกราย 
เปรียบเสมือนหนาตางและผู ร วมสรางสินคาและ 
บริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคา เราจึงมีกระบวนการ 
และหลักเกณฑในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ�งไดกำหนดไวอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงความสามารถ 
ในการสงมอบสินคาและบริการคุณภาพใหแกลูกคา 
ศักยภาพทางธุรกิจ การดำเนินงานที่โปรงใส รวมทั้ง 
การที่พันธมิตรของเราจะตองไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชน ตองไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับมา 
ใชแรงงาน รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมาย และจะตองม ี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ �งเปนขอตกลงหนึ �ง 
ในการทำส ัญญาระหว างก ันท ี ่พ ันธม ิตรจะต อง 
ลงนามรับรอง เปนตน
 ในการเริ�มตนทำธุรกิจดวยกันนั้น เรามีแบบแผนที่ 
ชัดเจนสำหรับพันธมิตรแตละประเภท เชน ในสวนของ 
รานเทเลวิซ เราจัดใหมีคู มือปฏิบัติงานรานเทเลวิซ 
ซึ�งบอกถึงบทบาทและหนาท่ีของผูรับสิทธิเปนรานเทเลวิซ 
การบริหารรานอยางถูกตอง การบริหารบุคลากร 
หลักเกณฑการประเมินผลงาน รวมทั้งขอควรปฏิบัติใน 
การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทำงาน ฯลฯ 
ทั้งน�้ก็เพื่อใหการปฏิบัติงานของรานเทเลวิซมีมาตรฐาน
เดียวกันทั�วประเทศ และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของราน 
สามารถยกระดับคุณภาพการใหบริการของรานเทเลวิซ
ใหมีมาตรฐาน สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวราน รวมถึงพนักงาน 
ของรานเองดวย
 นอกจากแบบแผนการปฏิบัต ิงานดังกลาว เรา 
ยังไดดำเนินการยกระดับการดำเนินงานของคูคาของเรา 
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาองคความรู การเพิ�มความ 
สามารถในการแขงขัน และแนะนำแนวทางในการ 
ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรมการทำงาน
ใหแกพนักงานของคูคาเสมือนหนึ�งวาเปนคนของเรา 
อันจะทำใหพันธมิตรเกิดความเขาใจ เกิดการพัฒนา 
และสามารถเดินไปพรอมกับเราทามกลางสภาวะ 
การแขงขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
อยางรวดเร็วไดอยางยั�งยืน (Win-win partnership)

พบวามีรานเทเลวิซผานมาตรฐาน SQT ในอัตราที ่ 
เพิ�มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยตอเดือน 81 คะแนน เปน 90 
คะแนน
นโยบายการแบงปนผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม
 เรากำหนดนโยบายที ่ช ัดเจนในเรื ่องของการให 
ผลตอบแทนแกพันธมิตรแตละประเภท โดยผลตอบแทน 
ดังกลาวเปนอัตราที่สามารถแขงขันไดเมื ่อเทียบกับ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเพียงพอท่ีจะจูงใจใหพันธมิตร 
ที่มีศักยภาพอยูกับเราและดึงดูดคูธุรกิจใหมๆ เขามา 
ซึ �งหลักเกณฑการใหผลตอบแทนน� ้จะมีการสื ่อสาร 
ใหพันธมิตรรับทราบกอนลงนามในสัญญาหรือทำธุรกิจ 
รวมกันทุกครั้ง
พัฒนาชองทางการส่ือสารระหวางกัน
 เราไมเคยหยุดนิ �งในการพัฒนาการสื ่อสาร โดย 
มีการนำเทคโนโลยีและชองทางการสื ่อสารใหมๆ 
มาประยุกตใช โดยคำนึงถึงความเขาใจและการนำ 
ไปตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคู คา เน� �องจาก 
การร ับส งข อม ูลข าวสารในปจจ ุบ ันน ั ้นม ีจำนวน 
ชองทางและรูปแบบที ่หลากหลายตามการใชงาน 
ของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อตอบรับการเปนผูนำทางดาน 
ดิจิทัลไลฟอยางเต็มรูปแบบ เราจึงมีแนวคิดการพัฒนา 
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังน�้
• ชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ใชงานงาย และรองรับ 

การติดตอสื่อสารตลอดเวลา (Always on) โดยได 
คิดคนและพัฒนาแอพพลิเคชั �น “AIS Channel 
Magazine” เพื่อเปนชองทางการสื่อสารที่เขาถึง 
พันธมิตรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันตอ 
สถานการณทางการตลาด โดยแอพพลิเคชั �นน� ้ 
จะมีข อมูลการขายและขาวสารโปรโมชั�นที่สำคัญ 
ที่ชวยเพิ�มศักยภาพทางการแขงขันใหกับรานคา 
พันธมิตร นอกจากน� ้เรายังสื ่อสารผานชองทาง 
SMS MMS และส ื ่ อออนไลน ต  า งๆ เพ ื ่ อ 
ครอบคลุมและตอบสนองทุกความตองการของ 
พันธมิตรทุกกลุมแบบครบ 360 องศา โดยหาก 
พันธมิตรตองการคำแนะนำหรือแจงปญหาเพิ�มเติม 
สามารถติดตอผานทาง Channel Contact Center 
ไดอีกชองทางหนึ�ง

• ชองทางการส่ือสารถึงลูกคาแบบ Interactive Website 
นอกจากการสื ่อสารตรงถึงพันธมิตรแลว เรา 
ยังใหความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารถึงลูกคา โดย 
ปจจุบันไดมีการวางแผนเกี่ยวกับการสรางชองทาง 
การสื ่อสารรูปแบบ Interactive website สำหรับ 
ชองทางการขาย เพื่อที่ลูกคาจะสามารถเขามาหา 
ขอมูลพันธมิตร รวมถึงเขามาทำธุรกรรมผาน 
ระบบออนไลนได เพื ่อเปนการขยายโอกาสทาง 
การคาใหกับพันธมิตรมากยิ�งขึ้น 

• พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของบุคลากรฝายขาย 
เทคโนโลยีอาจจะเขามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร 
ในยุคดิจิทัล อยางไรก็ตาม เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ของพนักงานในฐานะทูตท่ีจะชวยสงขอมูลขาวสาร 
ไปยังพันธมิตร เราจ ึงม ีนโยบายอบรมความร ู  
ทางดานสินคาและบริการ และมีการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารใหกับพนักงาน 
เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาเพิ�มขีดความสามารถทางธุรกิจใหกับพันธมิตร
 เรามุงมั �นในการรักษาคุณภาพการใหบริการผาน 
รานตัวแทนจำหนายภายใตแบรนดเอไอเอส พรอม 
วางแผนการขยายสาขาภายใต แบรนด  เอไอเอส 
ใหสามารถบริการลูกคาไดครอบคลุม รวดเร็ว จึงไดเปด 
โอกาสใหพันธมิตรใหมท่ีมีศักยภาพเขารวมเปนสวนหนึ�ง
ในการบริหารเอไอเอส ช็อป โดยมีมาตรฐานการขาย 
และการบริการอยางมีคุณภาพเทียบเทากับการบริหาร
โดยเอไอเอสเอง เพื ่อรักษาตำแหนงความเปนผู นำ 
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมควบคูไปกับการสงมอบ 
ประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาไดตลอดไป นอกจากน�้ 
เรายังมุงที ่จะพัฒนาพันธมิตรกลุมเดิมที่บริหารงาน 
รานเทเลวิซปจจุบัน ภายใตโครงการท่ีมีช่ือวา “Telewiz 
Uplift” โดยมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพการ 
บริหารรานเทเลวิซ ทั้งดานงานขายและงานบริการ 
ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ไดมาตรฐานพรอมสูการพัฒนาเปน 
รานเอไอเอส ช็อปในอนาคต ท้ังน� ้การขยายสาขาเอไอเอส 
ช็อปโดยกลุมพันธมิตรของเรานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 10 
สาขาในป 2558 และมีแผนที่จะขยายเปน 82 สาขา 
ในป 2559
 นอกจากน�้ เรายังไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 
รักษามาตรฐานในการดำเนินงานของพันธมิตร เราจึง 
กำหนดหลักเกณฑการวัดคุณภาพที่เรียกวา Service 
Quality for Telewiz (SQT) เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 
รานเทเลวิซใหมีมาตรฐานเทียบเทากับเอไอเอส ช็อป 
ทั ้งในดานการขายและการบริการ และจะพิจารณา 
ปรับเปลี ่ยนเกณฑเพื ่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
ทางการตลาดทุกๆ 3 เดือน โดยจะแจงใหรานคาทราบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา โดยในปที ่ผ านมา 
ผลคะแนน SQT สำหรับการประเมินคุณภาพรานเทเลวิซ 

การอบรม Young Telewiz 2015

“มุ�งมั่นพัฒนาศักยภาพ 
พร�อมเดินเคียงข�างคู�ไป 
กับเอไอเอส”
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

เสริมสรางความแข็งแกรงทางดานองคความรูใหแก 
พันธมิตร
 เราใหการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความ 
สามารถใหแกพนักงานของรานคาพันธมิตรตามความ 
เหมาะสมของพันธมิตรแตละประเภท โดยพนักงาน 
ของรานเทเลวิซตั ้งแตป  2558 จะเนนการอบรม 
ในหองเรียน และเสริมการเรียนรูผานระบบ E-Learning  
ท้ังยังจัดใหมีทีมสนับสนุนงานบริการ (Channel Service 

คุณดารารัตน� ว�จ�ตรโสภาพันธ� 
ผู�รับส�ทธิร�านเทเลว�ซ บจ.มหานครคอมมิวนิเคชั่น กทม.

  ตลอดระยะเวลากวา 20 ปท่ีผานมา ในฐานะผูรับสิทธิ 
เทเลวิซ พี่ไมเคยคิดนอกใจหรือมีความคิดจะยายออก 
จากบานเอไอเอสหลังน�้เลย เพราะชื่นชอบหลักนโยบาย 
การทำงานของเอไอเอสท่ีใช Head & Heart ในการทำงาน 
กับพันธมิตร ผสมผสานการทำงานแบบ East & West 
เอไอเอสไมไดมุงหวังผลกำไรทางธุรกิจเพียงอยางเดียว 
แตมีมิตรภาพในการทำงานแฝงอยู ทั้งการดูแลคูคาให 
เติบโตในธุรกิจอยางแข็งแรงมั�นคงแบบยั�งยืน ลูกคาของเรา 
ไดใชสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
และกอประโยชนสูงสุด ควบคู ไปกับการคืนกำไรให 
สังคมไทยอีกดวย 
  พ่ีรูสึกภูมิใจมากคะ เพราะปายหนารานเปนรูปรอยย้ิม 
ที่เปนสัญลักษณของเอไอเอส ลูกคาเห็นก็ยิ้มดวยความ 
มั�นใจในคุณภาพสินคาและบริการ ทุกผลิตภัณฑและบริการ 
ใหมๆ ที่เอไอเอสไดคิดคนและสงมอบมาที่รานเทเลวิซ 
ช็อป เพื ่อสงมอบใหลูกคาของเรานั ้น พี ่กลาพูดได 
อยางเต็มปากวา พ่ีเช่ือมั�นวาสิ�งน้ันเปนสิ�งท่ีดีท่ีสุด เพราะ 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สิ�งที่พี่สัมผัสได คือเอไอเอส 
ใหความสำคัญและมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคเปน 
อยางสูง รวมถึงเอไอเอสจะไมปลอยใหแฟรนไชสอยางพี่ 
ตองแบกภาระหรือรูสึกหนักใจตอการใหบริการแกลูกคา 
ของเราคะ
  เอไอเอสเหมือนเปนสวนหนึ�งของพี่ไปแลว รู สึก 
วาเราขาดกันไมไดเลย และพี่ไมเคยมีความคิดที่จะจาก 
ไปไหน มีแตคิดวาอยากทำรานเล็กๆ ใหใหญขึ้น เชน 
จากรานเทเลวิซ ช็อป จะปรับขยายเปนรานเทเลวิซ 
พลัส ช็อป และขยายตอเปนเอไอเอส ช็อป ทุกโอกาส 
ที่เอไอเอสหยิบยื่นให พี่ไมลังเลใจที่ควาไว แมหนทาง 
ขางหนาจะไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ แตพี่ก็ยินดีและ 
พรอมที ่จะก าวเด ินเค ียงข างไปกับเอไอเอสในทุก 
สถานการณคะ

Support) การออกเย่ียมท่ีรานคาเพ่ือใหคำแนะนำ (Coaching) 
และสอนแบบตัวตอตัวซึ �งจะทำเปนประจำทุกเดือน 
เพ่ือใหพนักงานของรานคาพันธมิตรมีศักยภาพเทียบเทา 
พนักงานของเรา สวนตัวแทนจำหนายอ่ืนๆ จะไดรับการ 
พัฒนาศักยภาพจากเจาหนาท่ีฝายขาย (Account Executive) 
และทีมสนับสนุนงานบริการ (Channel Service 
Support) ทั้งยังมีการสื่อสารผานทางเว็บไซตที่จัดทำขึ้น 
เฉพาะสำหรับตัวแทนการจัดจำหนายของเรา สำหรับป 
2557 - 2558 เราไดเพิ�มหลักสูตรใหแกทายาทของผูรับ 
สทิธิเทเลวิซหรือผูบริหารรุนใหม (The 2nd Generation)  
จำนวน 18 คนภายใตชื่อโครงการวา “Young Telewiz 
Management Program (YTMP)” เพื ่อเตรียม 
ความพร อมให แก ทายาทของผ ู ร ับส ิทธ ิ เทเลว ิซ 
ในการสืบทอดธุรกิจตอจากรุนพอ รุนแม โดยจัดเปน 
หลักสูตรตอเน��อง 2 ป ในปที่ 1 มีเน�้อหาเกี่ยวกับ 
โครงสรางและรูปแบบทางธุรกิจดานการดำเนินงาน 
พื้นฐานทั้งหมดของเอไอเอส (Fundamental) ไดแก 
การตลาดและผลิตภัณฑ การบริการลูกคา การบัญชีและ 
การเงิน เทคโนโลยีและไอที และดานการบริหาร 
บุคลากร และปที ่ 2 เนนเน� ้อหาที่เจาะลึกเพิ �มเติม 
(Advanced) เกี ่ยวกับการบริหารดานการเงินและ 
การบริหารองคกร เพื ่อให ทายาททางธุรก ิจของ 
ผูรับสิทธิเทเลวิซไดตระหนักถึงการเปนสวนหนึ�งรวม 
กับทีมผูบริหารของเอไอเอสและเพื่อใหการบริหารงาน
ของชองทางจัดจำหนายไดดำเนินงานไปอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด

“นโยบาย
ในการบร�หารธุรกิจ  
โดยใช� Head & Heart 
ในการทำงานกับ
พันธมิตร”



55
รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจเปนประจำทุกป
 เราจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของคู ค า 
(Dealer Satisfaction Survey) เปนประจำทุกปโดย 
ครอบคลุมถึงตัวแทนจำหนายทุกกลุ ม ไมวาจะเปน 
รานเทเลวิซ ตัวแทนจำหนายคาสง และตัวแทน 
จำหนายรายยอย โดยเปาหมายหลักคือการนำขอมูล 
ท ี ่ ได ไปพัฒนาทำใหพ ันธมิตรเก ิดความพึงพอใจ 
ในการรวมงานกับเรามากขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจ 
ใหเติบโตไปพรอมกับเราไดอยางยั�งยืน

สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมและไมพึ�งพิงคูคารายใด
รายหนึ�ง
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เราดำเนินธุรกิจภายใต 
นโยบายสงเสริมการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 
ซึ �งทำใหเราไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคา 
โดยใชว ิธ ีการใดๆใหไดมาซึ �งขอมูลของคู แขงขัน 
อยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม โดยนโยบาย 
ดังกลาวถือเปนสวนหนึ�งของประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
ท ี ่ ใช บ ั งค ับก ับบร ิษ ัทท ั ้ งหมดในกล ุ ม เอไอเอส 
นอกจากน� ้ย ังมีระเบียบปฏิบัติการจัดซื ้อที ่ระบุไว 
อยางชัดเจนวาเราจะไมทำธุรกิจกับผู ประกอบการ 
ที่มีการใหสินบน หรือฮั ้วประมูล โดยครอบคลุมถึง 
การตกลงราคารวมกัน การกำหนดราคาประมูล 
การกีดกันทางการคา และการผูกขาดกับพันธมิตร 
รายใดรายหนึ�ง ทั ้งระหวางเรากับหนวยงานรัฐและ 
รวมไปถึงการปองกันการทุมตลาดระหวางพันธมิตร 
เองดวย ดังนั้นเราจึงใหความสำคัญอยางยิ�ง เพ่ือแสดง 
ใหเห็นวาเรามีความจริงใจและโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ 
กับพันธมิตรทุกรายและพรอมที่จะสงเสริมการดำเนิน 
ธุรกิจอยางใสสะอาด

คุณนุสรา บุญพรหม
ผู�รับส�ทธิเอไอเอส บัดดี้ สาขาลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี 

  คร้ังแรกท่ีทางเอไอเอสไดเสนอมาใหมารวมธุรกิจภายใต 
ช่ือรานเอไอเอส บัดด้ี พ่ีแหมมก็ยังกังวลอยูวาจะสามารถ 
ทำไดดีหรือไม เน��องจากชองทางรานเอไอเอส บัดด ี ้ 
ม ีบร ิการท ี ่หลากหลาย ทำให ต องเร ียนร ู  ในเร ื ่อง 
ของงานขาย งานบริการ งานระบบตางๆ แตก็ตัดสินใจ 
ลองทำดู เพราะมั�นใจในแบรนดอยูแลว และทายสุดก็ 
ถือวาตัดสินใจถูกตอง และภูมิใจที่ไดมารวมธุรกิจกับ 
เอไอเอสในนาม รานเอไอเอส บัดดี ้ เอไอเอสมีการ 
อบรมสอนงาน และโปรโมตรานเอไอเอส บัดดี ้ ผาน 
สื่อตางๆ ใหอยางตอเน��อง ทำใหมีลูกคาเดินเขามาใช 
บริการ ลูกคาช่ืนชอบตรงท่ีอยูใกลบาน มีบริการท่ีครอบคลุม 
มีความสะดวกสบายขึ้น ซึ�งมาถึงวันน�้ยอดขายของราน 
ก็เพิ �มขึ ้นในทุกๆ ดาน ทั้งเครื ่อง SIM และแคมเปญ 
โปรโมชั�นตางๆ
  พี่แหมมมีความมั�นใจในชื่อเอไอเอสวาเปนเครือขาย 
มือถืออันดับหนึ�งของประเทศ จึงมั�นใจไดวาสินคาและ 
บริการตางๆ ของทางเอไอเอสจะสามารถเพิ�มรายไดให 
รานคา แคมีแบรนดเอไอเอสลูกคาก็เดินเขามาใชบริการ 
แทบจะไมตองเสนอขาย และทางเอไอเอสก็มีสินคาและ 
บริการที่รองรับความตองการของลูกคาอยางครบวงจร 
ซึ�งชวยใหทางรานดำเนินธุรกิจไดอยางไมยาก
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ตัวแทนรายยอยตัวแทนคาสง

ความพ�งพอใจของพันธมิตรต�อการร�วมงานกับเรา

“เชื่อมั่นและพร�อม
เติบโตไปกับแบรนด�ที่
แข็งแกร�งที่สุด”
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ส�งเสร�มการพัฒนานวัตกรรมส�นค�าและบร�การดิจ�ทัล 
ใหม�ๆ ร�วมกันเพ�่อการใช�ชีว�ตที่มากกว�าของลูกค�า
 เรามีวิสัยทัศนในการกำหนดบทบาทการทำธุรกิจ 
คอนเทนตท่ียั�งยืนโดยรวมมือทำธุรกิจกับพันธมิตรธุรกิจ 
ทั ้งที ่เปนบริษัทที ่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชน 
จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ซีทีเอช อารเอส โมโน สามารถ ฯลฯ 
และพันธมิตรในตางประเทศ เชน Google และ Microsoft 
อีกทั ้งย ังใหความสำคัญกับการดำเนินการสรรหา 
ผูประกอบการธุรกิจ StartUps เพื่อนำสินคาและบริการ 
ที่เปนนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถทำตลาดรวมกับเรา 
มาประชาสัมพันธและสรางทางเลือกใหมๆ เพื่อใหลูกคา 
ใชชีวิตไดมากกวา
 เรายังคงใหการสนับสนุนรวมทั ้งร วมมือสร าง 
และผลักดันใหแอพพลิเคชั�นดานอื่นๆ ใหมีการเติบโต 
อยางตอเน��อง ไมวาจะเปนธุรกิจดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ภายใตแบรนด AIS Bookstore การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการดานออนไลน การใหบริการแอพพลิเคชั�น 
ดานการศึกษา เชน AIS U-Academy เปนตน
 นอกจากน�บ้ริการดิจิทัล 5 ประเภทท่ีเรามุงใหความ 
สำคัญกับการทำธุรกิจ ประกอบไปดวย
• ธุรกิจดานวิดีโอ ซึ�งไดใหบริการแอพพลิเคชั�นทั้งบน 

อุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณ AIS PLAYBOX 
บนเครือขาย AIS Fibre 
• ธุรกิจดานเกมบนอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ 
• ธุรกิจดาน E - Money 
• ธุรกิจดานคลาวน (Business Cloud) 
• ธุรกิจดาน M2M (Machine to Machine)

 เราเปนผู ให บร ิการโทรศัพทเคลื ่อนที ่รายแรก 
ของประเทศไทยที่เริ�มกิจกรรมผลักดันการเติบโตของ 
StartUps มาตั้งแตในป 2554 ภายใตโครงการ “AIS 
The StartUps” โดยตลอดเวลา 5 ป ที่ผานมา โครงการ 
AIS The StartUps มีผู ประกอบการ StartUps 
สงผลงานและแผนธุรกิจเขารวมโครงการ มากกวา 1,000 
โครงการ ในป 2558 ก็นับเปนปที่เราไดผลักดันบริการ 
ดานแอพพลิเคชั�นใหมๆ  จากผูประกอบกิจการ StartUps 
ใหสามารถทำตลาดไดกับลูกคาของเรา โดยผสมผสาน 
กับสิทธิพิเศษหลายๆ ประการ ไมวาจะเปนแอพพลิเคชั�น 
StockRadars ซึ �งใหบริการดานการวิเคราะหหุ น 

local alike บริการดาน 
การทองเท่ียวแบบยั�งยืน และ 
noonswoon บริการหาคู  
แบบมืออาชีพ นอกจากน้ัน 
ในเดือนธันวาคม 2558 
เรายังประสบความสำเร็จ 
ในการใหคำปรึกษา และ 
พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการนำ เสนอผลงาน 
สูการแขงขันระดับภูมิภาค 
ของกล ุ มส ิงค  เทลให ก ับ 
ผูประกอบการ StartUps ที่ 
ไดร ับรางวัลชนะเลิศและ 
รองชนะเลิศในการแขงขัน 
AIS The StartUps 2015 
อันประกอบไปดวยทีม Flow 
Account และ Social Giver 
จนทำใหทีม Social Giver 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จาก 

เวทีการแขงขัน “Singtel Group - Samsung Regional 
Mobile App Challenge” ซึ�งจัดขึ้นโดยความรวมมือ 
ระหวางกลุ มสิงคเทลและซัมซุง เพื ่อคนหาสุดยอด 
ดิจิทัลโซลูชั�นและแอพพลิเคชั�นแหงภูมิภาค ในขณะที่ 
Flow Account ไดรับการติดตอจากบริษัทผูใหบริการ 
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมสิงคเทลเพื่อหาความ 
เปนไปไดในการทำตลาดในประเทศของตน เปนการ 
สรางความยั�งยืนในการทำธุรกิจรวมกันระหวางเอไอเอส 
และ StartUps 
 นอกเหน�อจากนั ้น ในการใหบริการรวมกันกับ 
พันธมิตรธุรกิจแตละราย แตละประเภทของการให 
บริการ เราและพันธมิตรมีการหารือและวิเคราะห 
ตลาดร วมก ันเพ ื ่อพ ัฒนาร ูปแบบการให บร ิการ 
และคัดเลือกคอนเทนตใหมๆ ใหทันสมัยและตอบรับ 
ก ับความต องการท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงและพ ัฒนาไป 
ของผูบริโภค รวมถึงมีการลงทุนเพื่อยกระดับอุปกรณ 
ที่ใหบริการใหตอบรับกับรูปแบบการใหบริการใหมๆ 
เชน การดำเนินการพัฒนาระบบ Video Platform

และ Cal l ing Melody Pla t fo rm ซ ึ � งป จจ ุบ ัน 
มีผู ใชบริการ Calling Melody มากกวา 3 ลานราย 
โดยมีการประสานงานกับพันธมิตรทั ้งที ่ให บริการ 
คอนเทนตและรายที่พัฒนาแอพพลิเคชั�น เพื่อออกแบบ 
การใหบริการใหตอบสนองแผนการวิจัย ทั ้งหมดน� ้ 
เปนการรวมมือที่เขมแข็งนอกเหน�อจากการทำตลาด 
รวมกันตามปกติ
 เราเล ็ง เห ็นถ ึงการเปล ี ่ยนแปลงร ูปแบบการ 
บริโภคคอนเทนตของผูบริโภค อันเน��องมาจากความ 
แพรหลายของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน 
ซึ�งมีผลทำใหการใหบริการแบบ SMS Infortainment 
เชน การใหบริการขาว การพยากรณ กีฬา โดยผาน 
ชองทางการสื ่อสารแบบ Short Message Service 
ลดบทบาทลง และไดรวมมือกับบรรดาบริษัทพันธมิตร 
เหลาน�้ในการคิดคนรูปแบบการใหบริการใหมๆ ที่อยู 
ในรูปของแอพพลิเคชั�นหรือการใชงานบนสมารทโฟน 
เพื ่อสรางประสบการณใหมๆ กับผู บริโภคของเรา 
และเพื่อรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ 
พันธมิตรเอง 
 สิ�งเหลาน�้จึงเปนขอพิสูจนไดดีวา เราจะไมมีทาง 
เห็นคอนเทนตดีๆ ไอเดียดีๆ แบบน�้ไดจากการทำงาน 
เพียงผูเดียว แตตองเกิดจากการจับมือรวมกันกาวไปกับ 
กลุมพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย

เอไอเอส นำโดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค ประธาน 
เจาหนาท่ีบริหาร จัดงาน “Go Digital Grow Together” 
เพื่อรวมพลังพารทเนอรในการสรางโอกาสใหมของ
การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งรวมกันกาวไปขางหนาและ 
เติบโตไปพรอมกัน พรอมขอบคุณที่อยูเคียงขาง 
เพ่ือสงมอบสินคาและบริการท่ีดีท่ีสุด ใหลูกคาสามารถ 
ใชชีวิตในยุคดิจิทัลไดตามความตองการและไดรับ 
ประสบการณเต็มรูปแบบ 
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 เราเปนผู ให บร ิการโทรศัพทเคลื ่อนที ่รายแรก 
ของประเทศไทยที่เริ�มกิจกรรมผลักดันการเติบโตของ 
StartUps มาตั้งแตในป 2554 ภายใตโครงการ “AIS 
The StartUps” โดยตลอดเวลา 5 ป ที่ผานมา โครงการ 
AIS The StartUps มีผู ประกอบการ StartUps 
สงผลงานและแผนธุรกิจเขารวมโครงการ มากกวา 1,000 
โครงการ ในป 2558 ก็นับเปนปที่เราไดผลักดันบริการ 
ดานแอพพลิเคชั�นใหมๆ  จากผูประกอบกิจการ StartUps 
ใหสามารถทำตลาดไดกับลูกคาของเรา โดยผสมผสาน 
กับสิทธิพิเศษหลายๆ ประการ ไมวาจะเปนแอพพลิเคชั�น 
StockRadars ซึ �งใหบริการดานการวิเคราะหหุ น 

local alike บริการดาน 
การทองเท่ียวแบบยั�งยืน และ 
noonswoon บริการหาคู  
แบบมืออาชีพ นอกจากน้ัน 
ในเดือนธันวาคม 2558 
เรายังประสบความสำเร็จ 
ในการใหคำปรึกษา และ 
พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการนำ เสนอผลงาน 
สูการแขงขันระดับภูมิภาค 
ของกล ุ มส ิงค  เทลให ก ับ 
ผูประกอบการ StartUps ที่ 
ไดร ับรางวัลชนะเลิศและ 
รองชนะเลิศในการแขงขัน 
AIS The StartUps 2015 
อันประกอบไปดวยทีม Flow 
Account และ Social Giver 
จนทำใหทีม Social Giver 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จาก 

เวทีการแขงขัน “Singtel Group - Samsung Regional 
Mobile App Challenge” ซึ�งจัดขึ้นโดยความรวมมือ 
ระหวางกลุ มสิงคเทลและซัมซุง เพื ่อคนหาสุดยอด 
ดิจิทัลโซลูชั�นและแอพพลิเคชั�นแหงภูมิภาค ในขณะที่ 
Flow Account ไดรับการติดตอจากบริษัทผูใหบริการ 
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมสิงคเทลเพื่อหาความ 
เปนไปไดในการทำตลาดในประเทศของตน เปนการ 
สรางความยั�งยืนในการทำธุรกิจรวมกันระหวางเอไอเอส 
และ StartUps 
 นอกเหน�อจากนั ้น ในการใหบริการรวมกันกับ 
พันธมิตรธุรกิจแตละราย แตละประเภทของการให 
บริการ เราและพันธมิตรมีการหารือและวิเคราะห 
ตลาดร วมก ันเพ ื ่อพ ัฒนาร ูปแบบการให บร ิการ 
และคัดเลือกคอนเทนตใหมๆ ใหทันสมัยและตอบรับ 
ก ับความต องการท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงและพ ัฒนาไป 
ของผูบริโภค รวมถึงมีการลงทุนเพื่อยกระดับอุปกรณ 
ที่ใหบริการใหตอบรับกับรูปแบบการใหบริการใหมๆ 
เชน การดำเนินการพัฒนาระบบ Video Platform

และ Cal l ing Melody Pla t fo rm ซ ึ � งป จจ ุบ ัน 
มีผู ใชบริการ Calling Melody มากกวา 3 ลานราย 
โดยมีการประสานงานกับพันธมิตรทั ้งที ่ให บริการ 
คอนเทนตและรายที่พัฒนาแอพพลิเคชั�น เพื่อออกแบบ 
การใหบริการใหตอบสนองแผนการวิจัย ทั ้งหมดน� ้ 
เปนการรวมมือที่เขมแข็งนอกเหน�อจากการทำตลาด 
รวมกันตามปกติ
 เราเล ็ง เห ็นถ ึงการเปล ี ่ยนแปลงร ูปแบบการ 
บริโภคคอนเทนตของผูบริโภค อันเน��องมาจากความ 
แพรหลายของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน 
ซึ�งมีผลทำใหการใหบริการแบบ SMS Infortainment 
เชน การใหบริการขาว การพยากรณ กีฬา โดยผาน 
ชองทางการสื ่อสารแบบ Short Message Service 
ลดบทบาทลง และไดรวมมือกับบรรดาบริษัทพันธมิตร 
เหลาน�้ในการคิดคนรูปแบบการใหบริการใหมๆ ที่อยู 
ในรูปของแอพพลิเคชั�นหรือการใชงานบนสมารทโฟน 
เพื ่อสรางประสบการณใหมๆ กับผู บริโภคของเรา 
และเพื่อรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ 
พันธมิตรเอง 
 สิ�งเหลาน�้จึงเปนขอพิสูจนไดดีวา เราจะไมมีทาง 
เห็นคอนเทนตดีๆ ไอเดียดีๆ แบบน�้ไดจากการทำงาน 
เพียงผูเดียว แตตองเกิดจากการจับมือรวมกันกาวไปกับ 
กลุมพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย

Singtel Group-Samsung Regional Mobile App Challenge



พนักงานของเรา

โครงการเอไอเอส
หัวใจอาสาพัฒนา

สังคมยั่งยืน

บ�มเพาะคนดีให�แก�สังคม 
ด�วยโครงการจ�ตอาสากว�า 39 โครงการ 

คิดเป�นชั่วโมงการทำงานกว�า 
 

 73 ชั่วโมง อบรม

“ป� 2558 มีพนักงาน
คอลเซ็นเตอร�ผู�พ�การกว�า

15,216 ชั่วโมง

แห�งประเทศไทย ต�อเนื่องเป�น 

ป�ที่ 3
รางวัลบร�ษัทนายจ�างดีเด�น

 78 คน”

เพ�่อพัฒนาองค�ความรู� 
สู�การเปล�่ยนผ�านดิจ�ทัล

ให�พร�อมก�าวไปด�วยกันอย�างยั่งยืน

Digital
Transformation

เป�ดโอกาสให�ทุกคน
เข�ามาร�วมงานอย�างเท�าเทียมกัน

จากเอออนฮวิว�ท และ ศศินทร�จ�ฬาฯ
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“เพราะพนักงานของเรา คือ คนสำคัญ สำหรับ 
การช�วยขับเคล�่อนเป�าหมายขององค�กรสู�ความ 
เป �นผ ู �นำและสร �างสรรค �ตลาดการส �อ่สาร 
โทรคมนาคมในประเทศไทย ด�วยการส�งมอบ 
บร�การที่เหนือกว�า รวมถึงการสร�างนวัตกรรม 
ที ่ส�งเสร�มการดำเนินชีว�ตประจำวันของผู �ร ับ 
บร�การให�ดีข�้น” 

พนักงานของเรา

 เราเช่ือมั�นวา พนักงานกวา 11,885 คน เปนทรัพยากร 
ที่มีคุณคาและเปนหัวใจขับเคลื่อนความสำเร็จของยุค 
ดิจิทัล เปนผูสรรสรางนวัตกรรมใหมๆ ผานการระดม 
ความคิด มุงเนนตอการกาวไปสู “องคกรแหงความยั�งยืน” 
พรอมสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหมๆ  รวมถึงการทำงาน 
รวมกันเปนทีม เพื่อสงมอบงานบริการที่ดีเยี่ยมสูลูกคา 
 ความทาทายท่ีบุคลากรผู  เช ี ่ยวชาญดานธุรก ิจ 
โทรคมนาคมมีจำกัดทามกลางการแขงขันดานธุรกิจ 
ในยุคของโลกดิจิทัลน้ัน เปนสิ�งท่ีผูบริหารตระหนักเสมอ 
เราจึงใชการสรางความผูกพันในองคกร การสรางและ 
พัฒนาผูนำในทุกระดับเปนกลยุทธเพื ่อลดความเสี่ยง 
ดังกลาว รวมทั้งการเตรียมความพรอมสำหรับการ 
ขยายตัวทางธ ุรก ิจในโลกของดิจ ิท ัลท ี ่ เคล ื ่อนตัว 
อยางรวดเร็ว

จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ (คน)

228

2,168

5,800

ต่ำกวา 30 ป 30 - 50 ป มากกวา 50 ป

ในป� 255811,885 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด
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กลยุทธ�ด�านการบร�หารงานบุคคลเพ�่อสร�างความ 
ผูกพันภายในองค�กร 
 กลยุทธและแนวทางปฏิบัติทางดานการบริหารงาน 
บุคคลจึงถูกกำหนดขึ ้นภายใตการกำกับดูแลของ 
ฝายบริหารและสวนงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหตอบสนอง 
ตอความตองการของพนักงาน สภาพธุรกิจ และ 
สอดคลองกฎหมายทองถิ�นและสากล สิ�งสำคัญอยางหนึ�ง 
ท่ีจะทำใหพนักงานมีความสุขเมื่อเขามาเปนคนเอไอเอส 
คือ การสรางใหพนักงานรูสึกผูกพันกับองคกรผานทาง  
การสรางสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีเหมาะสมสงเสริม 
แรงจูงใจในการทำงาน หรือการสรางวัฒนธรรมท่ีพนักงาน 
อยูรวมกันแบบเพื่อนแบบพี ่น องท ี ่คอยช วยเหล ือ 
และใหคำแนะนำซึ�งกันและกัน ตัวอยางเชน การกำหนด 
วัตถุประสงคและเปาหมายของการทำงานรวมกันระหวาง 
ผูบังคับบัญชากับทีมงาน ทำใหเกิดความรูสึกรวมกัน 
ในการที่จะปฏิบัติงานใหสำเร็จและไมสรางความกดดัน 
ในการทำงานหรือโครงการเพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีเม่ือใดก็ตาม 
เมื่อมีพนักงานคนใดคนหนึ�งประสบปญหาหรือเจ็บปวย 
รายแรงซึ �งนำมาสู การตองแบกรับภาระคาใชจ าย 
ในการรักษาคอนขางสูง ดังนั้นนอกจากประกันสุขภาพ 
ท่ีบริษัทมีการจัดเตรียมไวใหแลว เรายังชวยประชาสัมพันธ 
ใหพนักงานคนอ่ืนรับทราบเพ่ือรวมกันชวยเหลือพนักงาน 
คนดังกลาวดวย โดยท่ีผานมาไดรับการตอบรับจากพนักงาน 
เปนอยางดี
 นอกเหน�อจากปจจัยการสรางความผูกพันภายใน 
องคกรขางตน เราไดออกแบบองคกรและระบบงาน 
ทีจ่ะชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน โดยมีระบบ 
การบริหารคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและระบบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานที ่เชื ่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน 
รายบุคคลเพื ่อสรางหลักประกันดานคาตอบแทนและ 
ความมั�นคงในการทำงานใหกับพนักงาน นอกจากน�้ 
เราไดวางแผนความกาวหนาทางสายอาชีพ เชน การจัด 
ใหมี “Career Next Day” นิทรรศการเพื่อใหขอมูล 
แกพนักงานไดทราบถึงตำแหนงงานที่วางของสายงาน 
ตางๆ ในองคกร โดยเปดโอกาสใหพนักงานสามารถโอนยาย 
และใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ี รวมท้ังมีโอกาส 
เติบโตในหนาที่การงานตามสายวิชาชีพ เรายังมีกลุม 
พันธมิตรทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ที่พรอมเปดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูและแลกเปล่ียน 
ประสบการณการทำงาน ซึ�งถือวาเปนอีกหนึ�งชองทาง 
ที่จะชวยเพิ�มศักยภาพของพนักงานใหกาวไปสูความ 
เปนผูนำในอนาคต โดยแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีกลาว 

ขางตนน� ้จะชวยเพิ �มโอกาสในการรักษาพนักงาน 
ที่มีศักยภาพใหอยูกับองคกรได
 เรายังเนนการจางงานทองถิ�นของทุกสวนภูมิภาค 
ตามแผนการขยายโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและบริการ 
ไปยังสวนภูมิภาคนั้นๆ และใหการดูแลพนักงานสวน 
ภูมิภาคเทาเทียมกับพนักงานในสวนกลาง ทำใหพนักงาน 
ไดมีโอกาสทำงานที่บานเกิด ไดมีโอกาสดูแลครอบครัว 
สรางความผูกพันตองาน ตอองคกร และมีความมั�นคง 
ในหนาที ่การงาน รวมทั้งไดเปดโอกาสใหพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานอยูในทองถิ�นอื่นๆ สามารถทำเรื่องโอนยาย 
กลับไปทำงานยังถิ �นฐานบานเกิดไดหากมีอัตราวาง 
ที่เหมาะสม ไมเพียงเทาน�้ เราขยายขอบเขตการดูแล 
ไปยังบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เชน การจัดให 
มีโครงการมอบทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน การจัด 
กิจกรรมรำลึกพระคุณพอพระคุณแม โดยไดเชิญคุณพอ 
คุณแมของพนักงานเขามารวมสังสรรคและทำกิจกรรม 
เชื่อมความสัมพันธในครอบครัวและรูจักองคกรที่บุตร 
ของทานทำงานอยู
 ผลสำเร็จจากการใหความสำคัญดังกลาวตอบุคลากร 
ของเรา ทำใหเราไดร ับการยอมรับทั ้งจากภายใน 
และภายนอกองคกร โดยผลสำรวจระดับความผูกพัน 
ของพนักงานในป 2558 พบวามีระดับความผูกพันถึง 
82% ซึ�งมากกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 77% และสูงกวา 
ระดับความผูกพันในป 2557 สะทอนใหเห็นวาพนักงาน 
ของเรามีความรักและความผูกพันในองคกรเปนอยางยิ�ง 
นอกจากน� ้เรายังไดรับการคัดเลือกใหเปน “บริษัท 
นายจางดีเดนแหงประเทศไทย” (Best Employer 
Thailand) ตอเน��องเปนปที่ 3 และ บริษัท แอดวานซ 
คอนแท็ค เซ็นเตอร จำกัด (ACC) บริษัทในเครือของเรา 
ไดรับเลือกเปน บริษัทนายจางดีเดน อันดับท่ี 1 (Best of the 
Best) จากการประเมินของบริษัท เอออน ฮิววิท 
(ประเทศไทย) บริษัทท่ีปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล 
โดยรวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอไอเอสรับรางวัลบริษัทนายจางดีเดนแหงประเทศไทยป 2558
จาก เอออน ฮิววิท
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คุณว�ลาส�นี พ�ทธิการันต�
หัวหน�าคณะผู�บร�หารด�านลูกค�าและบร�การ 

 ในฐานะผู บร ิหารมีความภาคภูม ิใจที ่พนักงาน 
ของบริษ ัทมีความรักและมีความเขาใจตอองคกร 
ทำใหพนักงานดวยใจที่ผูกพันตอองคกร และสิ�งเหลาน�้ 
สะทอนออกมาทำใหเอไอเอสไดร ับรางวัลสุดยอด 
นายจางดีเดน
 "ดิฉันเชื่อมั�นวาการที่เรามีคนดีๆ คนเกงๆ อยูใน 
องคกร จะทำใหองคกรประสบความสำเร็จอยางยั�งยืน 
การไดร ับรางวัลน� ้ด ิฉ ันและพนักงานทุกคนทั ้งดีใจ 
และภ ูม ิ ใจ เพราะท ุกคนด ูแลองค กรมาด วยก ัน 
เราเขารวมการแขงขันน� ้โดยไมไดหวังวาจะตองได 
รางวัล แมจะแอบหวังนิดๆ แตสิ �งสำคัญกวาคือ 
การเขารวมโครงการน�จ้ะทำใหองคกรของเราไดความรูเพิ�มข้ึน 

และเราก็อยากรูวาสิ�งที่เราทำไปน้ันถูกทางหรือผิดทาง 
อยางไร" 
 การไดรับรางวัลน�้ยังทำใหพนักงานของบริษัท 
เริ�มบอกกับเพื่อนฝูง ญาติพี่นองวา บริษัทไดรางวัล 
"องคกรสุดยอดนายจางดีเดน" และชวนมารวมทำงาน 
กับบริษัท ซึ �งคุณวิลาสิน� มองวาเปนเรื ่องดีอยางยิ �ง 
ที ่มีคนยินดีเขามารวมงานกับองคกร และการไดรับ 
รางวัลน� ้ถึง 3 ปซอนยังทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ที่เห็นไดชัด 
 "สมัยกอนคนมาศึกษาดูงาน AIS Call Center หรือ 
ACC เขาจะมาขอดูงานเรื่องเทคโนโลยีที่เราใช แตวันน�้ 
คนที่มาดูงานมาพูดคุยมักมาดูเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
น��คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน หลังจากที่เราได 
รับรางวัลอันทรงเกียรติน�้" 
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การจางงานบนความเสมอภาคและโอกาสที่เทาเทียม
 ระเบียบการบริหารงานบุคลากรของเอไอเอสจัดทำ 
ขึ้นตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะในเรื ่องสิทธิมนุษยชน เราไดศึกษากรอบ 
ปฏิญญาสากลวาดวยหลักสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาติ 
(UN Globa l Compact on Human Rights) 
และพบวาการดำเนินงานของเรามีความสอดคลองกับ 
แนวทางดังกลาวอยางเปนรูปธรรม จากการที ่เรา 
ดำเนินธุรกิจดวยความเคารพตอความเปนปจเจกชน 
และความแตกตางกันของผู สมัครงานและพนักงาน 
ในองคกร โดยไมมีการเลือกปฏิบัติและใชมาตรฐาน 
เดียวกันในการดูแลตั้งแตกระบวนการสรรหาพนักงาน 
การบร ิหารค าจ างและผลตอบแทน การบร ิหาร 
ผลการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาพนักงานและแผนความ 
ก าวหนาในสายอาชีพให พนักงานแตละคนดำรง 
ตำแหนงตางๆ ดวยความเปนธรรม โดยคำนึงถึง 
คุณสมบัติของแตละตำแหนงงาน คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ และขอกำหนดอ่ืนๆ ท่ีจำเปนตองาน ซึ�งการ 
ประมวลจริยธรรมธุรกิจของเอไอเอสมีระบุไวอยางชัดเจน 
วา “เราจะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพ 
ในเกียรติและศ ักด ิ ์ศร ีอย างเท าเท ียมก ัน” ท ั ้งน � ้ 
พนักงานทุกคนจะตองไมกระทำการใดๆ ท่ีเปนการละเมิด 
คุกคามสิทธิของผูอื่น ไมวาจะโดยวาจา เชื้อชาต ิ เพศ 
ศาสนา อายุ ความบกพรองทางรางกายและจิตใจ เปนตน

 สิ �งที ่พิส ูจนการปฏิบัติตามนโยบายขางตน คือ 
การเดินหนาเปดศูนยปฏิบัติการเอไอเอส คอลเซ็นเตอร 
ผ ู พ ิการ ซึ �งลาสุดไดดำเนินการเปดเปนแหงที ่ 8 
ในจังหวัดขอนแกน เพราะเราเชื่อวากลุมบุคคลพิเศษ 
เหลาน� ้เปนสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวเอไอเอส 
อีกทั้งเปนผูมีความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับ 
ที ่ฝกฝนและพัฒนาได เปนกลุ มบุคคลที ่มีความรัก 
และผูกพันในองคกรและเปนสวนหนึ�งของความสำเร็จ
ขององคกรไดกลุ มบุคคลพิเศษเหลาน� ้ชวยทำใหเรา 
มีขอไดเปรียบ เร่ืองการดูแลลูกคาดวยประสบการณพิเศษ 
โดยเฉพาะลูกคาท่ีมีความบกพรองทางรางกายเหมือนกัน 
และย ังช วยให อ ัตราการหมุนเว ียนของพนักงาน 
คอลเซ็นเตอรและคาใชจายในการสรรหาและพัฒนา 
พนักงานคอลเซ็นเตอรลดลง โดยในปท่ีผานมามีพนักงาน 
คอลเซ็นเตอรผูพิการซึ�งถูกบรรจุเปนพนักงานประจำ 
และพนักงานสัญญาจางรวมทั้งส ิ้น 78 คน โดยเรา 
ใหการดูแลทั้งในเรื่องของคาตอบแทนและสวัสดิการ 
พนักงานเทียบเทากับพนักงานทั �วไป “เพราะเรา 
ไมไดมองวาเขาแตกตาง”

จำนวนพนักงาน
จำแนกตามเพศ (คน)

สัดสวนของกรรมบริษัท
จำแนกตามเพศ (%)

สัดสวนของผูบริหารระดับสูง
จำแนกตามเพศ (%)

50%50%

80%7,137

4,748 20%

หญิง ชาย
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 สำหรับนโยบายการจางงานไดใหโอกาสแกทุกแหลง 
แรงงาน ทุกสถาบัน รวมท้ังนักศึกษาท่ีใกลจบการศึกษา 
โดยไดจัดกิจกรรมแนะแนวการสมัครงาน ณ สถานศึกษา 
ตางๆ อยางอยางสม่ำเสมอเปนประจำทุกป เพื่อให 
น ักศ ึกษาม ีข อม ูลของเราประกอบการต ัดส ินใจ 

การสรางองคกรแหงความเปนเลิศ
 เราม ีแนวทางการบร ิหารว ัฒนธรรมองค กร 
อยางชัดเจนนั�นก็คือ Triple I ซึ�งประกอบดวย Individual 
Talents (เกง ดี มีความสามารถ) Idea Generations 
(คิดสรางสรรคอยู เสมอ) และ Infinite Changer 
(พรอมรับและสรางการเปลี่ยนแปลงอยางไรขีดจำกัด) 
ซึ�งการจะกาวไปสูวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรงไดนั้น 
จะตองประกอบไปดวยคานิยม (Values) 10 ประการ คือ 
FASTMOVING ซึ �งจะชวยบอกทิศทางพฤติกรรม 

ที่องคกรตองการ โดยคานิยมแตละตัว ไดแก Forward 
Looking, Accountability, Service-Minded, Teamwork,
Meritocracy, Openness, Vision Focus, Initiatives and 
Improvements, Non-Bureaucracy and Guard Against 
Ir rat ional i ty เราได ประย ุกต  ใช ค าน ิยมเหล าน � ้ 
ต้ังแตกระบวนการ คัดเลือกพนักงาน เพ่ือใหเกิดความมั�นใจวา 
จะไดคนที่มีพฤติกรรมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 นอกจากน� ้เพื ่อใหเกิดการตอกย้ำคานิยมเหลาน� ้ 
ใหพนักงานจดจำ ระลึก และนำไปใชได ในแตละป 
จึงกำหนดใหมีธีมเพื่อใชในการสื่อสารมาตรฐานของ 
พฤติกรรม (Corporate Culture Theme) โดยในป 2558 
ที ่ เราไดประกาศยกระดับธุรก ิจไปเปนผู ใหบริการ 
ดานดิจิทัลไลฟน้ัน การหยิบยกเพียง 1-2 คานิยมมาเนนย้ำ 
อาจไมเพียงพอ เราจึงไดสรางมาตรฐานของพฤติกรรม 
ขึ้นใหม เปน “find-U” ประกอบไปดวย Fighting Spirit, 
Innovative, New Ability, Live Digital Life และ    
Sense of Urgency ซึ �งเราไดผลักดันให find-U 
ถูกผนวกเขาเปนพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน 
ดวยหลากหลายวิธีการ เชน การผสมผสานเขาในกิจกรรม 
สรางความผูกพันกับพนักงาน โครงการสงเสร ิม 
นวัตกรรมในองคกร และการบรรจุเปนสวนหนึ�งของ 
โครงการการพัฒนาความเปนผูนำ เปนตน

ศูนยปฏิบัติการเอไอเอส คอลเซ็นเตอร ผูพิการ

Accountability
Service - Minded

Forward Looking

Teamwork
Meritocracy
Openness
Vision Focus
Initiatives and Improvements
Non - Bureaucratic
Guard Against Irrationality

AISFASTMOVING
โครงการ “Growing with AIS” กิจกรรมฝกงานในบานของเรา
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คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถ
 ดวยความมุงหวังวาจะตองรักษาพนักงานที่มีความ 
สามารถไว ก ับองค กร และตระหน ักว าแนวทาง 
การจายคาตอบแทนเปนสวนสำคัญที ่สนับสนุนให         
ผลการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงจนสามารถ
นำพาองคกรไปสูเปาหมายที่กำหนดไวทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาวได เราจึงออกแบบการใหคาตอบแทนและ 
ผลประโยชนมีความเหมาะสม เทียบเทากับคาตอบแทนใน 
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายการบร ิหาร 
คาตอบแทนที่สอดคลองกับผลประกอบการขององคกร 
และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 ผลตอบแทนระยะสั้น : กำหนดการจายผลตอบแทน 
ที่สามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการ 
จายทั �วไปขององคกรที ่อยู ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เพื่อรักษาและเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 
ดานบุคลากร เชน เงินเดือน สวัสดิการ และคาตอบแทนตางๆ 
นอกจากน�้ เราไดกำหนดการจายโบนัสจากผลประกอบ 
การในแตละรอบป (Variable Bonus) โดยเช่ือมโยงกับ 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 ผลตอบแทนในระยะยาว : กำหนดนโยบาย 
คาตอบแทนเพื ่อรักษาและสรางแรงจูงใจพนักงาน 
ในการปฏิบัติงานใหองคกรดำเนินไปสู เปาหมายใน 
อนาคตที่วางแผนไวในระยะยาว เชน แนวทางการขึ้น 
คาจางประจำป เงินชวยเหลือที่ผูกกับคาจาง เงินสมทบ 
เขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ และสหกรณออมทรัพย เปนตน
สำหรับผู บริหาร จะมีการใหคาตอบแทนระยะยาว  
(Long - Term Incentive) ไดแก ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุนของบริษัท (Performance Share Based 
Payment : PSP) ซึ�งกำหนดเปนกรอบการจัดสรร 
และอนุญาตใหสามารถแปลงสภาพไดหลังหากพิจารณา 
ผลการดำเน ินงานในระยะเวลา 3 ป  หล ังจากที ่ 
ไดรับแลวพบวาบรรลุตามเปาหมายขององคกรที่ตั้งไว 
ทั้งน�้ก็เพื่อจูงใจใหผูบริหารเกิดความรูสึกเหมือนเปน 
เจาของรวมในองคกรและผลักดันใหมีการเพิ�มประสิทธิภาพ 
การทำงาน   นอกจากน�้ ยังมี Economic Value Bonus 
(EV Bonus) ใหแกผูบริหารในระดับผูชวยผูอำนวยการ 
ข้ึนไป ท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ�มใหแกองคกรไดตามเปาหมาย 

เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ของผ ู บร ิหารท ี ่สามารถสร างผลประโยชนส ูงส ุด 
ใหแกองคกรในระยะยาว 

 เราใชหลักความเทาเทียมกันทั ้งภายในองคกร 
และนอกองคกร สำหรับการบริหารเรื่องคาตอบแทน 
โดยยึดความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม เปนไปตาม 
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนตามผลงานปฏิบัติ 
งานรายบุคคลซึ �งไดร ับความยินยอมและไดแจงให 
พนักงานรับทราบลวงหนาแลว 
 แตละป ผูบริหารจากทุกสายงานจะรวมกันพิจารณา 
ภาพรวมของนโยบายการจายคาตอบแทนเพ่ือสรางความ 
เปนธรรมและโปรงใสภายในกลุ มพนักงานและได   
มีการวาจางที่ปรึกษาอิสระจากภายนอกมาใหคำปรึกษา          
และสนับสนุนขอมูลที่สำคัญอันจะเปนประโยชนในการ
บริหารคาตอบแทนขององคกร
 เราม ีการทบทวนและปร ับปร ุงคาตอบแทนและ 
สวัสดิการท่ีใหกับพนักงานอยางตอเน��อง โดยปรับระบบ 
การบริหารคาตอบแทนใหสอดคลองกับสภาวการณทาง 
เศรษฐกิจและเปาหมายความสำเร็จระยะยาวของบริษัท 
รวมทั้งสามารถทัดเทียมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม 
เดียวกันเพ่ือใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจพนักงานได
 สำหรับปที่ผานมาเราทำการปรับอัตราคาจางเริ�มตน 
ในการวาจางผูสมัครจบใหม และอัตราคาจางพนักงาน 
ในกลุ มที ่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราค าจ าง 
เริ �มตนดังกลาวเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน 

 นอกจากคาตอบแทนที่เปนธรรมและโปรงใสแลว 
เรามีการทบทวนและปรับปรุงผลประโยชนรวมถึงสวัสดิการ 
ตางๆ ที่ใหกับพนักงานอยางสม่ำเสมอเพื่อใหมีความ 
เหมาะสม โดยจะกระทำเปนประจำทุกปจากการทำการ 
สำรวจในกลุมธุรกิจเดียวกันและใกลเคียง และ/หรือการ 
นำขอมูลจากบริษัทที่ปรึกษามาเทียบเคียง
 การกำหนดผลประโยชนพนักงานโดยยึดหลัก 
ความเหมาะสมตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ 
และวุฒิการศึกษา โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ สามารถ 
ยกตัวอยางไดดังตอไปน�้
• โบนัส เงินชดเชย คาเบ้ียเล้ียง และคาตอบแทนตางๆ
• การตรวจสุขภาพประจำป การประกันสุขภาพ 

การประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
• หองพยาบาลพรอมแพทยผู เชี ่ยวชาญ และหอง 

กายภาพบำบัด 
• เงินชวยเหลือสมรส ของเยี ่ยมไข เงินชวยเหลือ 

มรณกรรมสำหรับพนักงานและครอบครัว
• สวัสดิการคายายถิ�นฐาน คาท่ีพัก

1. Pay for Performance จายตามผลงานพฤติกรรม 
ที่สอดคลองกับผลงาน และศักยภาพของพนักงาน

2. Pay for Position จายตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ
3. Pay for People จายตามทักษะเฉพาะตามที่บริษัท 

ตองการ

การจ�ายผลตอบแทน
ตามหลัก 3P
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คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถ
 ดวยความมุงหวังวาจะตองรักษาพนักงานที่มีความ 
สามารถไว ก ับองค กร และตระหน ักว าแนวทาง 
การจายคาตอบแทนเปนสวนสำคัญที ่สนับสนุนให         
ผลการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงจนสามารถ
นำพาองคกรไปสูเปาหมายที่กำหนดไวทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาวได เราจึงออกแบบการใหคาตอบแทนและ 
ผลประโยชนมีความเหมาะสม เทียบเทากับคาตอบแทนใน 
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายการบร ิหาร 
คาตอบแทนที่สอดคลองกับผลประกอบการขององคกร 
และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 ผลตอบแทนระยะสั้น : กำหนดการจายผลตอบแทน 
ที่สามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการ 
จายทั �วไปขององคกรที ่อยู ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เพื่อรักษาและเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 
ดานบุคลากร เชน เงินเดือน สวัสดิการ และคาตอบแทนตางๆ 
นอกจากน�้ เราไดกำหนดการจายโบนัสจากผลประกอบ 
การในแตละรอบป (Variable Bonus) โดยเช่ือมโยงกับ 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 ผลตอบแทนในระยะยาว : กำหนดนโยบาย 
คาตอบแทนเพื ่อรักษาและสรางแรงจูงใจพนักงาน 
ในการปฏิบัติงานใหองคกรดำเนินไปสู เปาหมายใน 
อนาคตที่วางแผนไวในระยะยาว เชน แนวทางการขึ้น 
คาจางประจำป เงินชวยเหลือที่ผูกกับคาจาง เงินสมทบ 
เขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ และสหกรณออมทรัพย เปนตน
สำหรับผู บริหาร จะมีการใหคาตอบแทนระยะยาว  
(Long - Term Incentive) ไดแก ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุนของบริษัท (Performance Share Based 
Payment : PSP) ซึ�งกำหนดเปนกรอบการจัดสรร 
และอนุญาตใหสามารถแปลงสภาพไดหลังหากพิจารณา 
ผลการดำเน ินงานในระยะเวลา 3 ป  หล ังจากที ่ 
ไดรับแลวพบวาบรรลุตามเปาหมายขององคกรที่ตั้งไว 
ทั้งน�้ก็เพื่อจูงใจใหผูบริหารเกิดความรูสึกเหมือนเปน 
เจาของรวมในองคกรและผลักดันใหมีการเพิ�มประสิทธิภาพ 
การทำงาน   นอกจากน�้ ยังมี Economic Value Bonus 
(EV Bonus) ใหแกผูบริหารในระดับผูชวยผูอำนวยการ 
ข้ึนไป ท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ�มใหแกองคกรไดตามเปาหมาย 

เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ของผ ู บร ิหารท ี ่สามารถสร างผลประโยชนส ูงส ุด 
ใหแกองคกรในระยะยาว 

 เราใชหลักความเทาเทียมกันทั ้งภายในองคกร 
และนอกองคกร สำหรับการบริหารเรื่องคาตอบแทน 
โดยยึดความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม เปนไปตาม 
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนตามผลงานปฏิบัติ 
งานรายบุคคลซึ �งไดร ับความยินยอมและไดแจงให 
พนักงานรับทราบลวงหนาแลว 
 แตละป ผูบริหารจากทุกสายงานจะรวมกันพิจารณา 
ภาพรวมของนโยบายการจายคาตอบแทนเพ่ือสรางความ 
เปนธรรมและโปรงใสภายในกลุ มพนักงานและได   
มีการวาจางที่ปรึกษาอิสระจากภายนอกมาใหคำปรึกษา          
และสนับสนุนขอมูลที่สำคัญอันจะเปนประโยชนในการ
บริหารคาตอบแทนขององคกร
 เราม ีการทบทวนและปร ับปร ุงคาตอบแทนและ 
สวัสดิการท่ีใหกับพนักงานอยางตอเน��อง โดยปรับระบบ 
การบริหารคาตอบแทนใหสอดคลองกับสภาวการณทาง 
เศรษฐกิจและเปาหมายความสำเร็จระยะยาวของบริษัท 
รวมทั้งสามารถทัดเทียมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม 
เดียวกันเพ่ือใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจพนักงานได
 สำหรับปที่ผานมาเราทำการปรับอัตราคาจางเริ�มตน 
ในการวาจางผูสมัครจบใหม และอัตราคาจางพนักงาน 
ในกลุ มที ่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราค าจ าง 
เริ �มตนดังกลาวเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน 

• ชุดยูนิฟอรม รวมถึงอุปกรณ และเคร่ืองปองกันอันตราย 
เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เชน อุปกรณ 
ปองกันศีรษะ อุปกรณปองกันพลัดตก

• เงินสมทบเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ
• เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและกองทุน 

เงินทดแทน
• สหกรณออมทรัพย
• ทุนการศึกษาแกพนักงานและบุตร
• ของท่ีระลึกเกษียณอายุงาน

การประเมินผลงานที่โปรงใสและชัดเจน
 มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ 
ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางครบถวน 
โดยใชดัชน�วัดผลการปฏิบัติงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ของพนักงาน (Key Performance Index : KPI) 
ที่สอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัท ซึ�งไดมีการตกลง 
และแจงใหพนักงานรับทราบลวงหนา รวมทั้งจัดใหมี 
การประเมินในรูปแบบ 360 องศา สำหรับบางตำแหนงงาน 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน และเพ่ือความชัดเจน 
เปนธรรมและโปรงใสสามารถเชื ่อมโยงกับผลสำเร็จ 
ของบริษัทได 
 ภายหลังการประเมิน ผูบังคับบัญชาจะทำการส่ือสาร 
ใหพนักงานทราบและใหคำชมเชยในสิ�งที่พนักงาน 
ปฏิบัติไดดี รวมทั ้งคำแนะนำเพื ่อปรับปรุงในสิ �งที ่ 
พนักงานยังสามารถพัฒนาได ทั้งน�้ก็เพื่อผลประโยชน 
ตอตัวพนักงานและตัวองคกร
 เกณฑการประเมินผลไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับ 
ระดับของพนักงาน และปรับปรุงใหสอดคลองก ับ 
งบประมาณประจำปของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีการ 
ประเมิน Competencies เพื ่อใหทราบถึงสมรรถนะ 
ความสามารถและพฤติกรรมของพนักงาน ในอันที่จะ 
นำไปใชในการวางแผนการพัฒนาความรูความสามารถ
ของพนักงานใหมีศักยภาพเพิ�มข้ึน และยังมีการประเมิน 
ความพรอมของพนักงานในดานความรูความสามารถที่
จะไดรับการเล่ือนข้ันเล่ือนตำแหนง และทราบระดับของ 
ความรูความสามารถ ประกอบกับทักษะที่ตองพัฒนา 
เพิ�มเติมของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยผลการ 
ประเมินจะถูกนำมาใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนพัฒนา 
สายอาชีพของพนักงาน (Career Development Plan) 
ไดอยางเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 นอกจากคาตอบแทนที่เปนธรรมและโปรงใสแลว 
เรามีการทบทวนและปรับปรุงผลประโยชนรวมถึงสวัสดิการ 
ตางๆ ที่ใหกับพนักงานอยางสม่ำเสมอเพื่อใหมีความ 
เหมาะสม โดยจะกระทำเปนประจำทุกปจากการทำการ 
สำรวจในกลุมธุรกิจเดียวกันและใกลเคียง และ/หรือการ 
นำขอมูลจากบริษัทที่ปรึกษามาเทียบเคียง
 การกำหนดผลประโยชนพนักงานโดยยึดหลัก 
ความเหมาะสมตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ 
และวุฒิการศึกษา โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ สามารถ 
ยกตัวอยางไดดังตอไปน�้
• โบนัส เงินชดเชย คาเบ้ียเล้ียง และคาตอบแทนตางๆ
• การตรวจสุขภาพประจำป การประกันสุขภาพ 

การประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
• หองพยาบาลพรอมแพทยผู เชี ่ยวชาญ และหอง 

กายภาพบำบัด 
• เงินชวยเหลือสมรส ของเยี ่ยมไข เงินชวยเหลือ 

มรณกรรมสำหรับพนักงานและครอบครัว
• สวัสดิการคายายถิ�นฐาน คาท่ีพัก

การเปดรับฟงเสียงของพนักงาน
 ที่เอไอเอสเราสนับสนุนการทำงานแบบมีสวนรวม 
จึงเปดโอกาสและพรอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 
ทั้งความคิดเห็นที่เปนประโยชนแกตัวพนักงานเองและ 
ตอบริษัทอยูเสมอ โดยไดจัดใหมีชองทางที่หลากหลาย 
นอกจากน�้ไดเปดโอกาสใหกลุมพนักงานสามารถแสดง 
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ผานตัวแทนหนวยงาน 
(People Champion) ผานหัวหนางาน ผานทางโทรศัพท 
อีเมล และเว็บบอรดของบริษัท รวมทั้งไดเปดโอกาสให 
พนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเม่ือบริษัทมี
การเปล่ียนแปลงที่สำคัญ

 นอกจากเสียงเพื่อการพัฒนาองคกรดังกลาวแลว 
มีอีกเสียงหนึ�งที ่เราก็ยินดีรับฟง คือเสียงรองทุกข 
และเสียงที่สงเขามาผานชองทางซึ�งเปนความลับจาก 
การพบเห็นการกระทำที่ไมเปนธรรมหรือไมเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ�งภายใต “นโยบายการ 
ใหขอมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการ 
คุมครองผูใหขอมูล” (Whistle Blower Policy) ไดกำหนด 
ใหมีกระบวนการสอบสวน พรอมทั้งมาตรการคุมครอง 
ผูใหขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร

หองกายภาพบำบัด

หองพยาบาลพรอมแพทยผูเชี่ยวชาญ
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• ชุดยูนิฟอรม รวมถึงอุปกรณ และเคร่ืองปองกันอันตราย 
เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เชน อุปกรณ 
ปองกันศีรษะ อุปกรณปองกันพลัดตก

• เงินสมทบเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ
• เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและกองทุน 

เงินทดแทน
• สหกรณออมทรัพย
• ทุนการศึกษาแกพนักงานและบุตร
• ของท่ีระลึกเกษียณอายุงาน

การประเมินผลงานที่โปรงใสและชัดเจน
 มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ 
ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางครบถวน 
โดยใชดัชน�วัดผลการปฏิบัติงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ของพนักงาน (Key Performance Index : KPI) 
ที่สอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัท ซึ�งไดมีการตกลง 
และแจงใหพนักงานรับทราบลวงหนา รวมทั้งจัดใหมี 
การประเมินในรูปแบบ 360 องศา สำหรับบางตำแหนงงาน 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน และเพ่ือความชัดเจน 
เปนธรรมและโปรงใสสามารถเชื ่อมโยงกับผลสำเร็จ 
ของบริษัทได 
 ภายหลังการประเมิน ผูบังคับบัญชาจะทำการส่ือสาร 
ใหพนักงานทราบและใหคำชมเชยในสิ�งที่พนักงาน 
ปฏิบัติไดดี รวมทั ้งคำแนะนำเพื ่อปรับปรุงในสิ �งที ่ 
พนักงานยังสามารถพัฒนาได ทั้งน�้ก็เพื่อผลประโยชน 
ตอตัวพนักงานและตัวองคกร
 เกณฑการประเมินผลไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับ 
ระดับของพนักงาน และปรับปรุงใหสอดคลองก ับ 
งบประมาณประจำปของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีการ 
ประเมิน Competencies เพื ่อใหทราบถึงสมรรถนะ 
ความสามารถและพฤติกรรมของพนักงาน ในอันที่จะ 
นำไปใชในการวางแผนการพัฒนาความรูความสามารถ
ของพนักงานใหมีศักยภาพเพิ�มข้ึน และยังมีการประเมิน 
ความพรอมของพนักงานในดานความรูความสามารถที่
จะไดรับการเล่ือนข้ันเล่ือนตำแหนง และทราบระดับของ 
ความรูความสามารถ ประกอบกับทักษะที่ตองพัฒนา 
เพิ�มเติมของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยผลการ 
ประเมินจะถูกนำมาใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนพัฒนา 
สายอาชีพของพนักงาน (Career Development Plan) 
ไดอยางเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

การเปดรับฟงเสียงของพนักงาน
 ที่เอไอเอสเราสนับสนุนการทำงานแบบมีสวนรวม 
จึงเปดโอกาสและพรอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 
ทั้งความคิดเห็นที่เปนประโยชนแกตัวพนักงานเองและ 
ตอบริษัทอยูเสมอ โดยไดจัดใหมีชองทางที่หลากหลาย 
นอกจากน�้ไดเปดโอกาสใหกลุมพนักงานสามารถแสดง 
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ผานตัวแทนหนวยงาน 
(People Champion) ผานหัวหนางาน ผานทางโทรศัพท 
อีเมล และเว็บบอรดของบริษัท รวมทั้งไดเปดโอกาสให 
พนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเม่ือบริษัทมี
การเปล่ียนแปลงที่สำคัญ

กระบวนการทำงานของเอไอเอสเมื่อได�รับแจ�งเหตุจากพนักงาน

พนักงานแจ�งเร�่องร�องเร�ยน
ผ�านช�องทางที่เป�นความลับ
ซึ่งบร�ษัทจัดไว�ให� หร�อแจ�ง
ผ�านผู�บังคับบัญชาการ

• กรณีร�องทุกข�ทั่วไป
ผู�บังคับบัญชาจัดการแก�ไข
ป�ญหาให�พนักงาน

• กรณีร�องเร�ยนอื่นๆ
หน�วยงานอิสระที่บร�ษัท
แต�งตั้งรับเร�่องไปดำเนินการ

แจ�งผลการพ�จารณา/
การดำเนินการกลับไปยัง

พนักงานให�ทราบ

 นอกจากเสียงเพื่อการพัฒนาองคกรดังกลาวแลว 
มีอีกเสียงหนึ�งที ่เราก็ยินดีรับฟง คือเสียงรองทุกข 
และเสียงที่สงเขามาผานชองทางซึ�งเปนความลับจาก 
การพบเห็นการกระทำที่ไมเปนธรรมหรือไมเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ�งภายใต “นโยบายการ 
ใหขอมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการ 
คุมครองผูใหขอมูล” (Whistle Blower Policy) ไดกำหนด 
ใหมีกระบวนการสอบสวน พรอมทั้งมาตรการคุมครอง 
ผูใหขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร

พนักงานได�รับความคุ�มครองภายใต�นโยบายการให�ข�อมูลการกระทำผิดและทุจร�ต การสอบสวนและการคุ�มครองผู�ให�ข�อมูล

มอบทุนการศึกษาใหกับพนักงาน กิจกรรมรำลึกพระคุณแม 2558
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การสงเสริมใหพนักงานมีหัวใจอาสา
 นอกจากเราจะส ง เสร ิมด านจร ิยธรรมให แก  
พนักงานเพ่ือใหเปนคนดีของสังคมแลว เรายังเปดโอกาส 
ใหพนักงานสามารถรวมกลุมกันเพื่อทำกิจกรรมตางๆ 
ตามความชอบได เชน การจัดใหมีชมรมกอลฟ ชมรม 
จักรยาน หรือชมรมจริยธรรม เปนตน โดยจากการรวม 
กลุมดังกลาวทำใหพนักงานเอไอเอสมีความผูกพันซึ�งกัน
และกันและมีความรักในองคกรเพิ�มขึ้น
 อีกหนึ�งโครงการดีๆ ที่เกิดขึ้นมาในป 2558 คือ 
โครงการสงเสริมใหพนักงาน/กลุมพนักงาน เขารวม 
เสนอโครงการหรือกิจกรรมที่สรางสรรคประโยชนใหแก
สังคมและสิ�งแวดลอมในจังหวัดตางๆ โดยเฉพาะจังหวัด 
ท่ีเปนบานเกิดของตนเอง ภายใตช่ือ “เอไอเอส หัวใจอาสา 

พัฒนาสังคมอยางยั�งยืน” ซึ�งถูกจัดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง 
ม ีพน ั ก งาน เข  า ร วมกว า 600 คน ภายใต การ 
สนับสนุนจากองคกรทั ้งในรูปแบบเงินทุนและการ 
อน ุญาตให พน ักงานใช ว ันทำงานในการปฏ ิบ ัต ิ 
โครงการจิตอาสาไดโดยไมนับเปนวันลา ตัวอยาง 
โครงการที่ผานมา ไดแก โครงการพัฒนาอาคารเรียน 
การจัดสรางสนามเด็กเลนเพื่อนอง การจัดตั้งโรงอาหาร 
และหองน้ำถูกสุขบัญญัติ หรือโครงการชวนนองสราง 
ธนาคารขยะรีไซเคิล เปนตน
 ทั้งน�้ เพราะเราเชื่อมั�นวาพนักงานที่พรอมจะทุมเท 
การทำงานเพ่ือสังคมและชุมชน คือพนักงานท่ีมีความสุข 
และพรอมท่ีจะสรางสรรคสิ�งดีๆ กลับคืนมายังครอบครัว 
ของพนักงานและองคกรของพนักงานดวย

เง�นสนับสนุน
(บาท)

พนักงานเข�าร�วม 
(คน)

ชั่วโมงการทำงาน 
(ชั่วโมง)

โครงการที่ได�รับ 
การสนับสนุนในป� 2558

 39 2.5 ลานบาท 634 15,216

โครงการ เอไอเอส หัวใจอาสาพัฒนาความยั�งยืน 2558 โครงการ เอไอเอส หัวใจอาสาพัฒนาความยั�งยืน 2558
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นโยบายดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ�งแวดลอม
ในการทำงาน
 เราใส ใจในคุณภาพชีว ิตและความเปนอยู ของ 
พนักงาน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัย 
ในการทำงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความสมดุล 
ระหวางชีวิต การทำงานและชีวิตสวนตัว (Work - Life 
Integration) และมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยได 
จัดสรรสถานที่สำหรับการออกกำลังกายภายในอาคาร 
สำนักงานหลักถึง 2 แหง และจัดใหมีกิจกรรมดานกีฬา 
และชมรมกีฬา เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวาง 
พนักงาน
 นอกจากน�้ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปโดย 
กำหนดรายการตรวจใหเหมาะสมกับกลุ มอายุของ 
พนักงาน และการจัดใหมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
ใหกับพนักงานทุกคน โดยในสวนของประกันสุขภาพน้ัน 
ไดมีการกำหนดรูปแบบความคุมครองที่หลากหลาย 
ถึง 3 แผนความคุมครอง เพื่อใหพนักงานเลือกในสิ�ง 
ท่ีตอบโจทยความตองการของตน เชน วงเงิน คารักษา 
พยาบาลทั ้งคนไขในและคนไขนอก คาทันตกรรม 
ประกันอุบัติเหตุ เปนตน รวมถึงจัดใหมีกองทุนประกัน 
สังคมและกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพของกลุ มบริษ ัท 
เพ่ือเปนหลักประกันใหพนักงานท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ�งแวดลอม (Safety, Health and Environment 
Committee, SHE) ถูกจัดตั้งขึ้นประกอบดวยตัวแทน 
จากฝายบริหารและพนักงานเพื ่อทําหนาที ่วางแผน 
จัดการดูแลและสงเสริมกิจกรรมใหพนักงานทุกคน 

ความปลอดภัยในการทํางาน พรอมกําหนดกฎระเบียบ 
ขอกําหนด และวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย พรอมท้ังจัดหา 
อุปกรณปองกันอันตรายตางๆ ตลอดจนใหการศึกษา 
อบรมแกพนักงานใหมีความรูความเขาใจในงานที่ทํา 
โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลการ 
ด ํ า เ น ิ น ง านอย  า ง ต  อ เ น � � อ ง โ ดย ในป  2 5 5 8  
คณะกรรมการ SHE ไดม ีข อเสนอแนะใหบร ิษ ัท 
ปรับปรุง/สงเสริมโครงการและกิจกรรมทางดานการ 
อนุรักษสิ�งแวดลอม  ปรับปรุงทางเดินหน�ไฟ การบำรุงรักษา 
ลิฟทโดยสารและกำหนดมาตรการปองกันอาชญากรรม 
โดยรอบอาคารสำนักงาน เปนตน ซึ�งเราเองก็ไดเรง 
ดำเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวทันที

1,377
คน

8,562
ชั่วโมง

คือพนักงานที่ได�รับ
การอบรม

ความปลอดภัยในป�
 2558

ถูกใช�ในการอบรม
ความปลอดภัย

ให�แก�พนักงานในป�
 2558

AIS Chill Out Zone

AIS Chill Out Zone
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 เมื่อพนักงานไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการ 
ปฏิบัติงาน การดูแลจะครอบคลุมถึงการจัดการความ 
เสี่ยงตอความปลอดภัยอันเกิดจากการดำเนินงานเพื่อ 
ปองกันไมใหเกิดเหตุซ้ำ เราไดปฏิบัติตามขอกำหนด 
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด รวมท้ัง 
จัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณ การจัดทำคูมือและระเบียบ 
ปฏิบัต ิ การวางแผนดำเนินการสำหรับการทำงานที่ 
ปลอดภัยอยางเพียงพอ โดยต้ังเปาหมายวาสถิติอุบัติเหตุ 
ในกลุ มเอไอเอสจะตองเปนศูนย จึงจัดใหมีการฝก 
อบรมพนักงานใหมีความรู ความเขาใจ และไดรับขอมูล 
ขาวสารที่เพียงพอในเรื ่องความปลอดภัยการทำงาน 
เพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทำงาน วิธีการ 
ทำงานหรือโรคภัยตางๆ เชน การอบรมการปองกัน 
และซอมอพยพหน�ไฟ ฯลฯ 

 สำหรับในป 2559 น�เ้ราไดเพิ�มแผนงานและมาตรการ 
สงเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ใหแก 
พนักงาน อาทิ
- การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน 
เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมปองกันอยางทันทวงที 
โดยพนักงานจะไดรับการเฝาระวังและตรวจสุขภาพ 
อยางสม่ำเสมอ

- กำหนดหนวยงานผูดูแลสุขภาพของพนักงาน และ 
วางแผน/ดำเนินกิจกรรมที ่เกี ่ยวของกับสุขภาพ 
โดยกำหนดตัวชี้วัดอยางชัดเจน 

- จัดการแขงขันดานสุขภาพดีตางๆ และมอบรางวัล เชน 
ลดน้ำหนัก ลดคลอเลสเตอรอล ลดคาน้ำตาลในเลือด

- สนับสนุนใหพนักงานศึกษาหาความรู  โดยให 
ปรับเปลี่ยนเวลาทำงานได 

- ปรับปรุงรายการตรวจสุขภาพใหเหมาะสมตอชวงอายุ 
ของพนักงานมากข้ึน โดยเฉพาะพนักงานท่ีมีอายุ 50 ป ข้ึนไป

- สงเสริมการใหความรูแกพนักงานในดานโภชนาการ

คลาสแอโรบิกใน Chill Out Zone

อบรมการหน�ไฟ

5 0
เส�ยชีว�ตขณะทำงาน
จำนวนพนักงาน

ในป� 2558บาดเจ็บระหว�างการทำงาน 
จำนวนพนักงาน

ในป� 2558

Big Surprise สงความสุขปใหม 2559 แดพนักงาน
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นโยบายการพัฒนาพนักงานและการส�งเสร�ม 
ความเป�นผู�นำในองค�กร
 เสร ิมสร  างศ ักยภาพบ ุคลากรให สอดคล อง 
กับกลยุทธและเปาหมายของธุรกิจ เพ่ือขับเคล่ือนองคกร 
สูการพัฒนาอยางยั�งยืน โดยมีวัฒนธรรมการทำงาน 
อยางมืออาชีพ เรายึดมั�นในคำสัญญาท่ีมีตอพนักงานท่ีวา 
“เอไอเอสพรอมใหคุณและเราเติบโตกาวหนาไปพรอมๆ กัน”  
 เราตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริมและ 
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู เพื่อสรางโอกาสความ 
กาวหนาในสายอาชีพ หนวยงาน Assessment Center 
จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการคนหาศักยภาพของพนักงาน     
รายบุคคลและนำผลประเมินที่ไดไปจัดทำแผนพัฒนา 
และแผนการเติบโตทางสายอาชีพ (Individual Development 
Plan) อีกทั้งยังเตรียมความพรอมสำหรับการแขงขัน 
ในธุรกิจโทรคมนาคมในยุค “Digital Economy”
 ดวยความมุงมั�นในการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
โดยสงเสริมใหพนักงานเกิดการเรียนรู ด วยตนเอง 
และแบงปนความรูผานชองทางและวิธีการเรียนรูแบบตางๆ 
ที่ทันสมัย เขาถึงงาย มีประสิทธิผล อาทิ Knowledge 
Management Portal ในอินทราเน็ตขององคกร 
การสรางชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือใหพนักงานแลกเปลี่ยน 
การเรียนรู การจัดตั้งศูนยฝกอบรมในระดับภูมิภาค 
เพ ื ่อการพ ัฒนาบ ุคลากรได อย างท ั �วถ ึง รวมถ ึง 
การพัฒนาและสรางวิทยากรภายในและแผนงานสำหรับ
ชองทางในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน เปนตน 
ดังนั ้น พนักงานจะสามารถนำความรูไปปรับใชเพื ่อ     
ประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผูอื่น พัฒนางาน 

และพัฒนาองคกร ซึ�งในปท่ีผานมาจำนวนชั�วโมงการฝกอบรม 
สำหรับพนักงานประจำเฉล่ียท้ังหมดตอคนอยูท่ี 73 ชั�วโมง 
และมีคาใชจายสำหรับการฝกอบรม 111,978,597 บาท

แผนพัฒนาบุคลากรตามวงจรการดำเนินชีว�ตของ 
พนักงาน (Employee Life Cycle)  
 แผนพัฒนาการฝกอบรมกำหนดตาม โครงสรางองคกร 
และรูปแบบการเรียนรูตามบทบาทหนาที่ของพนักงาน 
ที่รับผิดชอบตาม Employee Life Cycle โดยเริ�มตน 
จากหลักสูตร On - Boarding Program สำหรับ 
พนักงานใหม ตามดวยหลักสูตรแผนพัฒนาหัวหนางาน 
หรือผูชำนาญการ ระดับตนและระดับกลาง (First Line 
and Middle Line Manager) จนถึงหลักสูตรพัฒนาผูนำ 
ในระดับสูงตามสายอาชีพของตน 
หลักสูตร On Boarding Program
 เปนโปรแกรมที ่ทางองคกรจัดขึ ้นสำหรับเตรียม 
ความพรอมใหแกพนักงานท่ีเขาเริ�มงานใหม ซึ�งผสมผสาน 
รูปแบบการเรียนรููในหองสัมมนา การเรียนรูดวยตนเอง 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Digital Self-Learning) 
เพ่ือปรับความเขาใจเก่ียวกับความเปนมา การบริหารงาน 
ทิศทางการดำเนินงาน ขอบังคับ และบริบทตางๆ 
ขององคกร รวมถึงปลูกฝงวัฒนธรรม (Culture) และ 
คานิยมองคกร (Core Values) นอกจากน� ้ยังเปน
โปรแกรมที่ชวยสรางความเขาใจใหแกพนักงานใหม 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเองผานระบบพี ่ เล ี ้ยง
(Mentors) ที ่จะคอยชวยแนะนำการทำความรู จัก 
กับองคกรเเละแนวทางธุรกิจขององคกร ตลอดจน 

กิจกรรม On - Boarding Program

โครงการ Spot Awards เฟนหาพนักงานที่มีพฤติกรรม
โดดเดนและสงเสริมใหเกิด engagement ในหนวยงาน
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ขอมูลตางๆ ที่จะชวยใหพนักงานใหมสามารถใชชีวิต 
และปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ เพื ่อชวยเสริมสรางใหพนักงาน 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มขีดความ 
สามารถ อีกทั้งยังเปนโปรแกรมที่สงเสริมการสราง 
สัมพันธภาพที่ดีและสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน 
รวมกันภายในองคกร
หลักสูตรแผนพัฒนาผูจัดการ / ผูชำนาญการ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการเลื่อนระดับขึ้น 
เปนผูจัดการหรือผูชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
เตรียมความพรอมใหกับพนักงานท่ีไดรับการเล่ือนระดับ
เขาสูตำแหนงผูจัดการหรือผูชำนาญการใหตระหนักถึง
บทบาทหนาท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปในฐานะของผูรับนโยบาย 
ของฝายไปดำเนินการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนพัฒนาผู �นำระดับสูงและแผนส�บทอดตำแหน�ง 
(Executive Development Program and Succession 
Plan)
 ตามที่กลาวไวขางตน เราไดกำหนดกลยุทธเพื่อ 
บริหารความเสี ่ยงและสรางผู นำในตำแหนงที่สำคัญ 
ขององคกรผานการดำเนินการวางแผนสืบทอดตำแหนง 
(Succession Plan) เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการ 
แขงขันดานธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของผูนำองคกร 
และที่จะนำพาทีมงานไปสูความสำเร ็จตามพันธกิจ 
ขององคกรท่ีกำหนดไว ท้ังน�แ้ผนสืบทอดตำแหนงมีการ 
ดำเนินการเริ �มตนจากการกำหนดตำแหนงที ่สำคัญ 
(Critical Positions) ที่มีผลกระทบตอความตอเน��อง 
ในการดำเนินงาน จากการประเมินศักยภาพความ 
พรอมดานผูนำของผูสืบทอด (Assess Leadership’s  

หลักสูตรแผนพัฒนาหัวหนางาน 
หรือผูชำนาญการระดับตน และระดับกลาง

Readiness) โดยวิธ ีการประเมินแบบ 360 องศา 
และดำเนินการพัฒนาความเปนผู นำ (Leadership 
Development) ดวยหลากหลายวิธีการ อาทิ การอบรม 
หลักสูตรดานนวัตกรรม (Transformational Innovation) 
การเปนผูนำการเปล่ียนแปลง (Leading Bold Change) 
รวมถึงทักษะการใหคำปรึกษาในรูปแบบตางๆ เชน 
รูปแบบกลุม (Group Coaching) และ แบบตัวตอตัว (One 
on One Coaching) เปนตน  
 นอกจากน�้เราไดรวมมือกับกลุมพันธมิตรในระดับ 
นานาชาติก ับทางกล ุ  มบร ิษ ัท ใน เคร ื อส ิ งค  เทล 
สำหรับโปรแกรมการพัฒนาผูบริหารเขารวมหลักสูตร 
Game for Global Growth (GGG) และหลักสูตร
Regional Leadership in Action (RLA) โดยซึ�งท้ังสอง 
หลักสูตรมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและสงเสริมภาวะผูนำ 
ซึ�งเปนทักษะท่ีความจำเปนอยางยิ�งสำหรับการแขงขัน 
ในตลาดยุคดิจิทัลที ่มีความหลากหลายในทุกแงมุม 
อีกทั ้งยังเปนหลักสูตรที่สงเสริมการสรางนวัตกรรม 
(Innovating to Win) ซึ�งเปนกลยุทธท่ีสำคัญในการ 
สรางความเติบโตอยางยั�งยืนใหกับองคกรและสงเสริม 
การสรางเครือขาย (Networking) ระหวางกลุมบริษัท 
โทรคมนาคมที่สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจ 
เพ่ือนำมาประยุกตใชกับองคกรอยางเหมาะสม เพื่อให 
บริษัทมั�นใจไดวาเรามีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนำ 
และมีศักยภาพที่เทียบเทากับผูบริหารระดับนานาชาติ 
และพรอมนำพาองคกรใหเทียบเทาองคกรระดับสากล

แผนพัฒนาพนักงานในป� 2559
 เราไดกำหนดนโยบายในการเตรียมความพรอมของ 
บุคลากร ภายใตแนวคิดเตรียมความพรอมสูความสำเร็จ 
(Prepare Our People for Success) โดยยังคงเนน 
หลักการพัฒนาบุคลากรแบบองครวม (Employee 
Well-being) รวมถึงการพัฒนาพนักงานใหสอดคลอง 
กับทิศทางของธุรกิจ (New Abilities) ที่จะนำพาองคกร 
ไปสูการเปล่ียนผานเปน Digital Life Service Provider 
มีการจัดทำเสนทางและความกาวหนาในสายอาชีพ 
และพัฒนากลุมพนักงานผูมีศักยภาพสูง เพ่ือใหเกิดการ 
สานตอในการปฏิบัติตามพันธกิจขององคกร ทั้งน�้ 
เพื ่อการรักษาขีดความสามารถในการแขงขันและ  
ความสามารถที่จะขับเคลื่อนองคกรในอนาคต 
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1) วางแผนการพัฒนาผูนำเพ่ือเตรียมพรอมสำหรับการ 
สืบทอดตำแหนง (Succession Plan) อยางตอเน��อง 
ภายใตกระบวนการวิเคราะหและเตรียมความพรอม 
เพื่อใหพนักงานสามารถเติบโต ตลอดจนการจัดทำ 
แผนพัฒนารายบุคคลจะถูกนำมาใชอยางเปนระบบ 
เพื่อบริหารความเสี่ยงขององคกรและสรางผูนำใน 
ตำแหนงสำคัญตามที่กลาวขางตน

2) แผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของพนักงาน  
ในเรื่องการพัฒนาคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจที่
จะขับเคลื่อนองคกรไปสูการเปนผูใหบริการดาน 
ดิจิทัลไลฟ ผานสื่อการเรียนรูดิจิทัลแบบผสมผสาน 
เพื่อใหสอดคลองและสะทอนภาพดิจิทัลไลฟอยาง 
ตอเน� �อง สามารถรักษาขีดความสามารถในการ 
แขงขันดานธุรกิจคมนาคม

3) การใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแกพนักงาน 
อยางตอเน��องของกลุมบริษัทเอไอเอสรวมท้ังเปดโอกาส

 ใหแกบุคคลภายนอกไดมีวิชาความรูและวิทยาการ  

 ที่ทันสมัยสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจใน 
อนาคต พรอมทั้งเสริมสรางภาพลักษณขององคกร 
มุ งสู รางวัลนายจางดีเดนประจำปอยางตอเน� �อง 
(Employer of Choice)

4) การปรับโครงสรางองคกร ใหตอบโจทยทางธุรกิจ 
อยูเสมอและเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพ 
อยางเต็มที่ ตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 

5) การพ ัฒนาระบบการประ เม ิ นผลพน ั ก ง าน 
(Performance Management) โดยเนนการนำ 
ไปใช ซึ �งถือเปนบทบาทและหนาที ่ร ับผิดชอบ 
ที่ผูนำทุกคนจะตองใหความสำคัญ โดยเฉพาะการ 
ปลูกฝงวัฒนธรรมของการ Coaching แบบเขาใจ 
และเขาถึงความรู ความสามารถที่สอดคลองกับ 
ศักยภาพและเปาหมายความสำเร็จในหนาที่การงาน 
(Career Aspiration) ของพนักงานทั ้งในระดับ 
บุคคล และกลุมงาน

แผนการพัฒนาผู�นำ
เพ�่อเตร�ยมพร�อมสำหรับ

การส�บทอดตำแหน�ง

2
แผนพัฒนาพนักงาน

โดยส�งเสร�มการ
เร�ยนรู�ผ�าน Digital

Learning

3

การปรับโครงสร�าง
องค�กรให�ตอบโจทย�

ธุรกิจ

5
การให�ทุนการศึกษา

ระดับปร�ญญาโท
อย�างต�อเนื่อง

4
การพัฒนาระบบ
การประเมินผล

1

2559
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คุณกานติมา เลอเล�ศยุติธรรม
หัวหน�าคณะผู�บร�หารด�านทรัพยากรบุคคล 

 “หากจะว ัดถ ึงความสำเร ็จท ี ่สำค ัญขององคกร 
ที่บอยครั้งในตลาดแรงงานอาจมองขามไป แตในความ 
เปนจริงเปนเรื ่องที ่สำคัญอยางยิ �ง องคกรที่ประสบ 
ความสำเร็จ คือ องคกรที่สามารถสรางและพัฒนา 
บุคลากรใหเติบโตไปพรอมกันในอุปสงคและอุปทาน 
ที่สอดคลองกันเสมอ คือพนักงานตองการความกาวหนา 
ในขณะที่องคกรตองการพนักงานที่มีคุณภาพ” 
 องคกรที ่ประสบความสำเร็จจำเปนตองอาศัยคน 
เปนหัวใจหลักจึงจะสามารถขับเคลื่อนเรื่องอื่นตามมา 
เรื ่องของ “บุคลากร” จึงมิอาจหลีกเลี ่ยง ละเลย หรือ 
ปฏิเสธไดวาเปนประเด็นที ่ผู บริหารและองคกรตอง 
ตระหนักถึงและใหความสำคัญอยูเสมอ รวมทั้งตอง 
ดำเนินการอยางเปนระบบและตอเน� �อง จึงมิใชเรื ่อง 
ของสายงานสนับสนุนอีกตอไป องคกรจะเต ิบโต 
อยางยั�งยืนได ตองอาศัยการใหความสำคัญในเรื่องคน 
อันไดแก การพัฒนาเพิ�มพูนศักยภาพบุคลากรในปจจุบัน 
ให เต ิบโตไปดวยก ัน รวมถึงการสรรหาบุคลากร 
ที ่มาเพิ �มความแข็งแกรงในสวนที ่ตองเสริมทีมงาน 
เพื่อเปาหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต 
บอยครั ้งที ่ความเสียหายของหลายองคกร เกิดจาก 
การขาดบุคลากรที ่เติบโตไดทันกับอัตราการเติบโต 
ขององคกร อันกอใหเก ิดสงครามของการชวงชิง 
บุคลากรที่มีจำกัด 

 “สำหรับกลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย เอไอเอส 
ในฐานะของการเปน Business Partner จึงตอง 
เขาใจวาธุรกิจมีทิศทางอยางไร มีีแผนงานอะไร เพื่อให 
สามารถวางกลยุทธเตรียมความพรอมในการเพิ�มศักยภาพ 
ของบุคลากรใหมีคุณภาพ และเปนอีกแรงผลักดันองคกร 
สู ความสำเร็จตามกลยุทธที ่วางภายใตเจตนารมณ 
และความมุงมั�นในการตอบแทนทุกแรงทุมเททั้งกายใจ 
ของพนักงาน ผานกระบวนการพัฒนาอยางตอเน��อง 
และคาตอบแทนที่เหมาะสม เปดโอกาสใหพนักงาน 
ไดแสดงศักยภาพอยางเต็มท่ีเพ่ือเติบโตไปพรอมกับองคกร 
อยางยั�งยืน ถือเปนพันธสัญญาที่ผูบริหารและองคกร 
มีตอพนักงาน ภายใตกลยุทธ “การใหความสำคัญ 
กับทรัพยากรบุคคล ดวย 6P” (1) สรางมาตรฐาน 
ที่ถูกตอง (Put Basic Right) (2) การจัดสรรบุคลากร 
ใหถูกที่ (Place The Right People) (3) การเตรียม 
ความพร อมของบ ุคลากรเพ ื ่อรองร ับการเต ิบโต 
(Prepare Our People for Success) (4) เปนคูคิด 
กับธุรกิจ (Partner to Business) (5) มีความเปนมืออาชีพ 
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย (Professional HCM) (6) 
การบริหารผลการปฏิบัติงานอยางมีระบบ (Performance 
Driven)”
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People Performance Table

ข�อมูลเชิงตัวเลข 2015Unit 2013 2014

Note: The performance data does not include daily staff.

Total number of employees persons 10,338 10,986 11,885
By gender
 - Male persons 4,183 4,436 4,748
 - Female persons 6,155 6,553 7,137
By age
 - Over 50 years old persons 200 232 254
 - 30 - 50 years old persons 5,012 5,335 6,741
 - Below 30 years old persons 1,644 1,822 4,890
• Ratio of permanent employees  percent 66 67 69
 to total number of employees

• Total number of new hire  persons 860 973 1,123
 employees
• Ratio of new hires to total percent 13 13.5 14
 number of employees 

• Total employee turnover persons 413 366 428
• Ratio of turnover to total  percent 6 5.1 4
 number of employees

• Total number of employees   persons 0 0 0
 laid off by the Company

• Percentage of employees   percent 100 100 100
 who received formal 
 performance reviews
• Average training hours Hour/ person 379 96 73
• Average Training expenditure THB 12,311.70 10,064.98 13,857.02
• Number of fatalities persons 0 0 0
• Number of work-related injuries persons 0 6 5



Our Environment

$

Khiri Lom Village

Save 24,890 tCO2

Bringing solar power to community 
and base station in rural area 

with no access to electricity

AIS Call Center
Development Center

by switching from  air-cooled containers
and enclosure to fan-cooled alternatives

The hydropower project :
utilizing the hydropower

and solar power in providing
electricity for communities

along Thailand’s border

316 Tons paper saved
and Baht 46 million cost saved  

 from secured electronics services

60%
energy saved from environmental 
friendly construction according to 

the LEED, world-class standard

“Green Network”
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The Environment and Our Operations
 Over the past several decades, the environment 
has changed dramatically, both locally here in 
Thailand and on a global level. Increasing production 
volumes in the industrial sector, higher energy 
consumption in the transportation and services 
sectors and the depletion of forest areas are the 
main factors leading to an increase in the 
greenhouse gas emissions that contribute to global 
warming. Business operations that require a high 
volume of resources result in climate change, 
drought, severe storms and flooding. The negative 
consequences of these situations often require a 
lengthy period of recovery. Even when heavy 
investments are made in preventive measures, the 
problems eventually return to once again disrupt the 
business and service sectors. 
 The severe flooding that hit Thailand in 2011 
affected operations at 1% of our base stations. While 

“We achieve sustainable development   
when we are able to operate our business 
without creating any negative impacts on 
the environment. At the same time, it is 
also essential that we mitigate the potential 
effects of environmental changes on our 
business. To this end, we set innovative 
business operation and management as a 
priority. In order to minimize our operational 
impact on the environment, we develop 
and provide eco-friendly products and 
services. Simultaneously, we also introduce 
measures aimed at managing the risks and 
potential impacts caused by changes to 
the environment, especially climate change.”

this temporarily impacted our customers and our 
business, we were fortunately well-prepared to 
manage the situation due to already having our 
business continuity plan in place. 
 Nevertheless, to minimize the impacts of similar 
occurrences in the future, we conducted a risk 
assessment in order to establish a support 
procedure for managing the situation in the event of 
any future floods. We also improved our business 
continuity plan by clearly defining the steps to 
prepare for and deal with disaster situations. Such 
measures include ensuring the continuation of 
services in the affected areas by mobile vehicles, 
having a supply of femto cells for temporary 
installation, and raising the height of base stations in 
the vulnerable areas to 2 meters above the ground to 
prevent the base stations from being flooded.   
 The Mobile Telephone Center and Data Center, 
which are essential to the provision of our services, 
now also have their own specific procedures for 
preventing damage from flooding. Permanent flood 
protection walls have now been erected at all 
existing exchanges in the vulnerable areas and 
several flood prevention plans are now in place and 
ready for immediate implementation. At all new 
locations, we will also further reduce the risk of 
flooding by incorporating additional flood protection 
features into our new exchanges and data centers.   
 All of these emergency plans are designed to 
ensure the continuity of our services. Moreover, the 
plans enhance our ability to respond to the high 
demands for communication services from people 
and organizations during the natural disasters.

Creating eco-friendly products and services 
 While the telecommunication products and 
services do not have as much impact on the 
environment as those of other industries, we 
nevertheless realize the importance of committing to 
these global issues and understanding the 
expectations of our customers and service users who 
are concerned about these issues.  For these reasons, 
we decided to become part of a sustainable 
environment and preserve it for future generations. In 
order to do so, we have committed to creating 
innovative and eco-friendly products and services 

Our Environment
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Encouraging our customers to receive invoices 
via eStatement
   We have been continually improving its 

invoicing service system for customers. Since 
2012, we have encouraged customers to switch 
from paper invoices to eStatments or to receive 
the necessary information via online or SMS 
channels.  This initiative helps reduce paper 
usage and deforestation.

- eStatement: This invoicing system allows us to 
send an invoice to customers via email. Currently, 

4,169,246 customers use 
eStatements, up from 
4,035,536 customers in 
2014.  As a result, in 2015 
we were able to reduce 
the amount of paper used 
by 28 tons (5.5 million 
sheets) and envelopes by 
25 tons.

that are beneficial for everyone. As a result, our 
customers have more alternatives and more 
varieties of products and services that respond to 
their needs in this digital era.

Financial Services via mPAY
   AIS mPAY or E-wallet is convenient and 

time-saving application that enables users to 
make financial transactions via a mobile phone, 
anytime and anywhere. AIS mPAY can be used 
for paying public utility bills, credit card payments, 
processing money transfer transactions or 
reserving cinema tickets. Incorporating a 
high-security internation system and standards, 
the AIS mPAY application is supported by 
cooperation with our high-value strategic 
partners-MasterCard and Thanachart Bank. This 
is not only delivers convenience to customers but 
also provides easy access to financial service for 
all Thai people, which is especially beneficial for 
villagers from remote communities who still face 
difficulties in performing essential tasks due to 
the distance involved. This service, in turn, 
reduces waste and green house gas emissions 
from traveling to perform financial transactions. 
Customers can also feel safe as they do not    
need to carry large amounts of cash with them.    
Also with cooperation from 2 other service 
providers, True and Dtac, we are now able to 
connect these online wallet systems without any 
network restrictions. This can be seen as joint 
work among service providers to set and raise 
new E-wallet standards for the industry and to 
create a cashless society in compliance with the 
country’s digital economy policies.

AIS mPAY subscriber
in 2015

13 
million 
users

Total transaction value via
AIS mPAY service in 2015

21
million 
Baht

- Sealed Statement: For customers who still 
chose paper invoices, we used recycled paper 

and reduced the invoices to 
only one sheet.  This method 
helped reduce the amount of 
paper used by 223 tons. In 
2015, we also resized the 
invoicing paper from F4 to A4 
which further reduced the 
amount of paper used by an 
additional 37 tons.
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Launching a green training center according to 
LEED standards in Nakhon Ratchasima
 Personnel Development Centers were initiated in 
rural areas from the desire to improve our human 
resource reserves in order to be able to continue 
operations in all circumstances. This initiative was 
also based on the desire to create sustainable 
growth for our business in collaboration with local 
communities. Therefore, we focused our recruitment 
on employing people from the local communities in 
which we operate. In addition, we also expanded the 
scope of plans for this project to include a reduction 
of environmental impact. With its eco-friendly 

Promoting sustainable growth via Green Network 
 As a telecommunication service provider, our main 
source of power for producing and delivering services 
for our customers is electricity. This causes great 
challenges for expanding business opportunities while 
maintaining energy efficiency in our operations. 
Therefore, we have prepared various measures          
to overcome those challenges. These measures     
can also serve as a good example for other 
telecommunication service providers in Thailand         
in realizing the importance of a “Green Network.”     
The main measures aimed at effective energy 
consumption in 2015 are addressed in the following 
section. 

Gathering information on greenhouse gas 
emissions from our operations
 2015 was the third year in which we determined 
to gather our Carbon Footprint information and 
greenhouse gas inventory (GHG Inventory).  An 
external company with expertise in GHG Inventory 
was hired to manage the process. Data were 
collected from all business sectors within the 
organization in strict compliance with the guidelines 
of the World Resource Institute (WRI). Once 
collected, the data were processed to calculate the 
value of our greenhouse gas emissions based on the 
guidelines of ISO-14064.
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concept, the Skill Development Call Center project 
was initiated in Nakhon Ratchasima. It is planned 
that the center will be completed and ready for its 
grand opening in 2017. This Call Center is the first 
pilot project developed under the Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) 
standards based on 3 key characteristics: energy 
efficient, environment friendly, and sustainably 
developed with the local communities. As of now, the 
project has received EIA approval from the National 
Environmental Board. The Nakorn Ratchasima Call 
Center will be built with double layered glass in order 
to reduce the effects of the external temperature. In 
this way, the building will be able to save 60% of 
energy used on its air conditioners. In terms of the 
power used inside the center, the building is 
designed to include a solar energy system on the 
roof-top. Once the construction is completed, the 
center will also create 1,700 jobs for the local 
community. 

Supporting infrastructure sharing to reduce 
environmental impacts
 The main objectives of this infrastructure-sharing 
initiative are to improve the quality of the national 
telecommunication services, to respond to the 
increasing demands, and to expand our service areas 
around the country. We ensured that all participating 
businesses share the same infrastructure and 
equipment, while also supporting compliance with the 
policy of the National Broadcasting and 
Telecommunication Commission (NBTC). This 
procedure reduced redundancy in the installation of 
unnecessary base stations, which represented 
another step to decreasing environmental issues. 
 In the past year, we operated under the 
Advanced Wireless Network Company Limited, an 
AIS subsidiary, in cooperation with DTAC Trinet 
Company Limited. Through this cooperation, we 
installed approximately 2,000 towers in order to 
support and respond to the needs of users from both 
AIS and DTAC Trinet around the country. This 
cooperation also served as the first pilot program 
with plans now in place to expand the collaboration 
in the future.   

 From all of those initiatives, we were able to reduce 
the amount of paper used by 316 tons, representing 
a financial saving of Baht 46,504,800.23.

- PDF statement on CD ROM: For 43,200 
corporate customers, invoices were written on a 
CD ROM in PDF format. From this initiative, we 

were able to reduce paper 
usage in 2015 by 157,332 
sheets equating to 0.80 tons. 
In addition, eliminating the 
need to use 43,200 envelopes 
also saved 0.20 tons of paper.

- Posting invoice of AIS and 
AWN (a subsidiary) together 
also helped reduce the amount 
of paper used by 2 tons.

 Based on the data collections mentioned above, 
we determined our 2016 target for reducing the 
Carbon intensity of the emissions to be 4% in 
comparison to the Data Traffic of our services. This 
target also complied with the national agenda of 
preparing readiness for climate change between 
2015 and 2050.  In addition, the Ministry of Natural 
Resources and Environment is determined to reduce 
greenhouse gas emissions to 7-20% in 2020.

DEVELOPED 
SUSTAINABLY 

WITH THE LOCAL
COMMUNITIES

ENERGY
EFFICIENT

ENVIRONMENT
FRIENDLY

LEED

and Environmental Design
Leadership in Energy
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Launching a green training center according to 
LEED standards in Nakhon Ratchasima
 Personnel Development Centers were initiated in 
rural areas from the desire to improve our human 
resource reserves in order to be able to continue 
operations in all circumstances. This initiative was 
also based on the desire to create sustainable 
growth for our business in collaboration with local 
communities. Therefore, we focused our recruitment 
on employing people from the local communities in 
which we operate. In addition, we also expanded the 
scope of plans for this project to include a reduction 
of environmental impact. With its eco-friendly 

Gathering information on greenhouse gas 
emissions from our operations
 2015 was the third year in which we determined 
to gather our Carbon Footprint information and 
greenhouse gas inventory (GHG Inventory).  An 
external company with expertise in GHG Inventory 
was hired to manage the process. Data were 
collected from all business sectors within the 
organization in strict compliance with the guidelines 
of the World Resource Institute (WRI). Once 
collected, the data were processed to calculate the 
value of our greenhouse gas emissions based on the 
guidelines of ISO-14064.

concept, the Skill Development Call Center project 
was initiated in Nakhon Ratchasima. It is planned 
that the center will be completed and ready for its 
grand opening in 2017. This Call Center is the first 
pilot project developed under the Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) 
standards based on 3 key characteristics: energy 
efficient, environment friendly, and sustainably 
developed with the local communities. As of now, the 
project has received EIA approval from the National 
Environmental Board. The Nakorn Ratchasima Call 
Center will be built with double layered glass in order 
to reduce the effects of the external temperature. In 
this way, the building will be able to save 60% of 
energy used on its air conditioners. In terms of the 
power used inside the center, the building is 
designed to include a solar energy system on the 
roof-top. Once the construction is completed, the 
center will also create 1,700 jobs for the local 
community. 

Supporting infrastructure sharing to reduce 
environmental impacts
 The main objectives of this infrastructure-sharing 
initiative are to improve the quality of the national 
telecommunication services, to respond to the 
increasing demands, and to expand our service areas 
around the country. We ensured that all participating 
businesses share the same infrastructure and 
equipment, while also supporting compliance with the 
policy of the National Broadcasting and 
Telecommunication Commission (NBTC). This 
procedure reduced redundancy in the installation of 
unnecessary base stations, which represented 
another step to decreasing environmental issues. 
 In the past year, we operated under the 
Advanced Wireless Network Company Limited, an 
AIS subsidiary, in cooperation with DTAC Trinet 
Company Limited. Through this cooperation, we 
installed approximately 2,000 towers in order to 
support and respond to the needs of users from both 
AIS and DTAC Trinet around the country. This 
cooperation also served as the first pilot program 
with plans now in place to expand the collaboration 
in the future.   

Our 2016 target for 
reducing the Carbon 
intensity of the emissions 
to be 4%

 Based on the data collections mentioned above, 
we determined our 2016 target for reducing the 
Carbon intensity of the emissions to be 4% in 
comparison to the Data Traffic of our services. This 
target also complied with the national agenda of 
preparing readiness for climate change between 
2015 and 2050.  In addition, the Ministry of Natural 
Resources and Environment is determined to reduce 
greenhouse gas emissions to 7-20% in 2020.
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Developing technology to improve the 
effectiveness of electricity usage
1. We have replaced more than 70% of the 

air-cooled containers and enclosures used for 
outdoor base station equipment installation with 
smaller fan-cooled alternatives. This has enabled 
us to save both capital expenditure and the cost 
of energy, which translates to a reduction of 
Carbon emissions. The total savings on 
electricity costs amounts to Baht 165 million per 
year.  In other words, the Company will break 
even on the expenditure from this changeover 
within 1.3 years. The total reduction in Carbon 
emissions is 24,890 tCO2 per year.  Following 
these successes, we plan to use the smaller 
containers with fan-cooled systems for all new 
base stations that will be constructed in the 
future.

2. A pilot program of using new technology to 
supply power to High Efficiency Rectifiers will be 
launched in 2016. The current rectifiers, which 
are the power source of our base stations, have 
an efficiency of 92%. However, starting from 
2016, the new production technology will 
increase the efficiency of the rectifiers to 95.5%. 
With better efficiency, more activities can be 
powered from the same amount of electricity. 
With this new technology, we can save 
approximately Baht 20 million per year and 
reduce Carbon emissions by 3,017 tCO2 per year.

3. A pilot program of changing from fluorescent light 
bulbs to LED bulbs, which can work longer with 
less power, is currently in progress. The program 

started with the main mobile phone control 
exchanges in and around Bangkok. The purpose 
of this pilot program is to observe whether or not 
the LED bulbs can provide enough light.  From 
this program, we estimate that we will save 
40-50% of energy usage per year with the 
breakeven point at 1-1.5 years.

Encouraging the use of alternative energy for 
services
1. We started to use alternative energy to supply the 

power for our data centers by executing a pilot 
program of using solar energy to produce 
electricity for the TELLUS1 Data Center at 
Navanakorn. This involved the installation of a 
160 kWp solar cell panel. From this, we were able 
to save costs on electricity totaling approximately 
Baht 1 million per year as well as reducing 
Carbon emissions by 146 tCO2 per year. We 
estimate that we will reach the breakeven point in 
10 years. Following the success of this pilot 
program, we now plan to implement the use of 
solar panels to generate power for our base 
stations as an ongoing project. The target 
stations are those in the areas without access to 
electricity, thus enabling us to increase our 
capacity to serve users in those areas. This plan 
is intended to comply with our strategy of being 
the network leader in providing equal access to 
information technology for all people.

2. We collaborated with the National Science and 
Technology Development Agency (NSTDA) to 
follow the initiatives of H.R.H. Princess Maha 
Chakri Sirindhorn in providing electricity for all 
communities along Thailand’s borders. This 
initiative began with a hydropower generation 
project in Khiri Lom Village of Prachuap Khiri 
Khan Province. The hydropower project supplied 
power to the small base stations and the Internet 
center in the community. In this village, we also 
supported testing of the effectiveness of 
combined energy from both hydropower and 
solar power sources. This pilot program aims to 
use the existing natural energy while also 
sustaining nature and the environment.

3. The long distance control and command project 
is used to measure the system and check the 
battery via computer networks that are connected 
between base stations.  The primary benefit of 
this project is that our staff do not need to travel 
long distances to perform the measurements at 
the actual locations. This has resulted in reduced 
energy usage and improved effectiveness in 
terms of rapid problem solving. The project was 
activated in a total number of 10,000 base 
stations at the end of 2013.

4. A project of using clean energy as an emergency 
energy source instead of using diesel generators 
was implemented. In this project, we use fuel 
cells which do not create loud noise and pollution, 
unlike diesel generators. These fuel cells are 
ideal energy sources for generating emergency 
power in those areas that have strict controls on 
pollution and loud noise. Currently, this project is 
being used in Koh Payam, which is an area of 
natural beauty and a popular beach for tourists in 
Ranong. The project has not only provided us 
with an effective way of preserving nature, but 
also created new business opportunities for us to 
service customers wherever they are.

Baht185 
million 

per annum

27,907
tCO2per annum

Save Save 

improving technology
with high-efficient
use of electricity

by using 
a new high-efficient 

technology
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Developing technology to improve the 
effectiveness of electricity usage
1. We have replaced more than 70% of the 

air-cooled containers and enclosures used for 
outdoor base station equipment installation with 
smaller fan-cooled alternatives. This has enabled 
us to save both capital expenditure and the cost 
of energy, which translates to a reduction of 
Carbon emissions. The total savings on 
electricity costs amounts to Baht 165 million per 
year.  In other words, the Company will break 
even on the expenditure from this changeover 
within 1.3 years. The total reduction in Carbon 
emissions is 24,890 tCO2 per year.  Following 
these successes, we plan to use the smaller 
containers with fan-cooled systems for all new 
base stations that will be constructed in the 
future.

2. A pilot program of using new technology to 
supply power to High Efficiency Rectifiers will be 
launched in 2016. The current rectifiers, which 
are the power source of our base stations, have 
an efficiency of 92%. However, starting from 
2016, the new production technology will 
increase the efficiency of the rectifiers to 95.5%. 
With better efficiency, more activities can be 
powered from the same amount of electricity. 
With this new technology, we can save 
approximately Baht 20 million per year and 
reduce Carbon emissions by 3,017 tCO2 per year.

3. A pilot program of changing from fluorescent light 
bulbs to LED bulbs, which can work longer with 
less power, is currently in progress. The program 

Disposing of operational waste through proper and 
environmentally friendly methods
 Our business is in the telecommunication 
industry which is considered a service sector 
industry. The service sector releases very little 
pollution and greenhouse gas emissions into the 

environment compared with the 
production industry. From our 
operations, most of our waste 
consists of mobile phone batteries. In 
order to take care of this issue, we 
encourage our customers to dispose of 
their used mobile phones Lithium 
batteries properly even though we are 
not the mobile device manufacturer. 
We place boxes at all AIS shops for 

customers to deposit their old batteries. We also 
engage with certified companies with expertise in 
the safe and clean disposal of electronic waste to 
dispose or recycle of the batteries in a way that 
causes no harm to the environment.
 In terms of lead-acid batteries from the rectifiers 
at our base stations and the UPS of telephone 
exchange control centers, we sell the expired 
batteries to environment friendly companies with 
expertise in recycling lead-acid batteries. The 
companies then process and reuse the lead parts 
without creating any pollution to the environment.
Following these steps, we also engage with those 
certified companies to supervise the disposal or 
recycled process.

Charging station

AIS site Power RM
Solar panel

Hydrogen

4.1 Hydrogen houseExisting
system

Future building

3

5
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started with the main mobile phone control 
exchanges in and around Bangkok. The purpose 
of this pilot program is to observe whether or not 
the LED bulbs can provide enough light.  From 
this program, we estimate that we will save 
40-50% of energy usage per year with the 
breakeven point at 1-1.5 years.

Encouraging the use of alternative energy for 
services
1. We started to use alternative energy to supply the 

power for our data centers by executing a pilot 
program of using solar energy to produce 
electricity for the TELLUS1 Data Center at 
Navanakorn. This involved the installation of a 
160 kWp solar cell panel. From this, we were able 
to save costs on electricity totaling approximately 
Baht 1 million per year as well as reducing 
Carbon emissions by 146 tCO2 per year. We 
estimate that we will reach the breakeven point in 
10 years. Following the success of this pilot 
program, we now plan to implement the use of 
solar panels to generate power for our base 
stations as an ongoing project. The target 
stations are those in the areas without access to 
electricity, thus enabling us to increase our 
capacity to serve users in those areas. This plan 
is intended to comply with our strategy of being 
the network leader in providing equal access to 
information technology for all people.

2. We collaborated with the National Science and 
Technology Development Agency (NSTDA) to 
follow the initiatives of H.R.H. Princess Maha 
Chakri Sirindhorn in providing electricity for all 
communities along Thailand’s borders. This 
initiative began with a hydropower generation 
project in Khiri Lom Village of Prachuap Khiri 
Khan Province. The hydropower project supplied 
power to the small base stations and the Internet 
center in the community. In this village, we also 
supported testing of the effectiveness of 
combined energy from both hydropower and 
solar power sources. This pilot program aims to 
use the existing natural energy while also 
sustaining nature and the environment.

3. The long distance control and command project 
is used to measure the system and check the 
battery via computer networks that are connected 
between base stations.  The primary benefit of 
this project is that our staff do not need to travel 
long distances to perform the measurements at 
the actual locations. This has resulted in reduced 
energy usage and improved effectiveness in 
terms of rapid problem solving. The project was 
activated in a total number of 10,000 base 
stations at the end of 2013.

4. A project of using clean energy as an emergency 
energy source instead of using diesel generators 
was implemented. In this project, we use fuel 
cells which do not create loud noise and pollution, 
unlike diesel generators. These fuel cells are 
ideal energy sources for generating emergency 
power in those areas that have strict controls on 
pollution and loud noise. Currently, this project is 
being used in Koh Payam, which is an area of 
natural beauty and a popular beach for tourists in 
Ranong. The project has not only provided us 
with an effective way of preserving nature, but 
also created new business opportunities for us to 
service customers wherever they are.

A pilot hydropower project at Khiri Lom village according to H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
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Microphotograph of a battery 
plate covered in heavy 
Sulfation build up (lead sulfate 
crystals).

PowerPlus removes these 
sulfate crystals and expose 
the active material of the 
battery plates. More active 
material means stronger 
batteries.

Micro photographs of electrode 
after and before sulfation

Step 1 Desulfate by pulse conditioning technology

Step 2 Test battery efficiency again before reusing

Step 3 Monitoring and sampling for testing between use.

 % 12v  24v  36v
 100% 12.6 25.2 37.8
 90% 12.5 25.0 37.5
 80% 12.4 24.8 37.2
 70% 12.3 24.6 36.9
 60% 12.2 24.4 36.6
 50% 12.1 24.2 36.3
 40% 11.9 23.8 35.7
 30% 11.8 23.6 35.4
 20% 11.6 23.2 34.8
 10% 11.3 22.6 33.9
 0% 10.5 21.0 31.5

Battery Reconditioning Using Process

Battery Efficiency Data
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Environmental Performance Table

Description 2015Unit 2013 2014

Energy 
Energy consumption
Total energy consumption Terajoule 1,855  2,156 2,364
• Direct energy consumption Terajoule 81  99 100
 -  Diesel consumption Liter 1,532,786  1,872,603 1,765,601
 -  Benzene consumption Liter 811,286  1,000,949 1,144,857
• Indirect energy consumption Terajoule 1,774  2,057 3,263
 -  Electricity consumption Megawatt-hour 492,968,451  571,650,929 628,840,463

Energy saved from office
• Total amount of energy Megawatt-hour 14,576,225  22,480,000 -67,861*
 saved from offices

Waste
• Total amount of disposed  Unit 1,115  5,043 5,307
 and recycled UPS batteries 
 from base station 

Climate change 
Direct greenhouse gas emissions
• Total amount of direct Tons of CO2  6,572.42  7,239.39 7,377.15
 greenhouse gas emissions Equivalent 
 (scope 1)
 -  Fixed fuels Tons of CO2  1,814.27  554.17 324.44
  Equivalent
 -  Mobile fuels Tons of CO2  4,758.15  6,685.22 6,956.24
  Equivalent

Indirect greenhouse gas emissions
• Total amount of indirect  Tons of CO2  252,050.27  292,285.12 321,559.71
 greenhouse gas emissions Equivalent 
 (scope 2)
 -  Electricity Tons of CO2  252,050.27  292,285.12 321,559.71
  Equivalent

Note : * The reduction of energy saved from offices was caused by the expansion of working space in 2015. However, since we 
have replaced the fluorescent light bulbs to LED bulbs in last quarter of 2015, the energy saving result will be affect in 2016 
performance.
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การคัดเล�อกเนื้อหาเพ�่อนำเสนอในรายงาน(G4-18)

• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย    
 ที่เอไอเอสเราไดดำเนินการสรางการมีสวนรวม 
ของผูมีสวนไดเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจของ
เรา และไดกำหนดแนวปฏิบัติตอกลุมบุคคลดังกลาว 
โดยจำแนกไวในนโยบายการกำกับด ูแลก ิจการ 
และประมวลจร ิยธรรมธุรก ิจ เพ ื ่อให กรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามซึ�งทาน 
สามารถศึกษานโยบายไดจาก http://investor.ais.co.th 
ท้ังน�ใ้นการติดตอส่ือสารเพ่ือใหทราบถึงความคาดหวัง 
และรับฟงขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
น้ัน เราไดกำหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ 
ผูมีสวนไดเสียแตละกลุมตองทำหนาที่เปนศูนยกลาง 
การติดตอและรับเรื ่องผานชองทางตางๆ ดังราย 
ละเอียดท่ีไดแสดงไวในตารางตอไปน� ้ โดยความคาดหวัง 
และ/หรือขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียจะถูกนำมา
ประกอบการพิจารณากำหนดประเด็นท่ีเปนสาระสำคัญ 
(Materiality) ของเราเพื่อนำเสนอตอคณะผูบริหาร 
และคณะกรรมการใหพิจารณากำหนดแนวทางการ 
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป

การนำเสนอเนื้อหาในรายงาน (G4-18, G4-20, G4-21)

 รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558 ฉบับน�้เปน 
รายงานฉบับท่ี 4 ซึ�งจัดทำข้ึนอยางตอเน��องเพ่ือเปดเผย 
กลยุทธ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการผลกระทบ 
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม รวมทั้ง 
ผลการดำเนินงานของเอไอเอสจากการบริหารจัดการ 
ด ังกล าว โดยจ ัดทำข ึ ้นตามแนวทางการจ ัดทำ 
รายงานความยั�งยืน (Sustainability Report) ของ 
Global Reporting Initiative (GRI) เวอรชั�น 4 (GRI G4)  
และเน� ้อหามีความสอดคลองตามแนวทางดังกลาว 
ที ่ระด ับเบ ื ้องต น (Core) ซึ �งท านสามารถศึกษา 
การเปดเผยขอมูลตามตัวช้ีวัดของแนวทางการจัดทำรายงาน
ดังกลาวไดจากตารางการแสดงขอมูลตามตัวชี ้ว ัด   
หนา 89-91
 ขอบเขตของเน�้อหาในรายงานฉบับน�้ ครอบคลุมถึง 
เอไอเอส บริษัทในเครือ และผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรง 
และทางออม ในชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม 2558 เวนแตจะไดกำหนดเฉพาะไวเปน 
อยางอื่น ซึ�งจะมีการระบุเปนหมายเหตุใหทานทราบ
 สำหรับขอมูลเชิงลึกเกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
โครงสร างการจ ัดการ การกำกับด ูแลกิจการที ่ด ี 
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รางวัลและ 
เหตุการณสำคัญในปที่ผานมา รวมทั้งผลประกอบการ 
เราไดนำเสนอไวในรายงานประจำป 2558 ซึ�งทาน 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ �มเติมไดจากรายงาน 
ประจำป  ท ี ่ เ ป  น ร ู ป เล  มหร ื อท ี ่ เ ผยแพร  ไ ว  บน 
http://investor.ais.co.th

(G4-29)

   ผู�สนใจสามารถสอบถาม
   ข�อมูลเพ��มเติมได�ที่

หนวยงาน Sustainable Development
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 22 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท (662) 029 3277 โทรสาร (662) 029 5165
อีเมล : AISsustainability@ais.co.th

(G4-31)
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ช�องทางการมีส�วนร�วม ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เส�ย

• ชุมชนสัมพันธ

• กลองรับขอเสนอแนะ/ 
ขอรองเรียนที่สถาน�ฐาน

• การสำรวจความพึงพอใจ 
ของตัวแทนจำหนาย

• คอลเซนเตอร
• พนักงานขาย
• การประเมินผานมาตรฐาน 
การใหบริการของ เทเลวิซ

• หนวยงาน Value-added service

• การสำรวจความผูกพัน 
ของพนักงานตอองคกร

• เว็บบอรดสำหรับพนักงาน ในอินทราเน็ต
• รายการ CEO Talk Weekly

• การประเมินความพึงพอใจของลูกคา
 ผาน
 - คอลเซ็นเตอร
 - พนักงานขาย
 - ตัวแทนจำหนาย
 - โซเชียล เน็ตเวิรก
• การรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะ 
ของลูกคาผานชองทางตางๆ 
ดังกลาวขางตน

• การประชุมผูถือหุน
• การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
(Analyst briefing)

• การประชุมทางโทรศัพท 
และการประชุมออนไลน

• งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 
(Opportunity day)

• งานประชาสัมพันธบริษัท (Roadshow)
• กิจกรรมเย่ียมชมบริษัท (Company visit)
• หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
และหนวยงาน Compliance

• หนวยงานธุรกิจสัมพันธ

• การมีสวนรวมของเอไอเอสเพื่อ 
สรางชุมชนใหเขมแข็ง

• การสรางความมั�นใจเรื่องความ 
ปลอดภัยของเสาสัญญาณโทรศัพท

• การปฏิบัติที่เปนธรรมตอพันธมิตรทุกราย
• ความรูในการตอบคำถามและการให 
ความชวยเหลือของพนักงานเอไอเอส

• การใหผลตอบแทนที่จูงใจและเปนธรรม

• โอกาสกาวหนาในสายอาชีพ

• คาตอบแทนที่จูงใจและเปนธรรม
• ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม
• การรูสึกวาเปนบุคคลที่มีคุณคาตอองคกร
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 ในการทำงาน

• ความครอบคลุมและการมีคุณภาพ 
ของเครือขาย

• การไดรับขอมูลผลิตภัณฑและบริการ 
ที่ครบถวนและโปรงใส

• การรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
• ความปลอดภัยในการใชสินคาและบริการ

• ผลประกอบการที่เติบโตแข็งแรง
• ความสม่ำเสมอในการจายเงินปนผล
• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
• สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
อยางเทาเทียมกัน

• การใหขอมูลอยางโปรงใสและเพียงพอ

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 
กฎหมายทางดานโทรคมนาคม

• คุณภาพและการขยายโครงขาย 
เปนไปตามขอกำหนด

• การทำใหทุกคนสามารถเขาถึงบริการ 
โทรคมนาคมอยางเทาเทียมกัน

• การแขงขันอยางเปนธรรม

กลุ�มผู�มีส�วนได�เส�ย ความถี่

ชุมชน

พันธมิตรทางธุรกิจ
(ตัวแทนจำหนาย/
ผูรับเหมาชวง/
นักพัฒนาคอนเทนต/
รานคาที่รวมสิทธิ
พิเศษ)

พนักงาน 

ลูกคา

ผูถือหุนและนักลงทุน

หนวยงานภาครัฐ 

ทุกวัน 

ทุกวัน

ปละ 1 ครั้ง

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกเดือน

ทุกวัน

ปละ 1 ครั้ง

ทุกวัน
ทุกวันศุกร 

ทุกวัน

ทุกวัน

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง

ไตรมาสละ
1 ครั้ง
ไตรมาสละ
1 ครั้ง
18 ครั้ง
85 ครั้ง
ทุกวัน

ทุกวัน

(G4-24, G4-26, G4-27)
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• ขั้นตอนในการกำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญตอการเติบโตอยางยั�งยืนของเรา(G4-18, G4-23, G4-25)

 จากความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมขางตน เราไดดำเนินการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญดานความ 
ยั�งยืนตามแนวทางการจัดทำรายงานของ GRI โดยมีการวิเคราะหจากความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ 
ทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมกับการพิจารณาความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียหลัก คือ ชุมชน พันธมิตร 
ทางธุรกิจ พนักงาน และลูกคาเปนพิเศษ เน��องจากเปนกลุมท่ีมีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของเรามากท่ีสุด  
และไดพิจารณาถึงผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นตอสิ�งแวดลอมดวย โดยกระบวนการในการ 
กำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญสามารถแสดงได ดังตอไปน�้

 ระบุประเด็นที่มีสาระสำคัญ (Identification) โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามแนวทางการจัดทำ 
รายงานของ GRI มาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโทรคมนาคมและการดำเนินงานอยางยั�งยืน 
รวมท้ังแนวโนมทางธุรกิจ ปจจัยเส่ียง และโอกาสของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ท้ังน�ใ้นการระบุ 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญตอการเติบโตอยางยั�งยืนขององคกร เราไดยึดบริบทดานความยั�งยืนที่ 
เก่ียวของกับธุรกิจโทรคมนาคมและความครอบคลุมถึงสิ�งที่ผูมีสวนไดเสียคนสำคัญคาดหวัง 

 จัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) ของประเด็นที่ไดมาจากขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาจาก 
2 มุมมอง คือ 1) สิ �งที ่มีความสำคัญตอผู มีสวนไดเสีย และ 2) สิ �งที ่มีความสำคัญ 
ดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคม ตอการดำเนินธุรกิจของเอไอเอส จากนั้นนำแตละ 
ประเด็นมาใหน้ำหนักเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ดังน�้ 
• 1 คะแนน = ประเด็นน้ันมีความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย/การดำเนินธุรกิจของเอไอเอสนอยท่ีสุด
• 2 คะแนน = ประเด็นนั้นมีความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย/การดำเนินธุรกิจของเอไอเอสนอย
• 3 คะแนน = ประเด็นน้ันมีความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย/การดำเนินธุรกิจของเอไอเอสปานกลาง
• 4 คะแนน = ประเด็นน้ันมีความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย/การดำเนินธุรกิจของเอไอเอสมากท่ีสุด

 ทวนสอบ (Review) หลังจากการเปดเผยรายงานฉบับน�้ เอไอเอสจะจัดใหมีกระบวนการ 
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับความ 
ครอบคลุมและความเหมาะสมของเน�้อหาในรายงาน 

 ตรวจสอบความครบถวน (Validation)  ของประเด็นท่ีมีนัยสำคัญดังกลาว โดยเราไดนำเสนอ 
ประเด็นที่ถูกระบุวามีนัยสำคัญ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดังกลาว ใหผูที่ 
เกี ่ยวของของแตละสายงานตรวจทาน กอนนำเสนอใหคณะทำงานทางดานการพัฒนา 
อยางยั�งยืน (Sustainable development working group) ประธานเจาหนาท่ีบริหารและ 
คณะกรรมการการพัฒนาสูความยั�งยืน (Sustainability committee) พิจารณาและนำเสนอเขาสู 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติเปนข้ันตอนสุดทาย ท้ังน�ก็้เพ่ือใหมั�นใจไดวาประเด็น 
ที่ถูกระบุวามีนัยสำคัญนั้น ไดครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียและการดำเนิน 
ธุรกิจของเอไอเอสตามกลยุทธในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอยางยั�งยืน รวมท้ังมีความถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ และการจัดลำดับความสำคัญมีความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1

ขั ้นตอนที่ 2

ขั ้นตอนที่ 3

ขั ้นตอนที่ 4

1

2 3
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การควบคุมคุณภาพของการจัดทำรายงาน
 ในกระบวนการจัดทำรายงานฉบับน� ้เรามีข้ันตอนการควบคุมคุณภาพของขอมูล โดยยึดตามแนวทางของ GRI ดังน�้

ประเด็นที่มีนัยสำคัญมากที่สุด ประเด็นที่มีนัยสำคัญปานกลาง ประเด็นที่มีนัยสำคัญนอยที่สุด

1  2 3 4

4

3

2

1
• การแขงขันท่ีเปนธรรม
• สิทธิมนุษยชน
• สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
• การลดมลภาวะและของเสีย
  จากการดำเนินงาน

• การสรางสรรค
 นวัตกรรมใหมๆ
• ความปลอดภัยและ
 อาชีวอนามัยในการทำงาน

• การตอตานการทุจริต
 และคอรรัปชั�น

• การไดรับการยอมรับจากสังคมและชุมชน
• คุณภาพและความนาเชื่อถือของโครงขาย
• การปกปองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
• การรักษาความพึงพอใจของลูกคา
• การสรางความพึงพอใจตอคูคา
• การสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกร
• การพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน

ความสำคัญด�านเศรษฐกิจ ส��งแวดล�อม และสังคม ต�อการดำเนินธุรกิจของเอไอเอส

คว
าม

สำ
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
ส�ย

• ความสามารถในการเปรียบเทียบ 
เน�้อหา (Comparability) 
เรานำเสนอขอมูลผลการ 
ดำเนินงานกอนหนา เพ่ือแสดง 
ถึงความเปล่ียนแปลงและ 
พัฒนาการที่เกิดขึ้นในองคกร

• ความแมนยำ (Accuracy) 
เราทวนสอบเพ่ือใหแนใจวา 
ขอมูลในรายงานฉบับน�้มี 
ความถูกตองแมนยำและ 
มีรายละเอียดที่ครบถวน 

• ความนาเช่ือถือ (Reliability) 
เรามีขั้นตอนการทวนสอบ 
ความถูกตองของขอมูล 
โดยหนวยงานภายใน 
เพื่อใหผูอานเกิดความมั�นใจ 
ในขอมูลที่มีความถูกตอง 
โปรงใส และตรวจสอบได

• ความสมดุลของขอมูล 
(Balance) เรายึดมั �นใน 
การนำเสนอขอมูลที่มีความ 
สมดุลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
เพ่ือใหผูอานสามารถประเมิน 
ผลการดำเนินงาน ดานความ 
ยั�งยืนของเราไดอยางแมนยำ

• ความชัดเจน (Clarity) 
เรานำเสนอขอมูลที่มีความ 
ชัดเจนและเขาใจไดงาย

 สำหรับผูอาน

• ความตรงเวลา (Timeliness) 
เราจัดทำรายงานเปนประจำทุกป 
เพ่ือใหผูมีสวนไดเสีย 
ท่ีสนใจสามารถประเมินผล 
การดำเนินงานดานความยั�งยืน 
ของเราไดตามตองการ

 ในระยะเวลาที่คาดการณได

• วิธีการนำเสนอเน�้อหาของประเด็นที่มีนัยสำคัญในรายงานฉบับน�้
- ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญมากท่ีสุด (โซนสีน้ำตาล) : เน�อ้หาจะครอบคลุมถึงผลการดำเนินงาน เปาหมาย และตัวช้ีวัด
- ประเด็นที่มีนัยสำคัญปานกลาง (โซนสีเขียวเขม) : เน�้อหาครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานและตัวชี้วัด
- ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญนอยท่ีสุด (โซนสีเขียวออน) : เน�อ้หาจะนำเสนอเฉพาะผลการดำเนินงาน

(G4-18, G4-19)



89
รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

General Standard Disclosure
� Fully Reported  
½ Partially Reported  
� Not Reported

Strategy and Analysis G4 - 1 � 6 - 7 - -

Organizational Profile G4 - 3 � 10 - -
 G4 - 4 � 9 - -
 G4 - 5 � 10 - -
 G4 - 6 � 9 Thailand only -
 G4 - 7 � 10 - -
 G4 - 8 � 9 Also refer to Annual Report page 194 - 201 -
 G4 - 9 � 10, 59 Also refer to Annual Report page 10-11 -
 G4 - 10 �

 G4 - 11 � - Not applicable -
 G4 - 12 � 50 - -
 G4 - 13 � Annual Report page 16 - 17 - -
 G4 - 14 � 76 Also refer to Annual Report page 45 -
 G4 - 15 � 12, 19, 31, 62, 78, 79, 92, 94 - -
 G4 - 16 � 12, 31 Thailand’s Private Sector  -
     Collective Action Coalition Against
    Corruption (CAC) and UNICEF 

Identified Material Aspects  G4 - 17 � Annual Report  -  -
and Boundaries   page 202-205  -
 G4 - 18 � 85, 87, 88 - -
 G4 - 19 � 88 Materiality matrix -
 G4 - 20 � 85 The aspects are material  -
    within the organization. 
 G4 - 21 � 85 The aspects are also material  -
    outside the organization.
 G4 - 22 � 10 Refer to table’s note -
 G4 - 23 � 87 There is no significant change -
     from previous reporting period in 
    scope and boundary. 

Stakeholder Engagement G4 - 24 � 86 - -
 G4 - 25 � 87 - -
 G4 - 26 � 86 - -
 G4 - 27 � 86 - -

ตารางการแสดงข�อมูลตามตัวชี้วัด GRI

GRI Aspect Status Note Indicator Page

External Assurance
Indicate if the Standard
Disclosure item has been 
externally assured. If yes,
include the page reference 
for the External Assurance 
Statement in the report.
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ตารางการแสดงข�อมูลตามตัวชี้วัด GRI

GRI Aspect Status Note Indicator Page

External Assurance
Indicate if the Standard
Disclosure item has been 
externally assured. If yes,
include the page reference 
for the External Assurance 
Statement in the report.

General Standard Disclosure
� Fully Reported  
½ Partially Reported  
� Not Reported

Report Profile G4 - 28 � 85 2nd paragraph -
 G4 - 29 � 85 1st paragraph -
 G4 - 30 � 85 Annually -
 G4 - 31 � 85 - -
 G4 - 32 �  85, 89 - 91 - -
 G4 - 33 � Annual Report page 102 Our financial data are audited  -
    by independent auditor.

Governance G4 - 34 � 14 Annual Report page 56  -
 G4 - 35 � 14 - -
 G4 - 36 � 14 - -
 G4 - 37 � 12, 85, 86 Stakeholder inclusiveness/    -
    Also refer to Annual Report
    page 73
 G4 - 38 � Annual Report page 46 - 50 - -
 G4 - 39 � Annual Report page 59 The Board of Directors.  -
 G4 - 40 � Annual Report page 64 - 65 - -
 G4 - 41 � Annual Report page 59 - 62, 74 - -
 G4 - 42 � 14 Also refer to Annual Report  -
    page 61 - 63
 G4 - 43 � 14 Also refer to Annual Report -
    page 63 (The Scope of Authority 
    and Duties of the Sustainable 
    Development Commitee) and 75
    (Board of Directors’ Meetings)
 G4 - 44 � Annual Report page 71-72 - -
 G4 - 45 � 14 Annual Report page 82 - 83 -
 G4 - 46 � 14 Annual Report page 82 - 83 -
 G4 - 47 � 14 Annual Report page 82 - 83 -
 G4 - 48 � 14, 87 Step 3 - Validation -
 G4 - 49 � 12, 85, 86 Stakeholder inclusiveness/   
    Annual Report page 73 - 71
 G4 - 50 � - There were zero (0) case in 2015. -
 G4 - 51 � Annual Report page 66 - -
 G4 - 52 � Annual Report page 65 - -
 G4 - 53 � Annual Report page 65 - -  
 G4 - 54 � Not applicable Proprietary information -
 G4 - 55 � Not applicable Proprietary information -  

Ethics and Integrity G4 - 56 � 12 - 13 Also refer to Annual Report -
    page 70 - 75
 G4 - 57 � 12 -  -
 G4 - 58 � 12 - -
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ตารางการแสดงข�อมูลตามตัวชี้วัด GRI

GRI Aspect Boundary Indicator Status Page Note

General  G4 - DMA � 4 - 8, 12 - 83, 85 - 88 -

Economic Performance AIS, Partners, G4 - EC1 � 10 -
 Customer, Community

Indirect Economic Impacts AIS, Community G4 - EC8 � 8, 9, 17, 21 - 31,
    44, 50 - 75, 79 -

Energy AIS G4 - EN3 � 83 -
  G4 - EN6 � 75, 80, 83 -

Emissions AIS G4 - DMA ½ 77 - 83 -
  G4 - EN15 � 83 -
  G4 - EN16 � 83 -

Effluents and Wastes AIS G4 - EN23 � 83 -

Products and Services AIS G4 - EN27 � 76 - 82 -

Employment AIS G4 - DMA � 17, 29, 59 - 64 -
  G4 - LA1 � 74 -
    
Occupational Health and Safety AIS G4 - DMA � 65, 68, 69 -
  G4 - LA6 ½ 69, 74 -

Training and Education AIS, Partner G4 - LA9 � 70, 74 -
  G4 - LA11 � 74 -

Human Rights AIS, Partner G4 - DMA � 31, 62 -
  G4 - HR10 � 13 through Ethics 
     questionnaires

Local Communities AIS, Community G4 - DMA � 17 - 32 -
  G4 - SO1 � 18 - 20 -

Anti-corruption AIS, Partner G4 - SO4 � 13, 51 Also refer to Annual  
     Report page 75

Product and Service Labelling AIS, Customer G4-PR5 � 36, 38, 49 -

Customer Privacy AIS, Partner, Customer G4 - PR8 � 47 -

General Standard Disclosure
� Fully Reported  
½ Partially Reported  
� Not Reported

หมายเหตุ: การจัดทำตารางแสดงขอมูลดังตอไปน�เ้ปนไปตาม 
ขอกำหนดของ GRI ท่ีระบุใหตองจัดทำเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
โดยผูสนใจสามารถศึกษาความหมายของตัวช้ีวัดแตละประเภท 
ไดท่ี https://www.globalreporting.org
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การปฏิิบัติตามเกณฑ�ขั้นสูงสุดของข�อตกลงโลกแห�งสหประชาชาติ (UNGC)
ปจจุบันเอไอเอสยังไมไดมีการลงนามใหคำมั�นสัญญาในการปฏิบัติตามเกณฑข้ันสูงสุด 10 ประการ (The Ten Principle) 
ของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact : UNGC) แตท้ังน�ใ้นป 2558 เราไดทำการศึกษา 
และนำมาเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั�งยืนของเอไอเอส จึงขอสรุปรายงานการปฏิบัติ 
ตามแนวทางของ UNGC ดังน�้

การดำเนินงานด�านส�ทธิมนุษยชน
1. สนับสนุนและเคารพในการปกปอง   
 สิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดับสากล 

2. หมั�นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไป  
 มีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานด�านแรงงาน
3. สงเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุม  
 ของแรงงานและการรับรองสิทธิในการรวม  
 เจรจาตอรองอยางจริงจัง

4. ขจัดการใชแรงงานเกณฑและท่ีเปนการ  
 บังคับในทุกรูปแบบ

5. ยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางจริงจัง

6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในเร่ืองการจางงาน  
 และการประกอบอาชีพ

• ประมวลจริยธรรมธุรกิจหนา 6
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการหนา 18
• รายงานหนา 31, 51 และ 62

• รายงานหนา 66

• รายงานหนา 51

• รายงานหนา 31 และ 51

• รายงานหนา 58 และ 62

• บรรจุเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชนใหเปน  
 แนวปฏิบัติขององคกรไวในนโยบายการ  
 กำกับดูแลกิจการและประมวลจริยธรรมธุรกิจ
• ประกาศเจตนารมณชัดเจนในการสนับสนุน  
 สิทธิเด็กผานการเขารวมโครงการ   
 Children’s Rights and Business   
 Principles - CRBP)
• จางงานบนความเสมอภาคและโอกาส   
 ท่ีเทาเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน
• บรรจุขอกำหนดเร่ืองการไมละเมิด   
 สิทธิมนุษยชนไวในสัญญาทางธุรกิจท่ีทำ  
 กับพันธมิตร

• อยูระหวางการศึกษาแนวทาง

• เปดรับฟงเสียงของพนักงานผานชองทาง
 ท่ีหลากหลายและยอมรับการรวมกลุมของ 
 พนักงานเพ่ือแสดงความคิดเห็น

• บรรจุขอกำหนดเร่ืองการไมละเมิดสิทธิ    
 มนุษยชนไวในสัญญาทางธุรกิจท่ีทำกับพันธมิตร

• บรรจุขอกำหนดเร่ืองการไมละเมิดสิทธิ   
 มนุษยชนไวในสัญญาทางธุรกิจที่ทำกับ  
 พันธมิตร
• ไมดำเนินการจางพนักงานท่ีมีอายุต่ำกวา  
 18 ป

• สนับสนุนการจางงานผูพิการอยาง   
 เทาเทียม โดยมีตัวเลขคอลเซ็นเตอร   
 ผูพิการ 78 รายในปจจุบัน
• จางงานบนความเสมอภาคและโอกาส   
 ท่ีเทาเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน

หลักเกณฑ�ขั้นสูงสุด การดำเนินการของเอไอเอส ตำแหน�งที่ระบุในรายงาน และเอกสารอื่นๆ
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การดำเนินงานด�านส��งแวดล�อม
7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังใน   
   การดำเนินงานท่ีอาจสงผลกระทบ
   ตอสิ�งแวดลอม

8. อาสาจัดทำกิจกรรมที่สงเสริมการยกระดับ  
   ความรับผิดชอบตอสิ�งแวดลอม

9. สงเสริมการพัฒนาและการเผยแพรเทคโนโลยี 
   ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

การดำเนินงานด�านการต�อต�านทุจร�ต 
และคอร�รัปชั่น
10. ดำเนินงานในทางตอตานการทุจริตรวมท้ัง 
    การกรรโชกและการใหสินบนในทุกรูปแบบ

• รายงานหนา 16, 75 - 82
• ประมวลจริยธรรมธุรกิจหนา 5
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการหนา 18

• รายงานหนา 16, 75 - 82
• ประมวลจริยธรรมธุรกิจหนา 5
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการหนา 18

• รายงานหนา 75 - 81

• รายงานหนา 12 - 13

• กำหนดเร่ืองการสรางสรรคนวัตกรรมสินคา  
 และบริการท่ีเปนมิตรตอสิ�งแวดลอมเปน  
 หนึ�งในกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอยางยั�งยืน
• บรรจุเร่ืองความรับผิดชอบตอสิ�งแวดลอม  
 ใหเปนแนวปฏิบัติขององคกรไวในนโยบาย  
 การกำกับดูแลกิจการและประมวลจริยธรรม  
 ธุรกิจ

• กำหนดเร่ืองการสรางสรรคนวัตกรรมสินคา  
 และบริการท่ีเปนมิตรตอสิ�งแวดลอมเปน  
 หนึ�งในกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอยางยั�งยืน
• บรรจุเร่ืองความรับผิดชอบตอสิ�งแวดลอม  
 ใหเปนแนวปฏิบัติขององคกรไวในนโยบาย  
 การกำกับดูแลกิจการและประมวลจริยธรรม  
 ธุรกิจ
• สรรสรางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
 ตอสิ�งแวดลอม

• สรรสรางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
 ตอสิ�งแวดลอม

• ออกนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�น  
 บังคับใชกับทุกคนในกลุมเอไอเอส
• สรางความตระหนักถึงจริยธรรมใน   
 การดำเนินธุรกิจผานชองทางท่ีหลากหลาย
• ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวม  
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต

หลักเกณฑ�ขั้นสูงสุด การดำเนินการของเอไอเอส ตำแหน�งที่ระบุในรายงาน และเอกสารอื่นๆ
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การดำเนินงานตามเป�าหมายการพัฒนาอย�างย่ังยืนแห�งสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals : SDGs)
 เปาหมาย 17 ประการของสหประชาชาติ ถูกกำหนดข้ึนในป 2558 เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาอยางยั�งยืนของโลก 
โดยเปนการเห็นพองตองกันของสมาชิกกวา 193 ประเทศ ซึ�งรวมถึงประเทศไทย ดังน้ันในฐานะพลเมืองของประเทศ 
เราจึงไดทำการศึกษาเพ่ือคัดเลือกเปาหมายท่ีเราสามารถชวยขับเคล่ือนไดในฐานะผูนำทางดานการส่ือสารโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย โดยในปแรกของข้ันตอนการศึกษาน� ้ ขอรายงานการดำเนินงานปจจุบันของเราท่ีสอดรับกับเปาหมาย 
การพัฒนาอยางยั�งยืนแหงสหประชาชาติ ดังน�้

เปาหมายท่ี 3 ทำใหแนใจถึงการมีสุขภาวะ 
ในการดำรงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูท่ีดี 
ของทุกคนในทุกชวงอายุ

เปาหมายท่ี 4 ทำใหแนใจถึงการไดรับการศึกษา 
ท่ีไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั�วถึง และสงเสริม 
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน

เปาหมายท่ี 5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ 
และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน

เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจท่ียั�งยืนและทั�วถึง และสงเสริม 
การจางงานอยางเทาเทียมกัน

เปาหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ท่ีพรอมรับการเปล่ียนแปลง สงเสริมการปรับตัว 
ใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั�งยืนและทั�วถึง 
และสนับสนุนนวัตกรรม

เปาหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล้ำท้ังภายใน 
และระหวางประเทศ

เปาหมายที่ 16 สงเสริมใหสังคมมีความ 
เปนปกติสุข ไมแบงแยก เพ่ือการพัฒนาท่ียั�งยืน 
มีการเขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และ 
สรางใหเกิดสถาบันอันเปนท่ีพึ�งของสวนรวม 
มีประสิทธิผล และเปนท่ียอมรับในทุกระดับ

รายงานหนา 8, 22 - 23, 29

รายงานหนา 26 - 28

รายงานหนา 62, 74

รายงานหนา 17, 58, 60, 62, 74

รายงานหนา 6, 9, 11, 33 - 38, 40 - 41, 
43, 47 - 48

รายงานหนา 4, 8, 17, 38, 58

รายงานหนา 25 - 28

• แอพพลิเคชั�น “อสม. ออนไลน” นวัตกรรม 
ที่จะชวยใหทุกคนเขาถึงการรักษาโรค 
ขั้นพื้นฐาน

• กองทุนเอไอเอสเพ่ือผูสูงอายุ 
ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห

• โครงการ “สานรักคนเกงหัวใจแกรง”
• ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสานรัก

• จางงานบนความเสมอภาคและโอกาส    
  ท่ีเทาเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน

• จางงานบนความเสมอภาคและโอกาส
  ท่ีเทาเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน
• เนนการจางงานคนในทองถิ�นน้ันๆ
• โครงการ เอไอเอส สรางอาชีพ 
  คอลเซ็นเตอร แดผูพิการ

• สารจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• วิสัยทัศนและพันธกิจ
• พัฒนานวัตกรรมทางดานสินคาและ 

บริการเพ่ือใหคุณใชชีวิตไดมากกวา

• สารจากคณะกรรมการการพัฒนา
  สูความยั�งยืน
• โครงการ เอไอเอส สรางอาชีพ 
  คอลเซ็นเตอร แดผูพิการ
• สินคาและบริการท่ีหลากหลายตอบโจทย 

ความตองการของลูกคาทุกกลุม

• สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบัน  
 ครอบครัวไทย
• โครงการสานรัก

เป�าหมายที่สอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจ การดำเนินการของเอไอเอส ตำแหน�งที่ระบุในรายงาน และเอกสารอื่นๆ
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