


นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บรษัิท	แอดวานซ์	อินโฟร	์เซอรว์สิ	จำากดั	(มหาชน)	หรอื	เอไอเอส 
ก้าวเข้าสู่การเป็น	 “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์”	 ด้วยการดำาเนิน
ธุรกิจหลัก	3	 ธุรกิจ	 ได้แก่	 บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 และบริการดิจิทัลคอนเทนต์	 ณ	 สิ้นปี	
2559	เอไอเอสในฐานะผูน้ำาดา้นการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีใน 
ประเทศไทย	มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ท่ีประมาณร้อยละ	50 
และมีผู้ใช้บริการจำานวน	41	 ล้านรายท่ัวประเทศ	 เอไอเอสได้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาเป็นระยะเวลากว่า	26	 ปี	 โดยรายได้
จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ียังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท	
และด้วยคลื่นความถี่ท่ีเอไอเอสถือครองในปัจจุบัน	 จึงสามารถ
ให้บริการโครงข่ายท่ีมีคุณภาพท้ังเทคโนโลยี	2G	3G	 และ	4G	
ตลอดจนบริการคุณภาพอ่ืนๆ	 นอกจากนี้	 จากการท่ีเอไอเอสได้
รับใบอนุญาตคลื่น	900	เมกะเฮิรตซ์	มาเมื่อเดือนมิถุนายน	2559	
และใบอนุญาตจะสิ้นสุดในปี	2574	 ทำาให้สามารถใช้คลื่นเพื่อให้
บริการเทคโนโลยี	2G	ควบคู่ไปกับการใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง 
ให้กบัเทคโนโลยี	3G	และ	4G	ในปัจจบัุนเทคโนโลยี	3G	ของเอไอเอส 
ดำาเนินงานอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตคลื่น	2100	เมกะเฮิรตซ์	ซึ่ง
ใบอนญุาตจะสิน้สดุในปี	2570	โดยเครอืข่าย	3G	มคีวามครอบคลมุ 
มากกว่าร้อยละ	98	 ของประชากรไทย	 ส่วนเทคโนโลยี	4G	 ของ 
เอไอเอส	 ดำาเนินงานอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตคลื่น	 1800	
เมกะเฮริตซ์	และใบอนญุาตจะสิน้สดุในปี	2576	โดย	ณ	สิน้ปี	2559 
เครือข่าย	4G	 มีความครอบคลุมถึงร้อยละ	98	 ของประชากร 
นอกจากนี้แล้ว	 เอไอเอสยังให้บริการอื่นๆ	 ได้แก่	 บริการการโทร	
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ	ดิจิทัลคอนเทนต์	วีดีโอสตรีมมิ่ง	ธุรกรรม
ทางการเงนิบนมอืถอื	บรกิารโทรศพัท์ทางไกล	และบริการข้ามแดน 
อัตโนมัติ	

	 นอกเหนอืจากบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแลว้	ในปี	2558	เอไอเอส 
ไดเ้ริม่ดำาเนนิธรุกจิอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูภายใตแ้บรนด	์‘เอไอเอส 
ไฟเบอร’์	และตอ่มาในปี	2559	ซ่ึงเป็นปีท่ีสองของการดำาเนนิธรุกจิ	
เอไอเอส	ไฟเบอร์ไดเ้ตบิโตอย่างรวดเรว็เนือ่งมาจากการขยายความ
ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องและการมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	โดยที่ตลาด
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขยายตัวเช่นกันเนื่องจากความต้องการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงข้ึน	 ทำาให้เอไอเอส 
ไฟเบอร์สามารถใช้จุดเด่นด้านความแตกต่างของเทคโนโลยี 
ใยแก้วนำาแสง	(FTTx)	 พร้อมด้วยราคาท่ีเหมาะสมจูงใจให้ผู้ใช้
บริการเทคโนโลยี	ADSL	มาใช้เทคโนโลยีใยแก้วนำาแสง	ส่งผลให้
ปีนี้รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มข้ึนร้อยละ	616 
จากเมื่อปีก่อน	และจำานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น	6.8	 เท่า	 จาก 
ผู้ใช้บริการ	44,000	ราย	เมื่อสิ้นปีที่แล้ว	เป็น	301,500	ราย	และ
ครอบคลุม	5.2	 ล้านครัวเรือน	ณ	 สิ้นปีนี้	 พร้อมกันนี้	 เอไอเอส 
จะยังคงดำาเนนิการตอ่ยอดธรุกจิในปีหนา้และตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็น 
ผู้ให้บริการรายหลักในตลาด	ภายใน	3	ปี
	 ธรุกจิหลกัสว่นสดุท้ายของเอไอเอสคอื	ธรุกจิดจิทัิลคอนเทนต	์
ซ่ึงการกา้วเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลงของธรุกจิยุคดจิทัิล	ทำาให้เอไอเอส
ในฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้บรกิารดา้นดจิทัิลไลฟ	์ไดมี้การคดิคน้และพฒันา 
ดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆ	 ให้แก่ลูกค้า	 โดยเอไอเอสได้
รว่มมือกบัผูส้รา้งและให้บรกิารคอนเทนต์ในการพัฒนาระบบนเิวศ
ของการทำาธุรกิจแบบเช่ือมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไป
พรอ้มๆ	กนั	ท้ังนี	้เอไอเอสไดเ้นน้การทำาดจิทัิลคอนเทนต์ใน	5	ดา้น 
ได้แก่	วิดีโอ	เกม	ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ	คลาวด์	และการ
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์	(M2M)	 โดยตัวอย่างของความสำาเร็จใน
ปี	2559	 ได้แก่	AIS	PLAY	 ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือท่ีให้
บรกิารวดิโีอคอนเทนตแ์ละการเปิดตวับรกิารคลาวดส์ำาหรบัองคก์ร	
ทั้งนี้	 ในท้ายที่สุด	ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของเอไอเอสจะสามารถ 
ยกระดับและขยายธุรกิจในทุกๆ	ด้านแบบองค์รวม	พร้อมกับการ
ผลักดันให้เอไอเอสสามารถเติบได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล

อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

•	 เกม
•	 วิดีโอ
•	 ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
•	 คลาวด์
•	 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ดิจิทัล
คอนเทนต์

ผู้ให้บริการ
ด้านดิจิทัลไลฟ์
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ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�ร
ประกอบกิจก�รโทรคมน�คมในประเทศไทย
	 การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย	 อยู่ภายใต้ 
การกำากับดูแลโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ซ่ึงถูกจัดตั้งโดย 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการ 
วทิยุกระจายเสยีง	วิทยุโทรทัศน	์และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553 
(พรบ.องคก์รจดัสรรคลืน่ความถี	่พ.ศ.	2553)	โดยภายใตข้อ้กำาหนด
แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	พ.ศ.	2553	กสทช.มีอำานาจ
หนา้ท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโทรคมนาคม	ซ่ึงสามารถ
สรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้
•	 จัดทำาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 ตารางกำาหนด 
	 คลื่นความถี่แห่งชาติ	 แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	 และ 
	 แผนเลขหมายโทรคมนาคม	 และจัดสรรคลื่นความถี่ท่ีใช้ 
	 ในกิจการโทรคมนาคม
•	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และ 
	 เครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
•	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
	 และกำาหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารเกีย่วกบัการอนุญาต	เงือ่นไข 
	 และค่าธรรมเนียมการอนุญาต

•	 กำาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตรา 
	 ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม	และการกระจายบริการด้าน 
	 โทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
•	 กำาหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรม 
	 ในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม	 รวมถึงคุ้มครองสิทธิ 
	 และเสรภีาพของประชาชนท่ีเกีย่วข้องกบักจิการโทรคมนาคม
	 โดยภายหลงัจากท่ีบรษัิท	แอดวานซ์	ไวรเ์ลส	เนต็เวอรค์	จำากดั		
(เอดบับลวิเอ็น)	บรษัิทย่อยของเอไอเอส	ไดร้บัใบอนญุาตให้ใชค้ลืน่
ความถี	่2100/1800/900	เมกะเฮิรตซ์	ทำาให้ปัจจบัุนการดำาเนนิงาน 
บนระบบสัญญาสัมปทานส้ินสุดลงและเปล่ียนมาเป็นระบบใบอนุญาต 
ท้ังนี	้ภายใตใ้บอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม	บรษัิทในกลุม่
เอไอเอสท่ีได้รับใบอนุญาตมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของกสทช.	 ต่างๆ	
ซ่ึงรวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการประกอบกิจการ	
คา่ธรรมเนยีมในการใช้คลืน่และการใช้เลขหมาย	การสบทบเงนิเข้า
กองทุนวจิยัและพฒันากจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชนส์าธารณะ	
การจดัให้มโีครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลมุพืน้ท่ีตามท่ีใบอนญุาต
กำาหนด	และการคิดค่าบริการตามที่กสทช.กำาหนด	เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2559 010



พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปี	2559	

มกร�คม
•	 ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	 1800 
	 เมกะเฮิรตซ์	เม่ือเดือนธนัวาคม	2558		บริษัท	แอดวานซ์	ไวรเ์ลส 
	 เน็ทเวอร์ค	 จำากัด	(เอดับบลิวเอ็น)	 บริษัทย่อย	 ประกาศเปิด 
	 ให้บริการ	4G	อย่างเป็นทางการ	ภายใต้ชื่อ	4G	ADVANCED 
	 ด้วยพื้นที่ให้บริการครอบคลุม	42	จังหวัด	โดยนำาเอาเทคโนโลยี 
	 LTE	ADVANCED	มาใช้เป็นรายแรกของประเทศไทย

กุมภ�พันธ์
•	 เอไอเอส	ประกาศงบลงทุน	40,000	ล้านบาท	สำาหรับปี	2559 
	 เพื่อขยายโครงข่าย	4G	และการปรับปรุงคุณภาพของโครงข่าย 
	 3G	 การขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 
	 ไฟเบอร์	และการขยายร้านเอไอเอส	ช็อป

มีน�คม
•	 เอไอเอส	เปิดตัว	4.5	G	เชิงพาณิชย์	เป็นรายแรกของโลก	โดย 
	 ร่วมมือกับ“หัวเว่ย”	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 คิดค้นและผสมผสาน 
	 นวัตกรรมเครือข่ายอัจฉริยะเข้าด้วยกัน	 สามารถใช้งานท่ี 
	 ความเร็วสูงสุดถึง	 550	 เมกะบิตต่อวินาที	 และจะพัฒนา 
	 สู่ความเร็ว	1	 กิกะบิตต่อวินาทีในอนาคต	 โดย	4.5G	 จะทำาให้ 
	 ผู้บริโภคชาวไทยสามารถใช้งานวิดีโอความละเอียดสูง	 และ 
	 รองรบัการใชง้านแอปพลเิคชันท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต	เช่น	Virtual 
	 Reality	ได้
•	 ศูนย์บริการเอไอเอส	ดาต้า	เซ็นเตอร์	ทุกแห่ง	ได้รับใบรับรอง 
	 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล	 ISO 
	 27001:2013	จากบรษัิท	บูโร	เวอรทัิส	เซอทิฟเิคช่ัน	(ประเทศไทย) 
	 จำากัด	 ซ่ึงยืนยันถึงมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย 
	 ขอ้มลู	และการกอ่สรา้งดาตา้	เซ็นเตอรท่ี์ไดม้าตรฐานสากลและ 
	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 เอไอเอส	เปิดตวัแคมเปญ	“ท่ีสดุจากใจ	ท่ี	1	การให้บรกิาร”	ตอ่ยอด 
	 แนวคิดการบริการและการดูแลลูกค้า	 “AIS	Live	360º”	 ด้วย 
	 การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยออกแบบงานบริการท่ีสามารถ 
	 ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้า	 การเพิ่ม 
	 ช่องทางในการให้บริการบนโซเชียลมีเดียมากขึ้น	 และการเปิด 
	 บริการถามอุ่นใจ	(Ask	Aunjai)	ซึ่งเป็น	Virtual	Agent	ทำาหน้าที่ 
	 คล้ายพนักงานจริงท่ีคอยตอบคำาถามลูกค้า	24	 ช่ัวโมง	 ผ่าน 
	 ช่องทางเว็บไซต์	การจัดให้มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให ้
	 การดูแลลูกค้ากว่า	5,000	 คน	 และการมอบสิทธิประโยชน์ท่ี 
	 ตอบโจทย์ความตอ้งการของลกูคา้ครบท้ัง	360	องศาการใช้ชีวติ

เมษ�ยน
•	 เอไอเอสประกาศให้บริการ	AIS	4G	ครอบคลุมทั้ง	77	จังหวัด 
	 ทั่วประเทศไทย	หลังจากการเริ่มต้นเปิดให้บริการใน	42	จังหวัด 
	 เมื่อเดือนมกราคม
 
พฤษภ�คม
•	 เอไอเอสรว่มมือกบัพันธมิตรในการตอ่ยอดพฒันามือถอืเอไอเอส 
	 ลาวา	โดยนำาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโวลเต้	(VoLTE)	ที่ใช้ในมือถือ 
	 ระดับราคาสูง	 มาเปิดให้บริการกับมือถือในระดับราคากลาง 
	 ถึงล่าง	 โดย	VoLTE	บนเครือข่าย	4G	 ให้คุณภาพเสียงคมชัด 
	 ระดบั	Full	HD	มเีสยีงรบกวนต่ำา	การเช่ือมตอ่คูส่ายท่ีเรว็กว่าเดมิ 
	 และมีความเสถียรมากกว่าเทคโนโลยีทั่วไป
•	 เอดับบลิวเอ็น	 บริษัทย่อย	 เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้ 
	 คลื่นความถี่	 900	 เมกะเฮิรตซ์	 และเป็นผู้ชนะการประมูล 
	 คลืน่ความถีจ่ำานวน	1	ชุด	ในแถบย่านความถี	่895	เมกะเฮิรตซ์	- 
	 905	 เมกะเฮิรตซ์	คู่กับ	940	 เมกะเฮิรตซ์	-	950	 เมกะเฮิรตซ์ 
	 คิดเป็นแถบความกว้าง	2x10	 เมกะเฮิรตซ์	 ด้วยราคาประมูล 
	 75,654	 ล้านบาท	 และได้รับใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันท่ี 
	 1	กรกฎาคม	2559	และมีระยะเวลาอนุญาต	15	ปี
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•	 เอไอเอส	ไฟเบอร	์เปิดประสบการณ์ใหมข่องวงการบรอดแบนด ์
	 อินเทอร์เน็ตด้วยบริการ	 “เน็ตหอ”	 บริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบ 
	 เติมเงินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 เพื่อรองรับการใช้ชีวิต 
	 ท่ีแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
	 ที่ใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก	100%	ของกลุ่มนิสิต	นักศึกษา 
	 และผู้อยู่อาศัยหอพัก

สิงห�คม
•	 เอไอเอส	4G	ประกาศความเป็นผูน้ำาดา้นเครอืข่ายโรมม่ิงท่ัวโลก 
	 ด้วยบริการ	4G	โรมมิ่ง	ที่ครอบคลุม	มากถึง	74	ประเทศ	121 
	 เครือข่าย	 ทุกทวีปท่ัวโลก	 ภายใต้การทำางานร่วมกับพันธมิตร 
	 ชั้นนำา	
•	 เอไอเอส	 เปิดประสบการณ์ถ่ายทอดสด	 “โอลิมปิค	 ริโอเกมส์	 
	 2016”	บนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน	“AIS	PLAY”	เป็นครั้งแรก 
	 ในอาเซียน	ให้คนไทยไดช้มสด	ครบทุกคู	่ทุกสนาม	กวา่	12	ช่อง 
	 ด้วยความคมชัดระดับ	Full	HD	พร้อมรับชมย้อนหลังได้

กันย�ยน
•	 เอไอเอส	 ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและชมย้อนหลัง	 การแข่งขัน 
	 มหกรรมกีฬาคนพิการ	“พาราลิมปิค	เกมส์	2016”	ณ	เมืองริโอ 
	 เดอ	 จาเนโร	 ประเทศบราซิล	 ให้ลูกค้าสามารถรับชมฟรีผ่าน 
	 แอปพลิเคชัน	AIS	PLAY	บนมือถือ	และกล่องทีวีอินเทอร์เน็ต 
	 AIS	PLAYBOXมิถุน�ยน

•	 เอไอเอส	เปิดตัว	“SIM2FLY”	ซิมโรมมิ่งรูปแบบใหม่	ที่รองรับ 
	 การเดินทางถึง	8	ประเทศยอดนิยมในโซนเอเชีย	ได้แก่	ญี่ปุ่น 
	 เกาหลีใต้	สิงคโปร์	ฮ่องกง	ไต้หวัน	ลาว	มาเลเซีย	และอินเดีย	 
	 ด้วยราคาเริ่มต้น	399	บาท	ทั้งนี้	ปัจจุบัน	SIM2FLY	ได้ขยาย 
	 การให้บรกิารครอบคลมุโซนยุโรปและอเมริการ	และประเทศอ่ืนๆ 
	 อีกกว่า	50	ประเทศทั่วโลก

กรกฎ�คม
•	 เอไอเอส	 แถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการให้การสนับสนุน 
	 ภาคธุรกิจไทย	ก้าวสู่การเป็น	“Digital	Enterprise”	ด้วยการเป็น 
	 “ผู้ให้บริการคลาวด์	 อันดับ	1	 ของไทย”	 จากการร่วมมือกับ 
	 พันธมิตรระดับโลก	ได้แก่	Microsoft,	VMware	NSX,	NetApp, 
	 Check	Point	 เพื่อเปิดให้บริการ	 “คลาวด์เพื่อธุรกิจ	 (AIS 
	 Business	Cloud)”	อย่างเต็มรูปแบบ
•	 เอไอเอสร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
	 แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 นำาจุดแข็งในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี 
	 ดิจิทัลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ตาม 
	 แนวชายแดน	 ใน	 “โครงการระบบไอซีที	 และพลังงานทดแทน 
	 แบบบูรณาการสำาหรับชุมชนชายขอบ	ตามพระราชดำาริ	สมเด็จ 
	 พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	 โดยพัฒนาและ 
	 ตดิตัง้ระบบพลงังานทดแทนแบบบูรณาการ	ดว้ยการสรา้งระบบ 
	 การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงาน 
	 จากแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำา	 พร้อมระบบตรวจวัดข้อมูล 
	 สังเกตการณ์ระยะไกล	(Remote	Monitoring)	 สำาหรับใช้งาน 
	 ภายในศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม 
	 จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตุล�คม
•	 เอไอเอส	ร่วมกับบมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	(ดีแทค) 
	 เปิดให้บริการเทคโนโลยีโวลเต้	 (VoLTE)	 ข้ามเครือข่ายเป็น 
	 ครัง้แรกในไทยและอาเซียน	โดยลกูคา้ระบบเตมิเงนิและรายเดอืน 
	 ของทั้งสองเครือข่ายสามารถใช้งาน	VoLTE	 เพื่อใช้บริการโทร 
	 4G	 ท้ังภาพและเสียงด้วยคุณภาพระดับ	Full	HD	 ได้ทุกพื้นท่ี 
	 บนโครงข่าย	4G	ทั่วประเทศ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำาปี 2559

• รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2016”	จากการ
เป็นบริษัทท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด	 ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 ประจำาปี	2559	 ด้วยมูลค่าแบรนด์
องค์กรที่	582,434	ล้านบาท	และยังเป็นมูลค่าที่สูงสุดในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ	โดยบริษัทได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่	5	จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  รางวลั “สดุยอดนายจา้งดเีดน่ และนายจา้งดเีดน่แห่งประเทศไทย 
ประจำาปี 2559”		ซ่ึงจัดข้ึนโดย	บรษัิท	เอออน	ฮิววิท	(ประเทศไทย)	
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 โดยเอไอเอสรับรางวัล	 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย	ประจำาปี	2559	และแอดวานซ์	คอนแท็ค	เซ็นเตอร์	
รับรางวัล	 นายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย	 ประจำาปี	2559	 โดย 
รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทท่ีมีการสร้างและรักษาความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารบุคลากร	การเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ	การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์	 และการมีภาพลักษณ์ของ
นายจา้งท่ีโดดเด่นและนา่เช่ือถอื	สะท้อนการเป็นองคก์รท่ีพนกังาน
มีความพึงพอใจ	และมีความผูกพันกับองค์กร
• รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 และบริษัทยอดเยี่ยมแห่ง
ปี 2559 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี”	 จากวารสารการ
เงินธนาคาร	 ซ่ึงมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลประกอบการ 
ยอดเยีย่มในรอบปี	และยอดเยีย่มในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม	ในงาน 
Money	&	Banking	Awards	2016
• รางวัล “Thailand Top Company Awards 2016”	 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม	 จากการเป็นบริษัทท่ีมี 
ผลการดำาเนนิงานยอดเย่ียม	มีการบริหารจดัการท่ีโดดเดน่	และเป็น 
องคก์รตวัอยา่งในการดำาเนนิธรุกจิ	ซ่ึงจดัโดยนติยสาร	Business+	
ในเครือ	เออาร์ไอพี	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
• ได้รับคัดเลือก “ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์”	Dow	Jones 
Sustainability	Indices	(DJSI)	เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน		(2558-2559)	
เป็นองค์กรท่ีมีการดำาเนินงานธุรกิจเพื่อความเติบโตขององค์กร 
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน	 แนวทางการดำาเนินงานเพื่อให้สามารถ 
สง่มอบผลตอบแทนให้แกผู่ถ้อืหุ้นอยา่งตอ่เนือ่ง	ควบคูไ่ปกบัการใช้
เทคโนโลยีดจิิทัลสรา้งการเช่ือมตอ่และยกระดบัสงัคมไทย	โดยตอ้ง
สง่ผลผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ	เป็น	1	ในเพียง	17	บรษัิท

โทรคมนาคมท่ัวโลกท่ีไดร้บัการคดัเลอืกให้มีมรีายช่ือตดิอยู่ในดชัน ี
ดังกล่าว	 จากบริษัทโทรคมนาคมท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
90	บริษัท
• ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ใน “MSCI Global Sustainability 
Indexes”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	จากผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นทั้ง
เชงิผลการดำาเนนิงานในเชิงเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	โดย
การถกูคดัเลอืกให้มีช่ืออยู่ในดชันดีงักลา่ว	ถอืเป็นอีกกา้วหนึง่ของ
การดำาเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล	 นอกเหนือจากการมีช่ืออยู่ในดัชนีความ
ยั่งยืนดาวน์โจนส์
• เป็น 1 ใน 33 บริษัทโทรคมนาคมจากท่ัวโลกท่ีมีรายช่ืออยู่
ในดัชนี "FTSE4Good Emerging Index"	 ซ่ึงจัดทำาโดย	FTSE	
Group	บริษัทผู้ออกแบบและจัดหาดัชนีระดับโลก	ที่มีการทำางาน
รว่มกนักบัตลาดหลกัทรพัย์ในหลายประเทศ	ท้ังในยุโรปและเอเชีย 
แปซิฟิค	 โดย	 FTSE4Good	 เป็นดัชนี ท่ีคัดเลือกบริษัทท่ี 
ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง	 ควบคู่กับ 
ผลการดำาเนินงานในสังคม	และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ
• รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมสื่อสาร (Best in Sector: 
Communications)	จากงาน	IR	Magazine	Awards	&	Conference- 
South	East	Asia	2016	 จัดข้ึนโดย	 IR	Magazine	 ร่วมกับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือมอบรางวัลให้แก่บริษัทจ 
ดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์	 โดยการ
ตัดสินวัดจากผลสำารวจความเห็นของนักวิเคราะห์	 และนักลงทุน
สถาบันในภูมิภาค	 ทั้งฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	
และไทย
• รางวัล “รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำาปี 2559”	ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่	2	ในฐานะองค์กรที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส	ครบถ้วน	และ 
มีนโนบายการจัดทำารายงานด้านความย่ังยืน	 ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อกลุ่มผู้ลงทุนดีเด่น	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร�งวัลด้�นองค์กรยอดเย่ียม
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• รางวัล “Best CEO กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี”	 จากสมาคม 
นักวิเคราะห์การลงทุน	 ในฐานะท่ีนายสมชัย	 เลิศสุทธิวงค์	 ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของเอไอเอส	ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม	นักวิเคราะห์
หลกัทรพัย์	และผูจ้ดัการกองทุน	ให้เป็นผู้บรหิารซ่ึงมีวสิยัทัศนก์วา้งไกล	
มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำาเร็จ	และ 
เตบิโตอยา่งย่ังยนื	โดยรางวลัดงักลา่วไดม้อบให้ในเวที	IAA	Awards	for	
Listed	Companies	2015/2016

• รางวลั “Thailand’s Most Admired Brand 2016”	จากการเป็นแบรนด ์
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 อันดับ	1	 ท่ีได้รับความนิยม	 และ 
ความนา่เช่ือถอื	ตอ่เนือ่งเป็นปีท่ี	5	จากผลสำารวจความนยิมของผูบ้รโิภค 
ทั่วประเทศโดยนิตยสาร	แบรนด์เอจ
• รางวลั “Brand of the Year”	จากเวท	ีWorld	Branding	Awards	2016-
2017	 โดยเอไอเอส	 เป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมรายเดียวของไทย 
ท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว	 โดยรางวัล	Brand	of	 the	Year	 จัดข้ึนเพื่อ
ยกย่องความสำาเร็จของแบรนด์ท่ีมีความเป็นเลิศท่ัวโลก	 ในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม	ซ่ึงจะพจิารณาจาก	คณุคา่ของแบรนด	์(brand	valuation) 
การวิจัยตลาดกับผู้บริโภค	(consumer	market	research)	และการลง
คะแนนโหวตจากผู้ใช้บรกิารผา่นช่องทางออนไลน	์(public	online	voting) 

• รางวัล “The Most Fastest Response Brand on Pantip”	จากเวที	 
Thailand	Zocial	Awards	2016	ซ่ึงจดัอันดับโดยเวบ็ไซดพ์นัทิป	มอบให้ 
กับบริษัทท่ีสามารถตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการท่ีโพสต์บนเว็บไซต์
พันทิปได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด	 สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำาด้านการให้
บริการลูกค้าของเอไอเอส	

ร�งวัลด้�นผู้บริห�รยอดเย่ียม

ร�งวัลด้�นแบรนด์ยอดเย่ียม

ร�งวัลด้�นง�นบริก�รยอดเย่ียม

• รางวลั Corporate Social Responsibility Award 2016	ในฐานะองคก์ร
ท่ีทำาประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่นในภูมิภาคเอเชียจากงานประกาศรางวัล	
15th	Asia	Business	Leaders	Award	2016	ซึ่งจัดขึ้นโดย	CNBC	โดย
ภายในงานมีการประกาศผล	6	รางวัล	ได้แก่	Asia	Business	Leader	
Award,	Asia	Disruptor	Of	The	Year	Award,	Asia	Talent	Management 
Award,	Lifetime	Achievement	Award,	Indonesia	Business	Leader	
Of	The	Year	Award	และ	Corporate	Social	Responsibility	Award	
โดยม	ี66	บรษัิทในภมูภิาคเอเชีย	ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ	และเอไอเอสเป็น
บริษัทไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล	ในครั้งนี้

ร�งวัลด้�นกิจกรรมเพื่อสังคม

• รางวัล “Champion of WSIS Prize 2016 สาขา ICT Application : 
e-Agriculture”	จากโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน	City-to-Farm	Agriculture 
Assisting	(CFAA)	ซ่ึงเป็นการเสนอแนวคิดท่ีจะนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา 
ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวติของเกษตรกรไทยดว้ยการสรา้งแพลตฟอรม์
ให้เกษตรกรในชนบทสามารถเช่ือมโยงกบัผูบ้รโิภคท่ีอาศยัอยู่ในเมอืงได	้ 
โดยงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดข้ึนในงานการประชุมสุดยอดสังคม
สารสนเทศ	(WSIS	Forum)	เพื่อร่วมกันพัฒนา	และลดความเหลื่อมล้ำา 
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของประชากรโลก	 ซ่ึงเป็นความร่วมมือ 
ระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 (International 
Telecommunication	Union:ITU)	และสหประชาชาติ	(United

ร�งวัลด้�นนวัตกรรมยอดเย่ียม
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	ทุนจดทะเบียน	4,997.46	ล้านบาท	และทุนชำาระแล้ว	2,973.10	ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
300	ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
250	ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 200	ล้านบาท
ทุนชำาระแล้ว 100	ล้านบาท

99.99% 99.99% 99.99%

บริษัท แอดวานซ�
เอ็มเปย� จำากัด

บริษัท แอดวานซ� 
เมจิคการ�ด จำากัด

บริษัท เอไอเอ็น
โกลบอลคอม จำากัด

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
272	ล้านบาท

99.99%

บริษัท แอดวานซ�
คอนแท็ค เซ็นเตอร� จำากัด

ให้บริการศูนย์ข้อมูลโทรศัพท์

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
3,655.47	ล้านบาท

98.55%

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการโทรคมนาคม

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
1,350	ล้านบาท

99.99%

บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส
เน็ทเวอร�ค จำากัด

ใ ห้บ ริ กา ร โทรคมนาคม ท่ี ใ ช้
คลื่นความถี่ในย่านความถี่	 2.1 
กกิะเฮิรตซ์	และ	1800	เมกะเฮิรตซ์	
ผู้จัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	
ผู้ ใ ห้บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ	 ให้บริการโทรคมนาคม	
บรกิารโครงข่ายโทรคมนาคม	และ
บริการโครงข่ายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
957.52	ล้านบาท

51.00%	1)
บริษัท แอดวานซ� 
ดาต้าเน็ทเวอร�ค
คอมมิวนิเคชั่นส� จำากัด

ให้บริการการสื่อสารข้อมูลผ่าน
เครือข่ายสายโทรศัพท์	 และสาย	
Optical	Fiber

ให้บริการการชำาระเงินค่าสินค้า
และบริการทางอิเล็คทรอนิกส์และ
บัตรเงินสด

จำาหน่ายบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

1)	 ส่วนที่เหลือร้อยละ	49	ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งกัน
2)	 เมื่อวันที่	30	พฤศจิการยน	2559	ABN	ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม	15	ล้านบาท	ทำาให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	75	ล้านบาท
3)	 บริษัท	อมตะ	เน็ทเวอร์ค	จำากัด	(AN)	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	ABN	กับบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคม	2558
	 โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2559

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)015



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
300	ล้านบาท

99.99%

บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด�
เน็ทเวอร�ค จำากัด

ให้บริการโทรคมนาคม	และบริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม	เช่น	บรกิาร 
อิน เตอ ร์ เน็ต	 ( ISP)	 บริการ
อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศและ
บริการชุมสายอินเตอร์เน็ต	บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ	(IPLC	&	IP	VPN)	บริการ
เสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	
(Voice	 over	 IP)	 และบริการ
โทรทัศนผ์า่นเครือข่ายอินเตอรเ์นต็	
(IP	Television)

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
50	ล้านบาท

99.99%

บริษัท ไวร�เลส ดีไวซ�
ซัพพลาย จำากัด

นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโทรศัพท์
เคลือ่นท่ี	อุปกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นท่ี

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
50	ล้านบาท

99.99%

บริษัท ไมโม่เทค จำากัด

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ	
(IT)	 บริการรวบรวมข้อมูลสำาหรับ	
บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	
(Content	Aggregator)	 และให้
บรกิารในการเรยีกเกบ็และรบัชำาระ 
เงินจากลูกค้า

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
1	ล้านบาท

99.98%

บริษัท แฟกซ� ไลท� จำากัด

ให้เช่าและบริการพ้ืนท่ี	 ท่ีดินและ
อาคารและสิ่งอำานวยความสะดวก
ต่างๆ

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
2	ล้านบาท

20.00%

บริษัท ศูนย�ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำากัด

ศนูย์ให้บรกิารระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกลาง	 ประสานงานการ
โอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคม	
เพื่อคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์	
(Mobile	Number	Portability	 :	
MNP)

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
9	ล้านเหรียญสหรัฐ

10.00%

บริดจ� โมบาย พีทีอี แอลทีดี

ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายโทร
ศัพท์เคลื่อนท่ีในภาคพ้ืนเอเชีย	
แปซิฟิก	 เพ่ือให้บริการเครือข่าย
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว
75	ล้านบาท	2)

99.99%

บริษัท แอดวานซ� บรอดแบนด�
เน็ทเวอร�ค จำากัด

ปัจจุบันยังมิได้ประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน 50	ล้านบาท
ทุนชำาระแล้ว 14.5	ล้านบาท

29.00%

บริษัท อินฟอร�เมชั่น
ไฮเวย� จำากัด

ให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายส่ือสัญญาณ 
โทรคมนาคม

ทุนจดทะเบียน 100	ล้านบาท
ทุนชำาระแล้ว 25	ล้านบาท3)

60.00%

บริษัท อมตะ เน็ทเวอร�ค จำากัด

ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำาแสง
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
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โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย

บริษัท แอดวานซ�  อินโฟร� เซอร�วิส
จำากัด (มหาชน) 1)

บริษัท ไอพีสตาร� จำากัด บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท�ส
พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท ลาว
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส� จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร�
นิวซีแลนด� จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� ออสเตรเลีย
พีทีวาย จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� อินเตอร�เนชั่นแนล
พีทีอี จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� โกลเบิล
เซอร�วิส จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� เจแปน จำากัด

บริษัท สตาร� นิวเคลียส จำากัด

สเปซโคด แอล แอล ซี

บริษัท ทีซี
บรอดคาสติ้ง จำากัด

บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล
แซทเทลไลท� จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร� (อินเดีย)
ไพรเวท จำากัด

บริษัท ทีซี โกลเบิล 
เซอร�วิส จำากัด

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท� 
ซิสเทม พีทีวาย จำากัด

40.45%

บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส
เน็ทเวอร�ค จำากัด 99.99%

บริษัท ไวร�เลส ดีไวซ� 
ซัพพลาย จำากัด 99.99% 100% 51.00%

49.00%100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70.00%

99.99%

100%

100%

100%

บริษัท แอดวานซ�
คอนแท็ค เซ็นเตอร� จำากัด 99.99%

บริษัท แอดวานซ� 
เอ็มเปย� จำากัด 99.99%

บริษัท แอดวานซ� 
เมจิคการ�ด จำากัด 99.99%

บริษัท เอไอเอ็น
โกลบอลคอม จำากัด 99.99%

บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด�
เน็ทเวอร�ค จำากัด 99.99%

บริษัท ไมโม่เทค จำากัด 99.99%

บริษัท แฟกซ� ไลท� จำากัด 99.98%

บริษัท แอดวานซ� บรอดแบนด�
เน็ทเวอร�ค จำากัด 99.99%

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด 98.55%

บริษัท ศูนย�ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำากัด 20.00%

บริดจ� โมบาย พีทีอี แอลทีดี 10.00%

บริษัท อินฟอร�เมชั่น
ไฮเวย� จำากัด 29.00%

บริษัท อมตะ
เน็ทเวอร�ค จำากัด2) 60.00%

บริษัท แอดวานซ� ดาต้าเน็ทเวอร�ค
คอมมิวนิเคชั่นส� จำากัด 51.00%

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)1)

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ

ดาวเทียม โทรศัพท์ในต่างประเทศ

บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)	1)
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บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จำากัด บริษัท อุ�คบี จำากัด

บริษัท กอล�ฟดิกก� จำากัด

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำากัด

บริษัท วงใน มีเดีย จำากัด

บริษัท เพลย�เบสิส
พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท ซินโนส จำากัด

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี
เน็ตเวิร�ค จำากัด

บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส�
แอนด� เซอร�วิส จำากัด

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง
ทีวี จำากัด

บริษัท อินทัช มีเดีย จำากัด

บริษัท ทัช ทีวี จำากัด

บริษัท แมทช�บอกซ� จำากัด4)

บริษัท ไอทีวี จำากัด (มหาชน)4)

บริษัท อาร�ตแวร� 
มีเดีย จำากัด4)

บริษัท เทเลอินโฟ
มีเดีย จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอดี เวนเจอร� 
จำากัด (มหาชน)

99.99% 21.48% 99.99%

99.99%

99.99%

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำากัด 51.00%

กิจการร่วมค้า
กันตนาและอินทัช3) 50.00%

99.99%

99.99%

52.92%

99.99%

25.00%

16.66%

9.99%

15.36%

16.67%

99.99%

99.99%

100%

41.14%

ธุรกิจอื่นๆ

Venture	Capital อื่นๆ

42.07%

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน)1)

อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	:
1)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2)	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี
3)	ปัจจุบันหยุดการดำาเนินธุรกิจ
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวน (หุ้น) สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)

	 1	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)	 1,202,712,000	 40.45 
	 2	 SINGTEL	STRATEGIC	INVESTMENTS	PTE	LTD	 693,359,000	 23.32 
	 3	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 178,170,309	 5.99 
	 4	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON	 56,890,400	 1.91 
	 5	 สำานักงานประกันสังคม	 46,667,300	 1.57 
	 6	 GIC	PRIVATE	LIMITED	 43,861,737	 1.48 
	 7	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 39,248,508	 1.32 
	 8	 CHASE	NOMINEE	LIMITED	 37,318,496	 1.26 
	 9	 LITTLEDOWN	NOMINEES	LIMITED	 19,059,800	 0.64 
	 10	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD	 18,151,877	 0.61
  รวม 2,335,439,427 78.55

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวน (หุ้น) สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)

	 Singtel	Global	Investment	Pte.	Ltd.1),	2)	 673,348,264	 21.00
	 บริษัท	แอสเพน	โฮลดิ้งส์	จำากัด1),	3)	 625,251,960	 19.50

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)

	 	 Singtel	Asian	Investments	Pte	Ltd*	 100.00

1)	 ข้อมูลการถือหุ้น	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	2559	จากแบบรายงาน	246-2	ของ	Singtel	Global	Investment	Pte.	Ltd.	และบริษัท	แอสเพน	โฮลดิ้งส์	จำากัด	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
	 และตลาดหลักทรัพย์
2)	 Singtel	Global	Investment	Pte.	Ltd.	(SGI)	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	Singapore	Telecommunications	Ltd.	(SingTel)	
3)	 ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	สำาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2560	ของบริษัท	แอสเพน	โฮลดิ้งส์	จำากัด	เป็น	บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	ถือหุ้นโดย 
	 บริษัท	แอนเดอร์ตั้น	อินเวสเม้นท์	พีทีอี	แอลทีดี	สัญชาติสิงคโปร์	ในสัดส่วนร้อยละ	99.99

*	 Singtel	Asian	Investments	Pte	Ltd	ถือหุ้นโดย	Singapore	Telecommunications	Limited	ในอัตราร้อยละ	100	(ที่มา:	Accounting	and	Corporate	Regulatory	Authority	(ARCA),	Singapore 
	 ณ	วันที่	26	มกราคม	2560)

2.	 Singtel	Strategic	Investments	Pte	Ltd.	ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ	23.32	โดยผู้ถือหุ้นของ	Singtel	Strategic	Investments 
Pte	Ltd	ได้แก่

ข้อตกลงระหว่างกลุม่ผูถ้อืหุ้นใหญ่ในเร่ืองท่ีมผีลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ หรอืการบรหิารงานของบรษัิท โดยท่ีข้อตกลง 
ดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
	 -	ไม่มี	-

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 
(วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

หมายเหตุ	:	ข้อมูลจากบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัท
1.	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์	โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์	ได้แก่
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หมายเหตุ:
1)	 บริษัท	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค	คอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม
2)	 วันที่	19	ตุลาคม	2558	บริษัท	แอดวานซ์	อินเทอร์เน็ต	เรโวลูชั่น	จำากัด	เสร็จสิ้นการชำาระบัญชี

ผลิตภัณฑ์/บริก�ร ดำ�เนินก�รโดย

ร้อยละ
ก�รถือหุ้น
ของบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59

ปี 2557

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละล้�นบ�ท ล้�นบ�ท ล้�นบ�ท

ปี 2558 ปี 2559

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

-	บริการและให้เช่าอุปกรณ์	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส		 	 26,708.27	 17.88	 7,466.95	 4.81	 413.61	 0.27

	 และศูนย์ให้ข่าวสาร	 บจ.	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	 99.99	 94,478.94	 63.27	 117,370.25	 75.60	 124,922.33	 82.11

	 ทางโทรศัพท์	 บจ.	ดิจิตอล	โฟน	 98.55	 27.19	 0.02	 3.69	 -	 -	 -

	 	 บจ.	เอไอเอ็น	โกลบอลคอม	 99.99	 2,873.93	 1.92	 1,272.30	 0.82	 369.46	 0.24

	 	 บจ.	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	 99.99	 368.75	 0.25	 224.59	 0.14	 189.92	 0.12

	 	 บจ.	แฟกซ์	ไลท์	 99.98	 -	 -	 30.37	 0.02	 149.12	 0.10

	 	 บจ.	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	 99.99	 3.90	 -	 3.52	 -	 1.30	 -

-	ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญา	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 600.26	 0.40	 63.59	 0.04	 -	 -

	 อนุญาตให้ดำาเนินการ

รวม   125,061.24 83.74 126,435.26 81.43 126,045.74 82.84

การขายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 8.38	 0.01	 0.19	 -	 -	 -

	 	 บจ.	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	 99.99	 15,877.15	 10.63	 23,736.29	 15.29	 23,197.03	 15.25

	 	 บจ.	ไวร์เลส	ดีไวซ์	ซัพพลาย	 99.99	 7,528.74	 5.04	 4,090.35	 2.63	 749.90	 0.50

รวม   23,414.27 15.68 27,826.83 17.92 23,946.93 15.75

ธุรกิจบริการ	 บจ.	แอดวานซ์	ดาต้าเน็ทเวอร์ค	 51.00	 24.40	 0.02	 3.60	 -	 3.46	 -

สื่อสารข้อมูลผ่าน	 คอมมิวนิเคชั่นส์

สายโทรศัพท์และ	 บจ.	ซุปเปอร์	บรอดแบนด์	เน็ทเวอร์ค	 99.99	 786.18	 0.53	 883.63	 0.57	 595.62	 0.39

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 บจ.	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	 99.99	 -	 -	 127.12	 0.08	 1,558.12	 1.02

	 	 บจ.	แอดวานซ์	อินเทอร์เน็ต	เรโวลูชั่น	 99.99	 42.96	 0.03	 -	 -	 -	 -

รวม   853.54 0.58 1,014.35 0.65 2,157.20 1.41

รวมท้ังหมด   149,329.05 100.00 155,276.44 100.00 152,149.87 100.00

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอไอเอสให้บุคคลภายนอก
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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ภาวะอุตสาหกรรม	และการแข่งขันในปี	2559
และแนวโน้มในปี	2560
	 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี	2559	มีการแข่งขันที่รุนแรงกว่า 
ปีท่ีผ่านมา	เน่ืองจากผู้ให้บริการแต่ละรายได้เร่งลงทุนพัฒนาโครงข่าย 
ของตนเอง	 และพยายามสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพท้ัง
เทคโนโลยี	3G	และ	4G	โดยแข่งขันผา่นการออกแพ็คเกจแบบใหม่ๆ 
รวมถึงการทำาแคมเปญการตลาดหลากหลายรูปแบบ	 และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทั้งสื่อโฆษณาหลักและสื่อออนไลน์	 โดยเฉพาะการแข่งขันในด้าน 
ความเป็นผูน้ำาท้ังดา้นความเรว็และความครอบคลมุของเทคโนโลยี	
4G	ซึ่งถูกสนับสนุนด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งาน 
4G	 ท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่ายข้ึน	 และความต้องการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เติบโตขึ้นมากจากปีก่อน
	 จากความแข็งแกร่งด้านโครงข่ายของผู้ให้บริการแต่ละราย	
ทำาให้ผู้ให้บริการมีเป้าหมายหลักท้ังในการรักษาฐานลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าใหม่	 จึงต้องมีกลยุทธ์เพื่อสร้างความผูกพัน
กบัลกูคา้ปัจจุบันรวมถงึจงูใจลกูคา้ใหม่ให้มาใช้บริการ	โดยลกัษณะ 
ของแคมเปญการตลาดท่ีทำา	จะเน้นการแจกเคร่ืองโทรศัพท์มือถือฟรี 
หรือการนำาเสนอสมาร์ทโฟนราคาพิเศษเม่ือสมัครแพ็คเกจท่ี
กำาหนด	รวมถึงการนำาเสนอแพ็คเกจค่าโทรหรืออินเทอร์เน็ตราคา
พิเศษให้กับลูกค้าปัจจุบันที่จดทะเบียนเลขหมายใหม่เพิ่ม	เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด	 ทำาให้แพ็คเกจการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากย่ิงข้ึนต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ลูกค้า	 ผู้ให้บริการแต่ละรายจึงได้นำาเสนอแพ็คเกจท่ีหลากหลาย
เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการชีวิตท่ีซับซ้อนมากขึ้น	 เช่น	 แพ็คเกจ
สำาหรับผู้ท่ีช่ืนชอบความบันเทิง	 แพ็คเกจสำาหรับใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน	์แพค็เกจสำาหรับผูท่ี้มีอุปกรณส์ือ่สารหลายๆ	เครือ่ง	
แพค็เกจสำาหรบัครอบครวัท่ีสามารถแชรค์า่โทรและคา่อินเทอรเ์นต็
ร่วมกันได้	เป็นต้น	
	 ในส่วนโครงสร้างราคาการคิดค่าบริการในปีท่ีผ่านมานั้น 
ผู้ให้บริการให้เริ่มออกแพ็คเกจการคิดค่าบริการของอินเทอร์เน็ต 
หรือดาต้าแบบใช้งานจำากัด	(limited)	เพ่ิมเติมจากโครงสร้างราคาแบบ 
ใช้งานไม่จำากัด	(non-stop)	 โครงสร้างราคาแบบใช้งานจำากัดนั้น 
ถูกออกแบบเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกยินดีในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
เนื่องจากการให้ปริมาณอินเทอร์เน็ตท่ีเยอะกว่า	 ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ตจากเครือข่าย	4G	 และการตอบสนองกับพฤติกรรม
การใช้งานคอนเทนต์ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าสมัยก่อน	ทั้งนี้	
ผู้ให้บริการยังคงต้องให้ความรู้แก่ลูกค้าในการสนับสนุนให้ลูกค้า
เห็นประโยชน	์และใช้งานแพ็คเกจท่ีมีการคดิราคาแบบใช้งานจำากดั
มากขึ้น	ซึ่งจะส่งผลดีทั้งในด้านประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า
และเป็นการคดิคา่บรกิารในรูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตน้ทุน
ของผู้ให้บริการได้ดีขึ้น

	 ส่วนตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 การแข่งขันในปีท่ีผ่านมา
มีความเข้มข้นกว่าปีก่อน	 เนื่องจากการมีผู้ให้บริการรายใหม่คือ	
เอไอเอส	ไฟเบอร์	ที่เปิดให้บริการอย่างเต็มตัวเป็นปีที่สอง	ทำาให้
ผู้เล่นรายเดิมพยายามปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้	
ท้ังนี้	 ด้วยรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเปลี่ยนไป
จากเดิม	โดยมีจำานวนลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้าน
มากข้ึน	 และต้องการความเร็วในการเชื่อมต่อท่ีสูงกว่าเดิม	 เพื่อ
บริโภคคอนเทนต์ท่ีต้องการความละเอียดสูงข้ึน	 ทำาให้เทคโนโลยี	
ADSL	แบบสายทองแดงเริม่มขีอ้จำากดัในการให้บรกิาร	และทำาให้
เทคโนโลยีใยแกว้นำาแสงเป็นท่ีตอ้งการสำาหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการเลอืก
ตดิตัง้อนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูเป็นครัง้แรก	รวมถงึลกูคา้ท่ีตอ้งการ
เปลี่ยนจากเทคโนโลยี	ADSL	 เดิม	 เนื่องด้วยเอไอเอส	 ไฟเบอร์	
ทำาการตลาดดว้ยเทคโนโลยีใยแกว้นำาแสงเพยีงอย่างเดยีว	และจาก
การขยายความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ 
เอไอเอส	ไฟเบอร	์สามารถเพิม่สว่นแบ่งการตลาดของผูใ้ช้บรกิารท่ี 
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ	40	ในไตรมาส	4/2559	โดยผู้ให้บริการรายเดิม 
ได้เริ่มอัพเกรดเทคโนโลยีมาเป็นใยแก้วนำาแสงเพิ่มข้ึน	 พร้อมท้ัง
นำาเสนอแพ็คเกจท่ีให้ความเร็วสูงข้ึนในราคาเดิม	 ทำาให้ปัจจุบัน
ลกูคา้สามารถใช้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูแบบใยแกว้นำาแสง
ด้วยความเร็ว	20	เมกะบิตต่อวินาที	ด้วยราคาเริ่มต้นที่	590	บาท 
เป็นต้น	 นอกจากนั้น	 ผู้ให้บริการได้ทำาสัญญาเพื่อให้ลูกค้าใช้งาน
เป็นระยะเวลา	1	 ปี	 และมีการให้ส่วนลดสำาหรับลูกค้าท่ีเปลี่ยน 
ผู้ให้บริการ	ควบคู่กับการเริ่มเน้นการพ่วงบริการอื่น	 เช่น	การได้
รับส่วนลดเมื่อสมัครพร้อมบริการโทรศัพท์มือถือ	 การให้รับชม
คอนเทนตท่ี์หลากหลายผา่นกลอ่งคอนเทนตท่ี์ตดิตัง้ให้ฟร	ีเป็นตน้
	 จากความแข็งแกร่งในด้านเครือข่ายไร้สายในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และเครือข่ายมีสายของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง	 ทำาให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมถูกต่อยอดไปยังการ
พฒันาดจิทัิลคอนเทนต์ในรปูแบบตา่งๆ		โดยในปีท่ีผา่นมา	ความนยิม 
ของการใช้โซเชียลมเีดยีอย่างเช่น	เฟซบุ๊ค	ไลน	์อินสตาแกรม	ยังคง 
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเรียนรู้และสนใจใช้งานคอนเทนต์ 
รูปแบบต่างๆ	มากข้ึน	ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้มีความร่วมมือกับ 
ผูใ้ห้บรกิารคอนเทนต์ในการหารายไดร้ว่มกนัมากข้ึน	รวมถงึมีการ
สนบัสนนุธรุกจิสตารท์อัพเพือ่หาคอนเทนตท่ี์ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกค้าโดยตรง	โดยคอนเทนต์ด้านวิดีโอเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับ
ความสนใจสูง	 นอกจากนี้การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 
ก็ได้รับความสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะเป็นผลจากการสนับสนุน 
นโยบายของภาครัฐในเรื่องพร้อมเพย์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)021



แนวโน้มอุตส�หกรรมในปี 2560
	 สำาหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	ในปี	2559	ผู้ให้บริการทุกราย 
ต่างเร่งขยายโครงข่าย	4G	และ	3G	เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน 
ด้านดาต้าของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้งบลงทุนต่อรายได้ของ
อุตสาหกรรมอยู่ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าในปีท่ีผ่านๆ	 มา	 ประกอบกับ 
การมีค่าใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่	 1800	 และ	900	
เมกะเฮิรตซ์	ท่ีตอ้งชำาระแก	่กสทช.	จนถงึปี	2563	ทำาให้บรษัิทคาดวา่ 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมจะเน้นท่ีการทำาให้รายได้และกำาไรของ
อุตสาหกรรมมีทิศทางท่ีดข้ึีนกว่าปี	2559	รวมถงึการผอ่นแคมเปญ
การตลาดในการอุดหนุนค่าเครื่องโทรศัพท์	และการออกแพ็คเกจ 
บริการใหม่ๆ	 ท่ีเจาะจงลูกค้าแต่ละกลุ่มมากข้ึน	 โดยผู้ให้บริการ 
จะหันมาให้ความสำาคญักบัการสรา้งความแตกตา่งในดา้นคณุภาพ
ของเครอืข่าย	โดยเฉพาะการใช้งานดาตา้	ความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงและใช้งานสินค้าและบริการ	รวมถึงการให้บริการลูกค้าเพื่อ
สร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อเครือข่าย	 ท้ังนี้	 การขยายตัวของตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี	2560	คาดว่าจะใกล้เคียงกับการเติบโตของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	โดยมแีรงขบัเคลือ่นจาก
จำานวนชัว่โมงการใช้งานโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตอ่วันของลกูคา้ท่ียงัคง
เติบโต	และอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น
	 ในขณะที่ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี	2560	มีแนวโน้ม
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากรูปแบบการดำาเนินชีวิตของ 
ผูบ้รโิภคท่ีเข้าสูย่คุดจิทัิล	ซ่ึงตอ้งการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์นต็ภายในท่ี
อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น	เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็วและ
มปีระสทิธภิาพ	โดยบรษัิทคาดว่าผูใ้ห้บรกิารอินเทอรเ์นต็ความเรว็
สูงจะเน้นการแข่งขันด้านความเร็วในการให้บริการ	 และมุ่งเน้น
พฒันาขยายพืน้ท่ีให้บรกิารผา่นโครงข่ายใยแกว้นำาแสงเพิม่มากข้ึน

	 นอกจากนัน้	ดจิทัิลคอนเทนตจ์ะเริม่มบีทบาทในชวีติประจำาวนั 
ของผูบ้รโิภคมากขึน้	โดยการสนบัสนนุจากภาครฐับาลท่ีมนีโยบาย
ชัดเจนในการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลไทยแลนด์	4.0	ซึ่งเน้น
การพัฒนาสินค้าในเชิงนวัตกรรม	และความคิดสร้างสรรค์	รวมถึง 
การผลักดันธุรกิจจากภาคผลิตไปสู่ภาคบริการ	 คอนเทนต์ด้าน
วดิโีอจะยังคงเป็นตวันำาหลกัในการเตบิโตตามการขยายตวัของการ 
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ภายในบ้านมากข้ึน	 คอนเทนต์เก่ียวกับการทำาธุรกรรมผ่านทาง
ออนไลน์	 รวมไปถึงการซ้ือขายสินค้าออนไลน์	 (e-Commerce) 
มแีนวโนม้ท่ีจะเป็นช่องทางการชำาระเงนิและการจดัจำาหนา่ยสนิคา้
ท่ีได้รับความนิยมสูงขึ้น	 จากความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ
สินค้าและความหลากหลายของสินค้าจากการเข้าถึงของผู้ผลิต 
ทั้งรายใหญ่และรายย่อย	 เป็นต้น	นอกจากนั้น	การใช้งานบริการ
พืน้ท่ีเกบ็ขอ้มูลคลาวด	์(Cloud	storage)	มแีนวโนม้ท่ีจะแพรห่ลาย 
มากข้ึน	 จากการเติบโตของข้อมูลในการให้บริการของบริษัท 
ท้ังขนาดกลางและขนาดใหญ่	 ซ่ึงทำาให้การเก็บและเรียกใช้ข้อมูล
ผ่านบริการคลาวด์	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้สูงขึ้น	
	 ท้ังนี	้ยังคงมีปัจจยัภายนอกอืน่ๆ	ท่ีมสีว่นสำาคญัตอ่การดำาเนนิ
ธรุกจิสำาหรบัอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี	2560	เช่น	การประกาศ
ใช้พระราชบัญญัตอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีฉ่บับใหม่	การเลอืกตัง้
ท่ีประเมินว่าจะเกิดข้ึนในปลายปี	2560	 รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	เป็นต้น	โดยทุกไตรมาส	บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับปัจจัยสำาคัญดังกล่าว	 เพื่ออธิบายถึงทิศทางและกลยุทธ์
ของบริษัทอย่างชัดเจน

รายงานประจำาปี 2559 022



เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ
ใน	3-5	ปี
ก้�วผ่�นคว�มเปล่ียนแปลง สู่ก�รเป็นผู้นำ�ด้�นบริก�ร
ดิจิทัลเพ่ือคนไทย
	 โลกในปัจจบัุนนี	้ไดก้า้วเข้าสูยุ่คดจิทัิลอย่างชัดเจน	อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทยยังเกดิความเปลีย่นแปลงอย่างตอ่เนือ่ง	
ตามพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป	โดยความตอ้งการในการ
ใช้งานไม่ได้จำากัดแค่เพียงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	 แต่ได้ 
รวมไปถึงการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา	 เพ่ือสื่อสาร 
รับข่าวสาร	ข้อมูลได้จากทั่วโลก	และยังสามารถใช้งานคอนเทนต์
ท่ีมีหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแง่มุมต่างๆ	 ท้ัง 
คอนเทนต์ด้านสาระประโยชน์	ความบันเทิง	ธุรกรรมทางการเงิน	
รวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ	ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น
	 เอไอเอสตระหนักถึงแนวโน้มนี้เป็นอย่างดี	 เราจึงมองว่าการ
ให้บริการโทรคมนาคมเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอท่ีจะตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่	 เอไอเอสได้ปรับวิสัยทัศน์ 
พัฒนาตัวเองเพ่ือก้าวไปสู่การเป็น	“ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์”	ท่ีพร้อม 
ให้บริการในทุกมิติ	 สามารถตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า
ในยุคดิจิทัล	 อีกท้ังยังมุ่งม่ันท่ีจะให้บริการท่ีครอบคลุมเพื่อช่วย
ยกระดับชีวิตของคนไทยท่ัวประเทศในทุกแง่มุม	 เช่น	 สื่อบันเทิง	
สุขภาพ	การศึกษา	การเกษตร	และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางาน	 ด้วยประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญ	 และการวางรากฐาน
อันแข็งแกร่งที่พัฒนามากว่า	26	ปี	เพื่อให้บริการใน	3	ธุรกิจหลัก	
ได้แก่	บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่		บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
และบริการดิจิทัลคอนเทนต์

คงคว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยเครือข่�ย 
และบริก�รคุณภ�พ
	 ปัจจุบัน	 ความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของลูกค้าได้
เปลี่ยนแปลงไป	จากที่ใช้การโทรเป็นหลัก	กลายมาเป็นใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว	 ด้วยความนิยม
ในแอปพลิเคชันต่างๆ	 ท่ีช่วยให้การติดต่อสื่อสารง่ายดาย	 มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 รวมทั้งอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น	
ควบคูไ่ปกบัความนยิมใช้เทคโนโลยี	4G	ท่ีมคีวามเรว็สงู	ทำาให้การ
สื่อสารและใช้คอนเทนต์ต่างๆ	รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สำาหรับฐานลูกค้าเอไอเอส	 ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน	
และมีอัตราผู้ใช้งานเครื่องโทรศัพท์	4G	 ร้อยละ	29	 นอกจากนี้	
รัฐบาลก็มีส่วนผลักดันด้วยเป้าหมายท่ีจะสร้างระบบบริหารงาน
แบบดจิทัิลเพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตโดยบรกิารโทรคมนาคมจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่สำาคัญ
	 ด้วยเหตุนี้ 	 เครือข่ายท่ีรองรับการให้บริการจึงต้องมี
ประสิทธิภาพท่ีดี	 สามารถใช้งานได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลกูคา้	อันเป็นรากฐานสำาคญัในการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
เอไอเอสมุ่งพัฒนาเครือข่ายให้มีคุณภาพ	 มีความเสถียร	 และไว้
วางใจได้	 ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์	 มีความเช่ียวชาญในการ

ออกแบบโครงข่าย	และพรอ้มพฒันาเพือ่นวตักรรมในการให้บรกิาร
คุณภาพกับลูกค้า	 นับตั้งแต่การวางโครงข่ายให้ครอบคลุมพร้อม
สำาหรับการติดต่อสื่อสารในทุกพื้นท่ี	 ซ่ึงเอไอเอสยังคงเดินหน้า
พัฒนาเครือข่ายด้วยการลงทุนเพ่ือขยายโครงข่าย	4G	 ให้เข้าถึง
พื้นที่เพิ่มเติม	ในช่วง	1-2	ปีข้างหน้า	และไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย	
3G	เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
	 นอกจากนี	้เม่ือเทคโนโลยีกา้วหนา้มากย่ิงข้ึน	ลกูคา้จะมคีวาม
ตอ้งการใชง้านท่ีหลากหลายไปกวา่เดมิ	เช่น	คอนเทนตว์ดิโีอความ
ละเอียดสูงระดับ	Ultra	HD	 เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง	Virtual	
Reality	และ	Augmented	reality	 ไปจนถึง	Internet	of	Things	
(IoT)	หรอืการเชือ่มตอ่อุปกรณต์า่งๆ	ผา่นอินเทอรเ์นต็	เพือ่อำานวย
ความสะดวก	นบัตัง้แตอุ่ปกรณ์ใกลต้วั	อาทิ	โทรศพัท์มือถอื	นาฬิกา	
รถยนต์	 หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ	 อย่างเคร่ืองปรับอากาศ	 ตู้เย็น	
ฯลฯ	 ซ่ึงจะผสมผสานการใช้งานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจำาวัน	 เมื่อความต้องการเหล่านี้	 ผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยี
มาตรฐานใหม่	 อย่างเช่น	5G	 ท่ีคาดว่าจะเริ่มพัฒนามาตรฐาน
สำาหรบัเชิงพาณชิย์ในอีกประมาณ	4-5	ปีข้างหนา้	ย่ิงทำาให้เอไอเอส 
ต้องเตรียมการพัฒนาให้ทันกับลูกค้าและสภาพแวดล้อม	 การมี
คลื่นความถี่ให้เพียงพอและการพัฒนาเครือข่ายอย่างไม่หยุดย้ัง	
จึงเป็นหัวใจสำาคัญสำาหรับการแข่งขันในอนาคต
	 สิง่สำาคญัท่ีช่วยสรา้งความแตกตา่งให้กบัเอไอเอสเพือ่มุ่งสูก่าร
เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม	คือ	การให้ความสำาคัญกับการบริการ	ซึ่ง
ช่วยรักษาฐานลูกค้า	ก่อให้เกิดรายได้ที่ดีและยั่งยืน	ทั้งนี้	เอไอเอส
ได้มุ่งพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า	
โดยทิศทางในการนำาพาองคก์รเข้าสูย่คุดจิทัิลคอืการนำาเทคโนโลยี
เขา้มาใช้ประโยชนม์ากข้ึน	ช่วยในการเกบ็ขอ้มลู	ประมวลผล	และ
วิเคราะห์	 เพ่ือให้บริการลูกค้าได้ตรงใจย่ิงข้ึน	 และยังนำาอุปกรณ์
ดจิทัิลมาชว่ยอำานวยความสะดวก	เพิม่ประสทิธภิาพในข้ันตอนการ
ให้บริการ	 อีกท้ังยังนำาเสนอสิทธิพิเศษท่ีหลากหลาย	 ครอบคลุม 
ทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า	เพื่อครองความเป็น
ที่หนึ่งในใจลูกค้าต่อไป

ขย�ยธุรกิจอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงต่อเน่ือง มุ่งให้
บริก�รครบวงจร
	 จากความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลท่ีต้องการเช่ือมต่อ
กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา	 ทำาให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
ท่ีพักอาศัยเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับลูกค้ายุคใหม่จำานวนมาก	 และ
ด้วยเทคโนโลยี	ADSL	ของเดิมนั้น	เริ่มล้าสมัยและมีข้อจำากัดทาง
เทคนิคในเรื่องความเร็วและความเสถียร	 จึงทำาให้ลูกค้าเริ่มมอง
หาบริการใหม่สำาหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ดียิ่งข้ึน	 กสทช.	 คาดการณ์จำานวนครัวเรือนท่ีใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ประมาณร้อยละ	33	และหรือมีผู้ใช้งาน
ประมาณ	7	ล้านราย	ณ	สิ้นปี	2559	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การเตบิโตไดอ้กีจากท่ีเคยมีพืน้ท่ีหลายแห่งท่ีบรกิารยงัไม่สามารถ
เข้าถึง	 ด้วยเหตุนี้	 เอไอเอสจึงเห็นโอกาสท่ีจะนำาเสนอบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำาแสงหรือไฟเบอร์
ออพตกิ	ภายใตแ้บรนดเ์อไอเอส	ไฟเบอร	์โดยสามารถใช้ประโยชน์
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จากโครงข่ายไฟเบอร์ของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีกระจายอยู่ 
ทั่วประเทศ
	 สำาหรับปีท่ีผ่านมา	 นับเป็นก้าวแรกๆ	 ของธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงู	เอไอเอส	ไฟเบอร์	แตด่ว้ยการวางรากฐานให้แขง็แกรง่
ในปีแรก	ด้วยการพัฒนาข้ันตอนการทำางาน	ท้ังหนว่ยงานขาย	การ
ติดตั้ง	 และบริการหลังการขาย	 รวมท้ังการมีเงินลงทุนสนับสนุน	
ทำาให้เอไอเอสสามารถขยายบริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ได้ด	ีและในอนาคตข้างหนา้	เอไอเอสยังคงมุง่มัน่กบัเป้าหมายท่ีจะ
มีส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสำาคัญในอีก	3	ปี	โดยเน้นที่การหา
ลูกค้าท้ังท่ีเป็นผู้ท่ีเคยใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก่อนหรือ
เป็นลกูคา้ใหม	่ดงันัน้	สิง่สำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิจงึอยู่ท่ีการขยาย
พืน้ท่ีบรกิารดว้ยการลงทุนวางโครงข่าย	โดยขยายจากพืน้ท่ีตวัเมือง
และจงัหวัดหลกัๆ	ในประเทศไทย	ให้เข้าถงึลกูคา้ในพืน้ท่ีใหม่ๆ 	ได้
มากข้ึน	 และมุ่งท่ีการหาลูกค้าด้วยโปรแกรมการตลาดท่ีดึงดูดใจ	
แพ็คเกจราคาท่ีสามารถแข่งขันได้	 และยังนำาเสนอบริการควบคู่
ไปกับดิจิทัลคอนเทนต์	ผ่านอุปกรณ์	AIS	PLAYBOX	โดยคาดว่า
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีการเติบโตที่ดี	เป็นแหล่งรายได้
ใหม่สำาหรบัเอไอเอส	รวมท้ังเสรมิความแข็งแกร่งให้กบัธรุกจิมอืถอื 
ตอบกลยุทธ์การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์เพื่อคนไทย

เดินหน้�สร้�งนวัตกรรมผ่�นดิจิทัลคอนเทนต์ สำ�หรับ
ลูกค้�ทั่วไปและลูกค้�ธุรกิจ
	 จากความเปลีย่นแปลงเพ่ือเข้าสูย่คุดจิทัิล	จะเห็นไดว้า่อุปกรณ์
ประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีความนิยมและเข้าถึงได้ง่าย 
ยิ่งขึ้น	ด้วยราคาที่ถูกลง	และความสามารถที่หลากหลาย	พร้อม
ไปกับแอปพลิเคชันท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมากเพื่อตอบสนองการใช้งาน 
ในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่	 และเม่ือผนวกกับแพ็คเกจ 
อินเทอรเ์นต็ท่ีมรีาคาดงึดดูใจ	ย่ิงทำาให้ลกูคา้ปรบัพฤตกิรรม	หันมาใช ้
ดิจิทัลคอนเทนต์มากข้ึน	 เป็นท่ีมาของการพัฒนาคอนเทนต์ให้
หลากหลาย	ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจยิ่งขึ้น
	 เอไอเอสไดใ้ห้ความสำาคญักบัดจิทัิลคอนเทนตเ์ช่นกนั	โดยมอง
ว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่และเป็นรายได้ท่ีมีคุณภาพ	 เพ่ิมมูลค่า
ให้กับธุรกิจโดยรวม	 และยังช่วยเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตท้ัง
ในแพลตฟอร์มผ่านมือถือและการใช้งานในที่พักอาศัย	เอไอเอสมี 
แนวทางท่ีชัดเจนสำาหรับธุรกิจนี้	 โดยมุ่งเน้นดิจิทัลคอนเทนต์ใน 
5	แกนหลกั	ไดแ้ก	่วดิโีอ	เกม	ธรุกรรมทางการเงนิ	คลาวด	์และ	M2M 
มกีลยุทธห์ลกัคอืการพฒันาระบบหรือแพลตฟอร์มเพือ่เช่ือมตอ่กบั
ผูพ้ฒันาและให้บรกิารคอนเทนต	์เข้าถงึพันธมติรหลากหลายกลุม่
พร้อมจะสร้างการเติบโตไปด้วยกัน	อีกทั้งยังมีการขยายบริการให้
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลมากย่ิงข้ึน	 โดยมุ่ง
ขยายแพลตฟอร์มการให้บริการจากลูกค้าท่ัวไป	 ไปสู่กลุ่มธุรกิจ
องค์กรมากยิ่งขึ้น
	 สำาหรับวิดีโอและเกมนั้น	 เป็นคอนเทนต์ท่ีผู้บริโภคมีความ 
คุ้นเคยดี	และเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรม	หันมาใช้งานมากข้ึน	เอไอเอส 
จึงยังคงมุ่งพัฒนา	 โดยหาคอนเทนต์ใหม่ๆ	 ท่ีหลากหลายย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะคอนเทนตท่ี์คดัสรรเฉพาะสำาหรบัลกูคา้เอไอเอสเท่านัน้	
เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมความบันเทิงด้วยแพลตฟอร์ม	AIS	

PLAY	ผา่นมือถอื	และ	AIS		PLAYBOX	ผา่นอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงู 
ในท่ีพักอาศยั	สว่นธรุกรรมทางการเงนิ	เอไอเอสไดข้ยายการใช้งาน 
ระบบ	mPAY	ท้ังการหาลูกค้าเพ่ิม	และหาร้านค้าท่ีรองรับการจ่ายผ่าน 
mPAY	สำาหรับธุรกิจคลาวด์	เอไอเอสได้ให้บริการทั้งพื้นที่สำาหรับ
เกบ็ข้อมลูบนระบบคลาวดส์ำาหรบัลกูคา้ท่ัวไป	และยังจบักลุม่ลกูคา้
ธรุกจิ	ดว้ยการเปิดตวั	AIS	Cloud	for	Business	เพือ่ให้บรกิารลกูคา้
องคก์รทุกระดบัท่ีตอ้งการใช้งานระบบคลาวด	์แทนการสรา้งระบบ
และอุปกรณ์ไอทีที่ต้องลงทุนสูง	นอกจากนี้	การพัฒนาคอนเทนต์
ดา้น	M2M	ยังชว่ยให้เข้าถงึกลุม่ลกูคา้องคก์รไดม้ากข้ึนดว้ยการนำา
เสนอโซลูชั่นส์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกันไป

ดำ�เนินธุรกิจบนคว�มสมดุลสำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สร้�งคว�มเติบโตอย่�งยั่งยืน
	 เอไอเอสได้ให้ความสำาคัญกับระบบการพัฒนาธุรกิจแบบ 
เชื่อมโยงหรือ	ecosystem	ซึ่งเปรียบเสมือนระบบนิเวศวิทยาด้าน
โทรคมนาคมท่ีผนวกรวมความสามารถของพันธมิตรทางธุรกิจให้
เข้ากับความต้องการของลูกค้า	 และพร้อมจะเกื้อกูลกันเพื่อให้ทั้ง 
เอไอเอสและพันธมิตรทางธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืน	
นอกจากนี้	 เรายังมุ่งพัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างภายในให้
เหมาะสมเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	 โดยมีการ
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการทำางานให้มคีวามตืน่ตวั	เตม็ไปดว้ยความ
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 และยังมีการบริหารผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
มีการพัฒนาและฝึกอบรม	 เพิ่มความรู้ความเช่ียวชาญในการให้
บริการดิจิทัล	 เพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยู่กับ
องคก์รไดใ้นระยะยาว	และในการสรา้งองคก์รอยา่งย่ังยนืนี	้เอไอเอส 
ไม่ ได้ ล ะ เลยการวางแผน บุคลากร เ พ่ื อสื บต่ อตำ าแหน่ ง 
(Succession	plan)	 เพื่อให้การปรับเปลี่ยนองค์กรในอนาคตเป็น
ไปอย่างราบรื่น
	 ในปี	2559	นับเป็นอีกครั้งที่เอไอเอสได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่
ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	
หรือ	DJSI)	ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่	เป็นปีที่สองติดต่อกัน	แสดงถึง
ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กรเพื่อดำาเนินงานได้
อย่างยั่งยืน	 โดยสร้างสมดุลในการดำาเนินงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียง
กำาไรเป็นสำาคัญ	 แต่คำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรด้วย	
กล่าวคือสามารถสร้างการเติบโตของผลประกอบการ	 ก่อให้เกิด 
ผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้น	ท้ังยังสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม 
ได้ดี	พร้อมทั้งดำาเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง 
ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยขับเคล่ือนธุรกิจบนพ้ืนฐานของความย่ังยืนระยะยาว 
เป็นรากฐานของเอไอเอสท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรช้ันนำาด้าน
การให้บริการดิจิทัลไลฟ์สำาหรับคนไทยทุกคน

รายงานประจำาปี 2559 024



ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ธุรกิจให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่
	 ปัจจุบัน	เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีย่าน 
2.1	กิกะเฮิรตซ์	1800	เมกะเฮิรตซ์	และ	900	เมกะเฮิรตซ์		โดยให้
บรกิารท้ังเทคโนโลยี	2G	3G	และ	4G	ท้ังหมดนีพ้ร้อมรองรบัลกูคา้
รวมกว่า	41	ล้านราย	โดยเป็นลูกค้าระบบเติมเงินประมาณ	34.6		
ล้านราย	และมีลูกค้าระบบรายเดือนประมาณ	6.4	ล้านราย	ในปี	
2559	เอไอเอสไดข้ยายสถานฐีาน	3G	ไปท่ัวประเทศ	รวมท้ังสิน้กวา่	
51,200	สถานี	ครอบคลุมร้อยละ	98	ของประชากร	และสถานีฐาน	
4G	มีจำานวน	42,100	สถานี	ครอบคลุมร้อยละ	98	ของประชากร

	 นอกเหนอืไปจากแพค็เกจการใช้งานหลกัของท้ังระบบเตมิเงนิ
และระบบรายเดอืนแลว้	ลกูคา้สามารถซือ้แพค็เกจเสรมิ	เพือ่ใชง้าน 
เพิ่มเติมและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามความต้องการ	 เช่น	
เพิ่มจำานวนนาทีในการโทร	 เพิ่มปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต	 เพิ่ม
ความเร็วอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	โดยสามารถเลือกซื้อเป็นแพ็คเกจ
เสริมใช้ครั้งเดียว	หรือใช้ต่อเนื่อง	เป็นประจำา	ซึ่งมีช่องทางการซื้อ 
ท่ีให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า	 ท้ังการสมัครแพ็คเกจเสริมด้วย
การกดรหัส	สมัครผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ	เช่น	eService	หรือ	
AIS	Online	store	และผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ	เช่น	AIS	App	และ	
LINE	เป็นต้น
 แพ็คเกจและซิมใหม่ในปี 2559
	 เอไอ เอส มุ่ง ใ ห้บ ริการและนำ า เสนอสิน ค้า ท่ีตรงตาม 
ความต้องการของลูกค้า	ในปี	2559	จึงได้มีการศึกษา	วิเคราะห์พฤติกรรม 
การใช้งานของผูบ้รโิภค	เพือ่นำามาพฒันาแพค็เกจในรปูแบบใหม่ๆ 
ทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน	ที่สอดคล้องและเหมาะกับ
การใช้งานบนเครือข่าย	4G	 เพื่อให้การใช้งานของลูกค้าเป็นไป
อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
 ระบบรายเดือน
 4G Max Speed
	 เ ป็นแพ็คเกจท่ี เหมาะกับกลุ่มลูกค้า ท่ี เน้นการใ ช้งาน 
อินเทอร์เน็ต	ครอบคลุมทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ	หรือคอนเทนต์ 
ดิจิทัลอื่นๆ	โดยแพ็คเกจ	4G	Max	Speed	นี้ทำาให้ลูกค้าสามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ท่ีความเร็วสูงสุดในปริมาณท่ีกำาหนด	 ซ่ึงจะ
ให้มากกว่าแพ็คเกจแบบไม่จำากัด	 (non-stop)	 อ่ืนๆ	 และเม่ือ
อินเทอรเ์นต็ในแพค็เกจหมด	ลกูคา้จะหยดุการใชง้านและสามารถ
เลือกซื้อแพ็คเกจเพิ่มเพื่อให้สามารถใช้งานต่อได้	นอกจากนี้ยังมี
บริการ	Multi	SIM	 ที่ลูกค้าระบบรายเดือนสามารถสมัครใช้เพียง
แพ็คเกจเดียว	เพื่อเล่นเน็ตพร้อมกันได้ถึง	5	เครื่อง	

 ระบบเตมิเงนิ	ลกูคา้สามารถเลอืกเตมิเงนิ
ผ่านทางช่องทางต่างๆ	 เช่น	 ผ่าน	 เอไอเอส 
ช็อป	mPAY	 ผ่านธนาคาร	 เคร่ืองเอทีเอ็ม 
ผ่านร้านสะดวกซ้ือ	 ฯลฯ	 เพ่ือให้มีเงินคงอยู่ 
ในระบบ	 จากน้ันจึงสามารถใช้บริการโดยเลือก
จากแพ็คเกจท่ีหลากหลาย	 ภายใต้แบรนด์ 
เอไอเอส	 วันทูคอล!	 เพื่อให้ตรงตามลักษณะ 
การใช้งานมากท่ีสุด	 โดยท่ัวไปแล้วเมื่อ 

จดทะเบียนซิม	 ลูกค้าจะเลือกแพ็คเกจหลักซ่ึงมีท้ังแบบรวมการ 
ใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงมักจะรวมบริการ	AIS	WiFi	
ไว้ด้วย	 หรือแพ็คเกจ	NET	SIM	 ที่ให้บริการเฉพาะอินเทอร์เน็ต
ซึ่งได้รับความนิยมเพื่อนำาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ	 ที่ต้องการใช้งาน
อินเทอรเ์นต็เท่านัน้	เช่น	แท็บเลต็	และแบบสดุท้ายคอื	แบบใช้งาน 
โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว	 ท่ีมีอัตราค่าโทรแตกต่างกันไปท้ังใน 
เครือข่ายและนอกเครือข่ายเอไอเอส	และนอกจากนี้	ยังมีรูปแบบ
ค่าโทรราคาพิเศษสำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและทางสายตา
 ระบบรายเดือน	 เป็นรูปแบบท่ีลูกค้าใช้บริการก่อนแล้วจึง
ชำาระค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดรอบการใช้	 โดยสามารถเลือกแพ็คเกจที่
สามารถแบ่งประเภทได้เช่นเดียวกับระบบเติมเงิน	 แบบรวมการ
ใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งมีบริการ	AIS	WiFi	 รวมอยู่
เช่นกัน	หรือรูปแบบการใช้บริการเฉพาะอินเทอร์เน็ต	และรูปแบบ 
การใช้งานโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว	 ลูกค้าในระบบรายเดือนมี 
แพ็คเกจการใช้งานให้เลือกอย่างหลากหลายเช่นเดียวกัน	 แต่จะ
มีข้อแตกต่างจากระบบเติมเงินคือการชำาระเงินหลังรอบการใช้
บริการในแต่ละเดือน	 ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีลูกค้าจำานวนมาก	 พึงพอใจกับ
ความสะดวกสบายในแง่นี้

	 ปัจจุบัน	 ความต้องการของผู้บริโภคในการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนแปลงไป	 ด้วยเทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยข้ึน	เครอืข่ายครอบคลมุท่ัวถงึและใช้งานไดด้ว้ยความเรว็สงูกว่าเดมิ	อีกท้ังสมารท์โฟนมรีาคาถกูลง	พรอ้ม 
กบัมคีอนเทนตแ์ละแอปพลเิคชันท่ีหลากหลายให้ลกูคา้ไดเ้ลอืกใช้	ดงันัน้	การใช้งานโทรศพัท์มือถอืจงึเนน้ไปท่ี
การใช้อินเทอรเ์นต็มากย่ิงข้ึน	ดงัจะเห็นไดจ้ากการเตบิโตของรายไดจ้ากการให้บรกิารข้อมลูท่ีมสีดัสว่นสงูกวา่
รายไดจ้ากการโทร	นอกจากนี	้เอไอเอสยังขยายสูธ่รุกจิอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูและให้บรกิารดจิทัิลคอนเทนต ์
เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร	ตามรูปแบบการใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัล

ธุรกิจหลักของเอไอเอส	สามารถแบ่งได้เป็น	3	ส่วนดังต่อไปนี้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)025



 iEntertain Non-Stop
	 แพค็เกจรปูแบบใหม่ท่ีพฒันาข้ึนมาสำาหรบักลุม่ลกูคา้สมัยใหม่
ท่ีสนกุกบัการใช้งานอนิเทอร์เนต็เพ่ือความบันเทิงตา่งๆ	เช่น	ดคูลปิ 
ดูหนัง	 ดูดิจิทัลทีวี	 และฟังเพลง	 แพ็คเกจนี้รวมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง	 และให้ลูกค้าสามารถดูหนัง	 ฟังเพลงไปกับ
แอปพลิเคชันชั้นนำา	AIS	PLAY,	YouTube,	JOOX,	Atime	Online,	
Coolism	และ	Seed	ได้ทุกที่ทุกเวลา
 ระบบเติมเงิน
 ซิม Super Play
	 เ ดื อนสิ ง ห าคม 	 2559 	 เ อ ไ อ เ อส 
ออกแบบซิมเติมเงินใหม่	 “Super	Play” 
ซ่ึ ง เหมา ะกั บกา ร ใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็ว	 4G	 สำาหรับรับชมความบันเทิง	
ต่างๆ	 เช่น	 การใช้งานสตรีมม่ิงสำาหรับวิดีโอ	
และมัลติมีเดียอื่น	 ความพิเศษของซิมนี้คือ	 ลูกค้าสามารถ 
รับชมความบันเทิงผ่าน	YouTube	และ	AIS	PLAY	จำานวน	1	GB 
ต่อสัปดาห์	 นาน	52	 สัปดาห์	 หรือ	1ปี	 รวมถึงฟังเพลงผ่าน 
แอปพลิเคชันชั้นนำา	 เช่น	Joox,	Seed,	A-Time,	Coolism 
ได้ต่อเนื่อง

เอไอเอสยังได้ออกโปรโมช่ันเครื่องโทรศัพท์คุณภาพดี	 ในราคา 
ท่ีคุม้คา่ให้ลกูคา้เลอืกใชต้ามความตอ้งการท่ีหลากหลาย	โดยเฉพาะ 
สมาร์ทโฟนซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากย่ิงข้ึนในปัจจุบัน	 สอดคล้องกับการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบการใช้ชีวิต
 เอไอเอสซุปเปอร์คอมโบ
	 นำาเสนอสมาร์ทโฟนคุณภาพดี	 ราคาคุ้มค่าหลากหลายรุ่น 
ภายใต้แบรนด์เอไอเอส	Super	Combo	LAVA	ที่เป็นแบรนด์พิเศษ
ท่ีพฒันารว่มกนัโดยเอไอเอสกบัผูผ้ลติมือถอื	มกีลุม่เป้าหมายเป็น
ลูกค้าในระบบเติมเงิน	 โดยโทรศัพท์ท่ีนำามาจัดแคมเปญนี้	 มีท้ัง 
โทรศัพท์ท่ีรองรับเทคโนโลยี	 3G/4G	 และยังรวมถึงโทรศัพท์ 
รุน่ใหมท่ี่รองรบัเทคโนโลยี	4G	VoLTE	HD	Voice	ท่ีสามารถใชง้าน	
VoLTE	ให้เสียงคมชัด	โทรติดเร็ว
	 ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าภายใต้แบรนด์ 
เอไอเอส	LAVA	ได้ที่	www.ais.co.th/supercombo
 เอไอเอสฮอทดีล
	 นำาเสนอสมาร์ทโฟนแบรนด์ดังหลากหลายรุ่น	 พร้อมส่วนลด 
ค่าเครื่องในราคาพิเศษ	เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือน	พร้อมชำาระ
คา่บรกิารลว่งหนา้	โดยมีกลุม่เปา้หมายเป็นลกูคา้ในระบบรายเดอืน	
ทั้งลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่	ย้ายค่ายเบอร์เดิม	เปลี่ยนจากเติมเงินเป็น
รายเดือน	และลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน
	 ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ ท่ี 
www.ais.co.th/hotdeal		

 ซิม EASY FREE NET
	 เดอืนกนัยายน	2559	เอไอเอสออกแบบซิมเตมิเงนิใหม	่“EASY	
FREE	NET”	 ซิมแรกและซิมเดียวของเมืองไทย	 ที่ทำาให้คนไทย 
ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรี	ได้ทุกที่	ทุกเวลา	แบบต่อเนื่อง	ไม่จำากัด 
ด้วยความเร็ว	64	kpbs	 ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มท่ีไม่เคยใช้งาน 
อินเทอร์เน็ต	 หรือกลุ่มท่ีเพิ่งเร่ิมต้นใช้งาน	 ให้ได้ใช้งาน	 และ
ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 โดยสามารถเล่นได้ 
ไมต่อ้งกงัวลกบัคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิ	พรอ้มอตัราคา่โทรราคาประหยัด
ตลอด	24	ชั่วโมง
	 นอกจากแพ็คเกจและซิมสำาหรับการใช้งานโทรศัพท์และ
อินเทอรเ์นต็สำาหรบัลกูคา้ในระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืนแลว้	

 บริการโรมมิ่งและบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
	 เอไอเอสมบีรกิารโรมม่ิงหรอืบรกิารข้ามแดนอัตโนมัต	ิซ่ึงลกูคา้
สามารถนำาโทรศพัท์เคลือ่นท่ีไปใช้เมือ่เดนิทางตา่งประเทศไดทั้นที
เมื่อเปิดบริการและไม่ต้องเปลี่ยนซิม	 โดยใช้เครือข่ายของผู้ให้
บริการในประเทศนั้นๆ	 เอไอเอสได้ตกลงทำาสัญญากับผู้ให้บริการ
ระหว่างประเทศ	432	 รายในทุกทวีป	 มีเครือข่ายให้บริการ	464	
เครือข่าย	และมีเครือข่าย	4G	โรมมิ่งครอบคลุม	82	ประเทศ	กับ	
140	เครือข่าย	มากที่สุดเป็นอันดับ	1	ในเอเชีย	อีกทั้งยังมีบริการ
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ	เพื่อการโทรจากประเทศไทยไป
ยังประเทศปลายทางกว่า	240	ประเทศ
	 ในปี	2559	เอไอเอสได้เปิดตัวแพ็คเกจโรมมิ่งใหม่ล่าสุด	ชื่อว่า	
“Roam	Like	Home”	ที่ลูกค้าซึ่งเดินทางอยู่ต่างประเทศสามารถ
โทรกลบัประเทศไทยและโทรในประเทศนัน้ๆ	ไดไ้ม่จำากดั	พรอ้มท้ัง 
ใช้บริการโรมม่ิงอินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องด้วยแพ็คเกจเดียวกัน 
ในประเทศยอดนยิม	40	ประเทศ	แพค็เกจนียั้งทำาให้ลกูคา้สามารถ
ใชง้านโรมมิง่ท้ังการโทรและใช้อนิเทอรเ์นต็ไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล	และ
ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์		

รายงานประจำาปี 2559 026



	 นอกจากนี้	 เอไอเอส	 ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นทางเลือก
สำาหรบัการใชบ้รกิารโรมม่ิง	ไดแ้ก	่SIM2Fly	ซ่ึงเป็นซิมแบบเตมิเงนิ 
และพ็อคเก็ตไวไฟของประเทศปลายทาง	 โดยมีจำานวนวันและ
ปรมิาณการใช้งานให้เลอืกตามความตอ้งการ	ใช้งานไดห้ลากหลาย
ประเทศที่ลูกค้านิยมเดินทางไป	ทั้งโซนเอเชีย	ยุโรป	และอเมริกา	
มอบความสะดวกสบายและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า	 โดยสามารถ
ซ้ือซิมไดจ้ากเมอืงไทยกอ่นเดนิทาง	และเม่ือถงึประเทศปลายทาง
ก็สามารถใช้งานได้ทันที

 แพค็เกจ PowerHome	เหมาะสำาหรบัการใชง้านตามบ้านท่ัวไป 
มาพร้อมกับความเร็วในการอัพโหลดที่สูง	 ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถ
ท่องโลกออนไลน์	 โซเชียลมีเดีย	 เกมส์ออนไลน์	 อัพโหลดและ
ดาวน์โหลดรูปภาพ	 รวมถึงการดูวิดีโอสตรีมมิ่งและอัพโหลดคลิป
หรือดู	YouTube	ได้อย่างไม่ติดขัด
 แพ็คเกจ PowerPRO	เหมาะสำาหรับการใช้งานตามบ้าน	หรือ
องคก์รขนาดเลก็	ท่ีตอ้งการความพเิศษของช่องทางผา่นโครงข่าย 
ท่ีมีอัตราการแชร์ต่ำา	 เพิ่มศักยภาพในการทำางาน	 ไม่ติดขัดแม้
ในช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการจำานวนมาก	 รวมถึงช่องทางการเชื่อมต่อ
อินเทอรเ์นต็ตา่งประเทศดว้ยแบนดว์ดิท์ท่ีมากกวา่เพือ่การเช่ือมตอ่ 
ที่รวดเร็ว
 แพ็คเกจ PowerBiz	เหมาะสำาหรับการใช้งานในระดับองค์กร	
สามารถตอบโจทย์ทางธรุกจิไดอ้ย่างหลากหลาย	มจีดุเดน่อยู่ท่ีมีการ
ให้บริการไอพีสำาหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และสามารถใช้บริการ
ต่างๆ	ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับองค์กร	เช่น	การประชุม
ผ่านวิดีโอคุณภาพระดับ	Full	HD	 และได้รับบริการหลังการขาย 
ที่รวดเร็ว	เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด

 ผลิตภัณฑ์และการบริการในปีที่ผ่านมา
 เน็ตหอ
	 เอไอเอสไฟเบอรเ์ปิดให้บรกิาร	“เนต็หอ	โดยเอไอเอสไฟเบอร”์	
มติิใหม่ของอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูแบบเตมิเงนิครัง้แรกของไทย	
ตอบสนองไลฟส์ไตลข์องกลุม่นสิติ	นกัศกึษา	ท่ีพกัอาศยัตามหอพกั
บริเวณรอบมหาวิทยาลัย
 การร่วมมือกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	 เอไอเอสไฟเบอร์จับมือร่วมกันกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หลายโครงการ	เช่น	บรษัิท	พรอ็พเพอรต์ี	้เพอรเ์ฟค	จำากดั	(มหาชน)	
บริษัทเอ็น.ซี.	 เฮ้าส์ซ่ิง	 จำากัด	 บริษัท	 ดีเวล	 แกรนด์	 แอสเสท 
จำากดั	และบรษัิทมัน่คงเคหะการ	จำากดั	(มหาชน)	เพือ่วางโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้งานได้ทันที
ที่เข้าอยู่ในโครงการ

3. ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์
	 นอกจากการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายเพ่ือรองรับการใช้งาน
ของลูกค้าแล้ว	 อีกสิ่งท่ีเอไอเอสได้พัฒนามาโดยตลอดคือบริการ
เสริมท่ีทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้นอกเหนือจากการ 
รับสายเข้าหรือโทรออก	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้เอไอเอสเป็นผู้นำาในการ
ให้บริการเสริมมาโดยตลอด	ไม่ว่าจะเป็นบริการเสียงเพลงรอสาย	
(Calling	Melody)	 บริการหนังสืออิเลคโทรนิคส์	 (E-Book)	 และ
บรกิารเสรมิอ่ืนๆ	ท่ีไดร้ว่มทำากบัพนัธมิตรทางธรุกจิจนทำาให้ตลาด
บริการเสริมมีการเติบโตมาโดยลำาดับ

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง
	 เอไอเอสได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง	 ภายใต้
แบรนด์	“เอไอเอส	ไฟเบอร์”	ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาด้าน	
Digital	home	service	infrastructure	โดยให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอรเ์นต็ผา่นโครงข่ายใยแกว้นำาแสงอย่างเตม็รปูแบบ	เข้าตรง 
สูบ้่าน	(FTTH)	และอาคาร	(FTTB)	สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ท้ังในด้านความเร็วและ 
ความเสถียรในการใช้งาน	โดยมาพร้อม	AIS	PLAYBOX	กล่องทีวี 
อินเทอร์เน็ตที่ช่วยสร้างความบันเทิงได้อย่างครบครัน
	 ในปี	2559	เอไอเอสมีผูใ้ช้บรกิาร	301,500	ราย	ด้วยพ้ืนท่ีบรกิาร 
ครอบคลุม	28	 จังหวัด	 ได้แก่	 กรุงเทพฯ	 นนทบุรี	 ปทุมธานี	
สมุทรปราการ	นครปฐม	สมุทรสาคร	ชลบุรี	ขอนแก่น	อุดรธานี	
นครราชสีมา	 เชียงใหม่	 ภูเก็ต	 พระนครศรีอยุธยา	 ระยอง	
อุบลราชธาน	ีบุรรีมัย์	หนองคาย	เชยีงราย	พิษณโุลก	สรุาษฎรธ์าน	ี
สงขลา	สระบุรี	สุรินทร์	ราชบุรี	สกลนคร	มหาสารคาม	นราธิวาส	
และนครศรีธรรมราช	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นผู้ให้บริการหลักใน
ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในระยะเวลา	3	ปี	
	 แพ็คเกจของเอไอเอส	ไฟเบอร์ท่ีให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ	แบ่งเป็น 
3	 ประเภท	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ี 
แตกต่างกัน	ได้แก่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)027



	 ในปัจจุบัน	 เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงข้ึน	 สามารถรองรับ
เทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้น	ทั้ง	3G	4G	และ	Super	WiFi	อีกทั้งการใช้งาน 
สมาร์ทโฟนก็ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	 เอไอเอสจึงพัฒนาบริการ 
ในแบบดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของ 
ผูบ้รโิภคไดด้ย่ิีงข้ึน	โดยเนน้ไปท่ี	5	แกนหลกัท่ีจะสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ครอบคลุมย่ิงขึ้น	 ได้แก่	
วดิโีอ	เกม	ธรุกรรมทางการเงนิผา่นมอืถอื	คลาวด	์และการเช่ือมตอ่ 
ระหว่างอุปกรณ์	(Machine-to-Machine	หรือ	M2M)

 เกม
	 เอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมเพ่ือให้บริการแก่ผู้ท่ีนิยม
การเลน่เกม	โดยไดพ้ฒันาช่องทางการชำาระเงนิผา่นทางการหักเงนิ 
จากเครือข่าย	และการชำาระเงินผ่านทางบัตรเติมเงินวันทูคอล
 ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ
	 เอไอเอสยังได้พัฒนาบริการด้านการทำาธุรกรรมทางการเงิน	
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า	 ทำาให้ลูกค้าสามารถโอนเงิน 
ถอนเงิน	ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย	ผ่านแอปพลิเคชัน	
AIS	mPAY	และในปี	2559	นี	้ยังเพิม่ความสะดวกสบายดว้ยบรกิาร	
“AIS	mPAY	MasterCard”	บัตร	MasterCard	แบบเตมิเงนิ	เพือ่ซ้ือ 
สินค้าออนไลน์ได้ทุกสกุลเงินท่ัวโลก	 เป็นรายแรกของไทย	 ซ่ึง
ทำาให้ลูกค้าสามารถซ้ือของออนไลน์ได้อย่างสบายใจ	 มั่นใจ 
ในความปลอดภัย

 วิดีโอ
	 เอไอเอสได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้
ลูกค้าสามารถชมคอนเทนต์วิดีโอ	ทั้งรายการโทรทัศน์	ภาพยนตร์	
กีฬา	 และคาราโอเกะ	 เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการรับชม
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ	นอกจาก	AIS	PLAYBOX	ที่เป็น
อุปกรณ์	Set	top	box	สำาหรับลูกค้าเอไอเอส	 ไฟเบอร์แล้ว	 ในปี	
2559	เอไอเอสยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการรับชมคอนเทนต์
ผ่านมือถือ	ชื่อว่า	AIS	PLAY	ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่เพิ่ม
ความสะดวกสบาย	ทำาให้ลกูคา้สามารถรบัชมรายการตา่งๆ	ไดทุ้ก
ที่ทุกเวลา	 และในปีนี้	 เอไอเอสยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้พัฒนา
คอนเทนต์	เพือ่สรรหาคอนเทนตท่ี์หลากหลายมาให้ลกูคา้ไดร้บัชม 
เช่น	 การร่วมมือกับจีเอ็มเอ็มแกรมม่ี	 เพื่อนำาเสนอการถ่ายทอด
คอนเสิร์ต	อีกทั้งยังมีคอนเทนต์กีฬา	เช่น	โอลิมปิค	พาราลิมปิค	
ท่ีลูกค้าสามารถเลือกรับชมได้หลากหลายกว่าการถ่ายทอดทาง
ช่องฟรีทีวี		

 คลาวด์
	 ในปี	2559	นี้	เอไอเอสได้เปิดตัว	“AIS	Business	Cloud”	ซึ่ง
เป็นบรกิารคลาวดส์ำาหรบัลกูคา้องคก์ร	ตามแนวโนม้ท่ีองคก์รธรุกจิ
ของไทยกำาลังเปลี่ยนหนัมาใชร้ะบบคลาวดเ์พือ่เพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขันในยุคปัจจบัุน	โดยให้บรกิารครบวงจร	นบัตัง้แตศ่นูย์
ข้อมลู	ให้บรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน	(Infrastructure-as-a-Service)	
เช่น	virtual	machine	พืน้ท่ีจดัเกบ็การสำารองข้อมลู	การรกัษาความ
ปลอดภยัของเครอืข่าย	ไปจนถงึบรกิารซอฟตแ์วร	์(Software-as-
a-Service)	 เช่น	Office365,	Mobile	Threat	Prevention	App, 
Enterprise	Storage	Box	รวมทั้งบริการการจัดการคลาวด์	และ
บริการให้คำาปรึกษาจากมืออาชีพ	 อีกท้ังยังมีโครงสร้างพื้นฐาน	
ศูนย์ข้อมูลมาตรฐานระดับโลก	 สามารถรองรับธุรกิจได้ทุกระดับ	
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้กับระบบความปลอดภัย	 และ
ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับสากลท่ีจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบริการคลาวด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M)
	 บริการ	M2M	 ของเอไอเอส	 ได้มีการทำาตลาดในหลากหลาย
อุตสาหกรรม	เช่น	ลอจิสติกส์	การเงินและธนาคาร	สาธารณูปโภค	
เป็นต้น	และมีการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการชั้นนำา	ช่วย
ให้ลกูคา้สามารถบรหิารจดัการการเชือ่มตอ่อุปกรณ	์M2M	ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ
	 นอกจากนี	้ในการพฒันาคอนเทนต	์โดยเฉพาะการสรา้งสรรค ์
แอปพลิเคชันใหม่ๆ	 เอไอเอสได้ให้การสนับสนุนและผลักดัน 
ผู้ประกอบการยุคใหม่	หรือที่เรียกว่า	Startup	อย่างต่อเนื่อง	ผ่าน
โครงการ	AIS	the	StartUp	CONNECT	 ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ 
Startup	ท้ังหลายท่ัวประเทศสามารถสง่ผลงานผา่นระบบออนไลน์
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมให้บริการบนเครือข่ายของ 
เอไอเอส	 พร้อมท้ังการใช้ประโยชน์จากระบบ	Enablers	 ต่างๆ 
ของบริษัท	 ไม่ว่าจะเป็นระบบการให้บริการ	 ระบบการเรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายและออกบิล	 รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าท้ังระบบเติมเงิน
หรือรายเดือน

รายงานประจำาปี 2559 028



ก�รจำ�หน่�ยและช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย
	 ช่องทางการจัดจำาหน่ายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญท่ีส่งเสริม
กลยุทธ์ของบริษัท	เนื่องจากเป็นจุดส่งผ่านสินค้าและบริการต่างๆ	
ของเอไอเอสไปยังลกูคา้ท่ีกระจายตวัอยู่ท่ัวทุกภมูภิาคของประเทศ	
เอไอเอสให้ความสำาคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทน
จำาหนา่ย	รวมถงึการพฒันาและจดัหาตวัแทนจำาหน่ายเพ่ิมเตมิ	เพือ่
ตอบรับกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า	 ทำาให้เอไอเอส 
มรีปูแบบของช่องทางการจดัจำาหนา่ยท่ีหลากหลายเพือ่ตอบสนอง
รูปแบบการดำาเนินชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม	โดยร้อยละ	97	เป็นการ
จำาหนา่ยผา่นตวัแทนจำาหนา่ยท่ีมีศกัยภาพในการดำาเนนิธรุกจิและ
สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
ท้ังจากทำาเลท่ีตั้ง	 ผลงานท่ีผ่านมา	 รวมท้ังสถานะทางการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัแทนจำาหนา่ยในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัจะตอ้งเป็น 
ผู้ท่ีมีความคุ้นเคยในพื้นท่ีและเป็นนักธุรกิจท่ีมีศักยภาพภายใน
พืน้ท่ีเพือ่สรา้งความนา่เช่ือถอืและสง่มอบบริการท่ีดีให้กบัลกูคา้ได ้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
 1. เอไอเอส ช็อป
	 เอไอเอสมกีารขยายสาขาเอไอเอส	ช็อป	เพ่ือให้สามารถบรกิาร
ลกูคา้ไดใ้นพืน้ท่ีท่ีครอบคลมุมากย่ิงข้ึน	นอกจากนียั้งมกีารพฒันา
กระบวนการให้บรกิารท่ีทำาให้คลอ่งตวั	เพือ่ความรวดเรว็	อกีท้ังยัง
ปรบัปรงุการจดัพืน้ท่ีและแสดงสนิคา้ในช็อป	ซ่ึงจะมีสว่นช่วยสรา้ง
ประสบการณท่ี์ดใีห้กบัลกูคา้	โดยในปี		2559	มเีอไอเอส	ช็อป	130	สาขา 
ซ่ึงจำานวน	43	 สาขาจากท้ังหมดนี้	 เอไอเอสได้เปิดโอกาสให้
ตัวแทนจำาหน่ายท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
ร้านเอไอเอส	 ช็อป	 โดยเรียกว่า	AIS	Shop	by	Partner	 โดยมี 
มาตรฐานการให้บรกิารท่ีเหมอืนกบั	AIS	Shop	ท่ีทาง	AIS	ควบคมุเอง 
เพื่อช่วยให้การขยายสาขาเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น	โดยเอไอเอส	
ช็อปท่ีบริหารโดยตัวแทนจำาหน่ายนี้จะมีมาตรฐานการขายและ 
การให้บริการอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับการบริหารโดยเอไอเอสเอง 
ซ่ึงกระบวนการคัดเลือกพนักงานและการฝึกอบรมถูกจัดข้ึน 
โดยทีมงานพัฒนาบุคคลของเอไอเอส	 เพื่อให้เกิดความเป็น
มาตรฐานเดียวกันในแต่ละสาขา
 2. ตัวแทนจำาหน่าย “เทเลวิซ”
	 เอไอเอสมตีวัแทนจำาหนา่ยเทเลวิซจำานวนท้ังสิน้กวา่	100	ราย	
และมรีา้นเทเลวซิ	และเทเลวิซพลสั	กวา่	430	แห่งท่ัวประเทศ	โดย
ตัวแทนจำาหน่ายเทเลวิซมีสิทธิในการจำาหน่ายสินค้าและบริการ	
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของเอไอเอส	 รวมถึงมีสิทธิในการให้
บริการรับจดทะเบียนรายเดือน	 ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน
ต่างๆ	 และเป็นผู้ให้บริการรับชำาระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด 
โดยนอกเหนือจากรายได้จากการขายโดยท่ัวไปแล้ว	 ตัวแทน
จำาหน่ายเทเลวิซจะได้รับค่าตอบแทนจากการลงทะเบียนให้ลูกค้า
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของเอไอเอส	 รวมถึงการสนับสนุน

กิจกรรมทางการตลาดในอัตราที่เอไอเอสกำาหนด	 ทั้งนี้	 เอไอเอส
จะเป็นผู้กำาหนดเงื่อนไข	 ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการ
ให้บริการ	 รวมถึงแนวทางในการดำาเนินการของตัวแทนจำาหน่าย	
เช่น	การเลอืกและพฒันาสถานท่ี	การโฆษณาและสง่เสรมิการขาย 
และการให้บริการต่างๆ	 เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐาน	 ในปี	2559 
เอไอเอสไดจ้ดัทำาแผนยกระดบัคณุภาพร้านเทเลวิซ	จำานวน		20	สาขา 
โดยเนน้พฒันามาตรฐานการการขาย	และการให้บรกิาร	ให้ดย่ิีงข้ึน 
เพื่อพร้อมสู่การเป็น	“เอไอเอส	ช็อป”		
 3. ตัวแทนจำาหน่ายแอดวานซ์ ค้าส่ง (Advanced Distribution 
Partnership หรือ ADP)
	 ตวัแทนจำาหนา่ยแอดวานซ์	คา้สง่ไดร้บัการคดัเลอืกจากตวัแทน
จำาหน่ายเทเลวิซ	 และตัวแทนจำาหน่ายท่ัวไปท่ีมีศักยภาพในการ 
กระจายสินค้าในพ้ืนท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีดี	 เพ่ือทำาหน้าท่ีดูแล
บริหารการจัดส่งสินค้าให้กับตัวแทนค้าปลีก	 ในเขตพื้นท่ีของ
ตนเองได้อย่างรวดเร็ว	 รวมท้ังสนับสนุนการทำากิจกรรมทางการ
ตลาดในพื้นที่
 4. ตัวแทนจำาหน่าย “เอไอเอส บัดดี้”
	 ตวัแทนจำาหนา่ยเอไอเอส	บัดดี	้ไดร้บัการคดัเลอืกจากตวัแทน
จำาหนา่ยคา้ปลกีท่ีมศีกัยภาพในการขายและอยู่ในพืน้ท่ีสำาคญัตา่งๆ
ในแต่ละจังหวัด	 เพื่อเป็นร้านจุดจำาหน่ายสินค้าและให้บริการอื่นๆ	
ของเอไอเอส	ไม่วา่จะเป็นการให้บรกิารรบัจดทะเบียนรายเดอืน	ให้
บรกิารเกีย่วกบังานทะเบียนตา่งๆ	และให้บรกิารรบัชำาระคา่บรกิาร
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	 ซ่ึงสามารถให้บริการได้ใกล้เคียงกับตัวแทน
จำาหน่ายเทเลวิซ	 ในปี	2559	 ทางบริษัทได้เปิดตัวแทนจำาหน่าย
เอไอเอส	บัดดี้เพิ่มจำานวนเป็นกว่า	1,100	ร้านค้า	กระจายตัวอยู่
ในตามแต่ละอำาเภอ	 ทั่วประเทศ	 และมุ่งขยายสาขามากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 เพ่ือตอบสนองต่อการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเอไอเอส
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน 
“Easy	App”	เพื่อรองรับการทำางานบริการต่างๆ	ผ่านสมาร์ทโฟน	
ทำาให้ตวัแทนจำาหนา่ยสามารถทำางานบรกิารไดส้ะดวกสบายย่ิงข้ึน	
และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
 5. ตัวแทนแอดวานซ์ ค้าปลีก (Advanced Retail Shop หรือ 
ARS)
	 ตวัแทนแอดวานซ์	คา้ปลกีเป็นรา้นคา้ปลกีท่ีจำาหนา่ยโทรศพัท์
ท่ัวไปท่ีกระจายอยู่หลากหลายพ้ืนท่ี	 สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็น
อย่างด	ีนบัเป็นช่องทางสำาคญัเพราะเป็นตวัแทนจำาหนา่ยสนิคา้ให้
กับลูกค้าโดยตรง	ปัจจุบันมีมากกว่า	22,000	ราย	และมีแนวโน้มที่
จะเพิม่ข้ึนอยา่งตอ่เนือ่งตามการขยายตวัของชุมชน	และในปี	2559	
มีการพัฒนารูปแบบการขายให้สะดวกยิ่งขึ้น	โดยตัวแทนจำาหน่าย
คา้ปลกีสามารถทำางานบรกิารผา่นแอปพลเิคชัน	“Easy	App”	เพือ่
ตอบสนองความต้องการลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
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 6. ตัวแทนจำาหน่ายขนาดใหญ่ (Key Account and Modern 
Trade)
	 เอไอเอสไดจ้ดัจำาหนา่ยสนิคา้และบรกิารตา่งๆ	เช่น	การให้บริการ
เปิดเบอร์เติมเงิน	 และรายเดือน	 การรับชำาระค่าบริการรายเดือน 
รวมไปถึงการเติมเงิน	 ผ่านตัวแทนจำาหน่ายขนาดใหญ่ซ่ึงมีสาขา
หรือร้านค้าของตนเองอยู่ท่ัวประเทศ	 ได้แก่	 เจมาร์ท	 ทีจีโฟน		
บางกอกเทเลคอม	ซีเอสซี	กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่	เช่น	เทสโก้
โลตสั	บ๊ิกซี	เพาเวอรบ์าย	เซเว่นอเีลเว่น	กลุม่ช่องทางขายอุปกรณ์
ไอที	ตวัแทนจำาหนา่ยไอที		กลุม่ไอทีคา้ปลกี	เช่น	ไอสตดูโิอ	ไอทีซิตี ้
แอดไวซ์	ไอที	เป็นตน้		โดยกระจายอยู่ท่ัวประเทศเป็นจำานวนท้ังสิน้ 
มากกว่า	50	 ราย	 และเป็นสาขามากกว่า	10,000	 แห่ง	 รวมถึง
ได้เพิ่มจำานวนพนักงานส่งเสริมการขาย	 เป็น	350	 คน	 คอยทำา
หน้าท่ีแนะนำาสินค้าและบริการแก่ลูกค้า	 พร้อมท้ังมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของช่องทางจำาหน่ายโดยเพิ่มความสามารถในการ
ขายสินค้า	และให้บริการของเอไอเอส	ตลอดจนการเพิ่มสื่อต่างๆ	
ในสาขาของตวัแทนจำาหนา่ยเพือ่เป็นการสง่เสรมิการขายและสรา้ง 
ภาพลกัษณ์ให้กบัเอไอเอส		ในปี	2559	นี	้เอไอเอสไดร้ว่มมอืกบัตวัแทน
จำาหน่ายกลุ่ม	ไอสตูดิโอจำานวน			3	ราย	ได้แก่	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ 
จำากัด	บริษัท	คอปเปอร์ไวร์ด	จำากัด	บริษัท	ยูฟิคอน	จำากัด	โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อนำาประสบการณ์ของการให้บริการเครือข่าย	
ผสานรวมกับความเชี่ยวชาญด้านแอปเปิ้ล	ทำาให้ตอบรับกับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าแอปเปิ้ลได้ดียิ่งขึ้น
 7. การจำาหน่ายทางตรง
	 เป็นช่องทางท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดจำาหน่ายให้
สามารถนำาเสนอสนิคา้และบรกิารไดเ้ข้าถงึกลุม่ลกูคา้โดยตรง	เชน่	
การออกบูธ	ซึ่งดำาเนินการโดยการคัดสรรจากตัวแทนจำาหน่ายที่มี
ศกัยภาพและความชำานาญในแตล่ะพืน้ท่ี	และโดยจดัตัง้ทีมงาน	AIS	
Direct	Sales	เพือ่รองรบัการเตบิโตและขยายตวัของตลาดในอนาคต 
โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์	 และเครื่องมือการทำางานท่ีเรียกว่า 
“Easy	App”	ให้พนักงานขายสามารถดำาเนินการขายสินค้า	จดทะเบียน 
และทำาบริการต่างๆ	 ให้ลูกค้าในทันทีจึงทำาให้การบริการทำาได้
สะดวก	รวดเร็ว	และทันสมัยมากขึ้น
 8. การจำาหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
	 เอไอเอส	ส่งเสริมให้ตัวแทนจำาหน่ายระบบ	วัน	ทู	คอล!	 ให้
บริการเติมเงินผ่านตัวแทนหน่วยเติมเงิน	AIS	Online	 top-up	
ช่วยให้ลูกค้าเอไอเอสสะดวกย่ิงข้ึน	 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีการ
เติมเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	
ผ่านเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ	 เอทีเอ็ม	 ธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ 
อินเทอร์เน็ต	mPAY	โดยปัจจุบันเอไอเอสมีการจำาหน่ายผ่านช่องทาง 
อิเล็กทรอนิกส์กว่า	500,000	จุด	ปัจจุบันการเติมเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 โดยมีสัดส่วนกว่า 
รอ้ยละ	80	ของมูลคา่	การเตมิเงนิท้ังหมด	รวมถงึยังช่วยลดตน้ทุน
ในการผลิตบัตรเติมเงินและบัตรเงินสดอีกด้วย

 ช่องทางการจัดจำาหน่ายของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
	 เอไอเอสจัดช่องทางการจัดจำาหน่ายสำาหรับบริการเอไอเอส	
ไฟเบอร์	 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
สามารถนำาเสนอบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าท้ังในกรุงเทพฯ	
ปริมณฑล	 และภูมิภาคต่างๆ	 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของจำานวนลูกค้าท่ีจะเพิ่มขึ้นอีกจากการขยายเครือข่ายการให้
บริการในอนาคต
	 ในปี	2559	ช่องทางหลักที่ให้บริการจัดจำาหน่ายได้ครอบคลุม
กลุม่ลกูคา้ท้ังหมด	โดยมท้ัีงเอไอเอสช็อป	และรา้นคา้เทเลวซิ	กวา่	
440	แห่งใน		28	จงัหวัดในพ้ืนท่ีให้บรกิารของเอไอเอส	ไฟเบอร	์รวมท้ัง 
มีการจัดจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับการแต่งตั้งและ
ตวัแทนขายตรงในแตล่ะพืน้ท่ีให้บรกิาร	เพือ่ให้สามารถเข้าถงึลกูคา้
ไดม้ากยิง่ข้ึน	ซ่ึงในปี	2560	จะมีการขยายช่องทางตา่งๆ	รวมท้ังเพิม่
ประสทิธภิาพให้มากยิง่ขึน้	โดยมุง่เนน้ชอ่งทางออนไลน	์ไม่วา่จะเป็น 
เวบ็ไซต	์หรอืโมบายแอปพลเิคชัน	ในการให้ข้อมลูและอำานวยความ
สะดวก	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้	โดยสามารถสมัคร	
ตรวจสอบสถานะการใช้บริการต่างๆ	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
	 ท้ังนี้	 กลยุทธ์ท่ีเอไอเอสใช้ในการบริหารช่องทางการจัด
จำาหนา่ย	สามารถศกึษาไดเ้พิม่เตมิจาก	รายงานพัฒนาความย่ังยืน	
ปี	2559	หัวข้อ	“พันธมิตรทางธุรกิจ”

ก�รบริห�รคว�มสมัพนัธลู์กค้� และประสบก�รณลู์กค้�
	 เอไอเอสตระหนักดีว่าการบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้า	 และสามารถรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี
เพือ่ให้ลกูคา้พงึพอใจ	ดงันัน้เอไอเอสจงึทุ่มเทเพือ่มาตรฐานบรกิาร
ที่ยอดเยี่ยม	และเพื่อตอกย้ำาการเป็นผู้นำาด้านการดูแลลูกค้า	ในปี 
2559	 นี้	 เอไอเอสได้ต่อยอดแนวคิด	AIS	LIVE	360º	 ด้วย
แคมเปญ	 “ท่ีสุดจากใจ ท่ี 1 การให้บริการ”	 เพ่ือส่งมอบบริการ
ด้วยใจ	พร้อมคัดสรรสิทธิพิเศษที่ตรงใจให้แก่ลูกค้าในยุค	4G	ด้วย
การนำาเทคโนโลยีท่ีออกแบบมาด้วยความเข้าใจและใส่ใจในทุก 
รายละเอียด	 ยกระดับการดูแลลูกค้าให้เป็นท่ีสุดในทุกด้าน	 โดย
ประกอบไปด้วย	4	กลยุทธ์	คือ
	 1)	เร็วที่สุด	โดยเอไอเอส	ได้รับรางวัลในฐานะผู้ให้บริการด้าน	
โซเชียล	มีเดีย	ที่ให้ข้อมูลลูกค้าบนพันทิปเร็วที่สุดในประเทศไทย
	 2)	สะดวกท่ีสุด	 ด้วยบริการท่ีจัดการได้ด้วยตนเอง	 (Self 
Service)	ที่หลากหลาย
	 3) ทันสมัยที่สุด	ด้วยการนำาเทคโนโลยีมาออกแบบงานบริการ
ที่ตรงใจลูกค้า
	 4)	หลากหลายท่ีสุด	 กับสิทธิประโยชน์ท่ีเติมเต็มครบท้ัง	360	
องศาการใช้ชีวิต	 พร้อมยกระดับพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง	
	 เอไอเอสมีการบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า 
ผา่นแคมเปญและรปูแบบบรกิารท่ีหลากหลาย	โดยมชีอ่งทางหลกั
ดังต่อไปนี้
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 1. เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์
	 เอไอเอส	 คอลเซ็นเตอร์	 เป็นช่องทางการให้บริการสำาคัญ 
ที่ลูกค้าสามารถเข้าได้โดยสะดวก	ผ่านการโทร	1175	หรือ	1148	
สำาหรับลูกค้าเซเรเนด	 และยังสามารถติดต่อด้วยวิธีการออนไลน์
ไดด้ว้ย	โดยเจา้หนา้ท่ีคอลเซ็นเตอรส์ามารถให้บริการดา้นการตอบ
คำาถาม	แกปั้ญหา	ให้คำาแนะนำา	และยังสามารถขายแพ็คเกจตา่งๆ	
ได้เช่นกัน	ปัจจุบัน	เอไอเอสมีคอลเซ็นเตอร์	4	แห่ง	ใน	2	จังหวัด	
โดยมีพนักงาน	2,700	คน	และล่าสุดได้เริ่มก่อสร้าง	“AIS	Contact	
Center-Development	&	Training	Arena”	สำานกังานถาวรแห่งใหม ่
ท่ี	 จ.นครราชสีมา	 คาดแล้วเสร็จไตรมาสท่ี	3	 ปี	2560	 โดยจะ
สร้างงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่นมากกว่า	1,000	ตำาแหน่ง	รองรับ
ปรมิาณการตดิตอ่รอ้ยละ	50	ของจำานวนสายท้ังหมด	และเป็นศนูย์
อบรมและพัฒนาการให้บริการ	 บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าให้แก่	
บริษัทในเครือ	 หน่วยงานภายใน	 คู่ค้าธุรกิจด้วย	 และยังได้จัดตั้ง	
“1185	AIS	Fibre	Call	Center”	ขึ้น	เพื่อรองรับบริการใหม่ล่าสุด 
จาก	เอไอเอส	ไฟเบอร	์อินเตอรเ์นต็ความเรว็สงูผา่นไฟเบอรอ์อพตกิ 
100%	 ด้วยพนักงานซ่ึงมีความรู้	 ความสามารถด้านเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต	(IP	Knowledge)	และการใช้งานในยุคดิจิทัล	(Digital	
Age	Usage)	ไม่ต่ำากว่า	120	คน	นอกจากนี้	พบว่าจำานวนลูกค้า
ติดต่อผ่านช่องทางมัลติมีเดีย	 เช่น	 อีเมล์	 โซเชียลมีเดีย	 และ 
โปรแกรมแชท	"Ask	Aunjai"	เพิม่ข้ึนจากปีท่ีแลว้ถงึร้อยละ	54	จงึได ้
เตรียมเพิ่มจำานวนพนักงานบริการในส่วนนี้จาก	80	 คนเป็น	160	
คนในปี	2560	และยังได้ต่อยอดความสามารถของ	“Ask	Aunjai” 
โปรแกรมแชทแบบพนักงานเสมือน	 (Virtual	Agent)	 ด้วย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligent	Agent	หรือ	AI)	
เพื่อให้สามารถให้บริการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ 
เอไอเอส	รวมถงึแชทโตต้อบอตัโนมัตไิดค้รอบคลมุเนือ้หามากย่ิงข้ึน 
นอกจากนี้ยังได้	 ริเริ่มระบบ	 Customer Track & Trace	 ให้
ความสะดวกสูงสุดแก่ลูกค้า	 ในการสอบถามติดตามสถานะต่างๆ	
ได้ด้วยตนเอง	 ในเรื่องท่ีลูกค้าแจ้งไว้	 หรือท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง
ดำาเนินการให้ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ	(IVR)	 และแจ้งผลทาง 
SMS	อัตโนมัต	ิเช่น	การตรวจสอบแกไ้ขปัญหาการใช้งานเครอืข่าย 
หรอือนิเทอรเ์นต็	เอไอเอส	ไฟเบอร์	การขอสำาเนาใบแจง้คา่บรกิาร	
เป็นต้น	
	 ด้ วยความ มุ่ง ม่ันยกระดับงานบริ การอ ย่างต่ อ เนื่ อ ง 
บจ.	แอดวานซ์	คอนแท็คเซ็นเตอร์	ได้รับรางวัล	“Best Employer 
Thailand 2016”	สดุยอดนายจา้งดเีดน่แห่งประเทศไทย	จากเอออน 
ฮิววิท	 บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล	 ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในสว่นดา้นการบรกิาร	ไดรั้บรางวัล	“The Most Fastest Response 
Brand on Pantip”	จาก	Thailand	Zocial	Awards	2016	ในฐานะ

แบรนด์ท่ีตอบคำาถามลูกค้าบนเว็บไซต์พันทิปได้เร็วท่ีสุด	 ด้วย
สถิติจำานวนกระทู้กว่า	17,383	กระทู้	เวลาเฉลี่ยในการตอบคำาถาม	
กระทู้ละ	32.5	นาที	 และในด้านนวัตกรรม	 ได้รับรางวัลผู้นำาด้าน
เทคโนโลยี	“The Best Innovation [Honorary Mention] 2016”	ใน
ฐานะสดุยอดนวตักรรมจากงาน	Crest	Award	สาธารณรฐัฟลิปิปินส	์
และ	“Best Customer Self-Service Innovation Award 2016”	จาก 
อวาย่า	 ผู้นำาระดับโลกทางด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจ 
ในงาน	AVAYA	Technology	Forum	ประเทศไทย
 2. เอไอเอส ช็อป
	 เอไอเอส	 ช็อป	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางบริการเพื่ออำานวยความ
สะดวกให้กบัลกูคา้	นบัตัง้แต	่การทำาธรุกรรม	จดทะเบยีนซิม	ชำาระ
ค่าใช้จ่าย	แก้ปัญหา	ให้คำาแนะนำาที่เกี่ยวกับการใช้งาน	รวมไปถึง
การขายเครือ่งโทรศพัท์	แพค็เกจตา่งๆ	ปัจจบัุน	เอไอเอสช็อปมี	130 
สาขา	และในปี	2560	คาดว่าจะขยายเป็น	160	สาขา	ในปี	2559	
ที่ผ่านมา	เอไอเอส	ช็อป	ได้นำาเทคโนโลยีมาออกแบบงานบริการ
ที่ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น	ยกระดับให้เป็น	ดิจิทัล ช็อป (Digital Shop) 
ด้วยเทคโนโลยีการบริการ	 โดยเป็นผู้ให้บริการรายแรกท่ีเปิดตัว 
การให้บริการโดยพนักงานแบบเคลื่อนที่ (Service Mobility)	ผ่าน
อุปกรณ์แท็บเล็ต	(Tablet)	 พูดคุยและดูแลลูกค้าได้ใกล้ชิด	 ด้วย
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ความคล่องตัวในทุกพื้นท่ีของสาขาแบบไร้ขีดจำากัด	 พร้อมท้ัง
พัฒนาทักษะและเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานสู่การเป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุปกรณส์ือ่สารและระบบปฏบัิตกิาร (Digital Guru) 
อย่างเต็มรปูแบบ	โดยในปีนี้ไดเ้พิม่จำานวน	Digital	Guru	ข้ึนอีกกวา่	
รอ้ยละ	30	เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในยุคดจิทัิล	
โดยปัจจบัุน	มีพนกังาน	Device	Guru	(ผูเ้ช่ียวชาญฯ)	และพนกังาน	
Device	Advance	(ผู้ชำานาญการฯ)	จำานวน	955	คน	นอกจากนี้	
AIS	Flagship	Store	สาขาเวสเกตส	์ยังไดน้ำาเทคโนโลยี Interactive 
Magic Wall	ขนาด	3	x	6	เมตร	มาให้ลูกค้าได้สัมผัสความล้ำาหน้า	
ผ่านการร่วมเล่นเกมส์บน	Magic	Wall	และ	AIS	Flagship	Store	
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์	และเซ็นทรัลสาขาปิ่นเกล้า	ยังได้เปิดตัว	AIS	
Hyper-Reality	Experience	อีกขั้นของ	Virtual	Reality	สุดยอด
เทคโนโลยีแห่งอนาคต	สัมผัสภาพเสมือนจริงได้มากกว่าเพียงแค่
ใส่แว่นมอง	แต่สามารถตอบโต้ในสิ่งที่เห็นได้ทั้งตัว	ให้ผู้ใช้บริการ
สามารถทดลองเล่นเกมส์	 ดูหนัง	 และท่องโลกเสมือนจริง	 กับ	
Hyper	Reality	ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
	 นอกจากนี	้ยังไดข้ยายขดีความสามารถของ	ตูบ้รกิารอัจฉรยิะ 
(Service Kiosk)	ให้ทำารายการอัตโนมัติได้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วย

 AIS Rewards
	 ในปีนี	้ยังไดส้านตอ่โครงการ	“AIS	LIVE	360	โชคทองถลม่ทับ 
ปี	8”	เล่นเกมลุ้นรางวัลทองคำา	รวมมูลค่าสูงสุด	15	ล้านบาท
 AIS Points
	 ลกูคา้สามารถนำายอดคา่ใช้บรกิารมาแลกรบัพอยท์	เพือ่ใช้เป็น
ค่าโทร	อินเทอร์เน็ต	กินฟรี	ดูหนังฟรี	และสิทธิพิเศษอื่นๆ

ฟังก์ชั่นใหม่ๆ	 อาทิ	 การเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน 
การย้ายค่ายเบอร์เดิมมายังเอไอเอส	 การสมัคร/เปลี่ยนแปลง
บริการระบบข้ามแดนอัตโนมัติหรือโทรทางไกลต่างประเทศ	 และ
ยังมแีผนพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยปัจจบัุนเปิดให้บรกิารแลว้	80	ตู ้
ท่ัวประเทศ	และยังไดข้ยายจดุบริการ	ตูรั้บชำาระอัตโนมัต ิ(Payment 
Kiosk)	 ไปยังสถานท่ีท่ีลูกค้าจะได้รับความสะดวกท่ีสุด	 อาทิ 
ศูนย์การค้าใหม่ๆ	 ร้านเทเลวิซ	 สถานีรถไฟฟ้า	BTS	 และ	MRT	
สายใหม่ๆ	โดยปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว	300	ตู้
 บริการอื่นๆ สำาหรับลูกค้า จากเอไอเอส
	 เอไอเอสยังมีโปรแกรมการดูแลลูกค้า	 เพ่ือรักษาฐานลูกค้า 
และสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าเอไอเอส	 โดยมี
แคมเปญหลักดังต่อไปนี้
 AIS Privileges
	 เอไอเอสมอบสิทธิพิเศษต่อเนื่อง	 ร่วมกับร้านค้าหลากหลาย
กว่า	15,000	แห่ง	ทั้งร้านอาหาร	ช้อปปิ้ง	บันเทิง	และท่องเที่ยว	
ตลอดจนส่วนลดมือถือพร้อมแพ็คเกจสุดคุ้ม

 AIS Experience
	 เอไอเอส	 เดินหน้ามอบประสบการณ์การท่องเท่ียวสุดพิเศษ
สำาหรับลูกค้า	และยังขยายโครงการ	“มื้อนี้ฟิน	วันนี้ฟรี”	ให้ลูกค้า
อิ่มอร่อยฟรีทั่วประเทศ
 เอไอเอส เซเรเนด
	 เอไอเอส	 เซเรเนด	 เป็นโปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์
ลกูคา้ท่ีเอไอเอสจดัขึน้เพือ่รกัษาฐานลกูคา้ท่ีมีการใชง้านสม่ำาเสมอ	
มียอดค่าใช้บริการตามลำาดับขั้น	 มีทั้งเซเรเนด	 แพลทินัม	 โกลด์	
และเอ็มเมอรัลด์	 โดยลูกค้าเซเรเนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	
ตามรปูแบบการใช้ชีวิต	เช่น	หมายเลขคอลเซ็นเตอรเ์ฉพาะสำาหรบั
ลกูคา้เซเรเนด	สทิธิในการเข้าใช้เซเรเนดคลบั		บรกิารผูช้ว่ยสว่นตวั 
ของขวัญวันเกิด	บริการที่จอดรถ	ณ	ศูนย์การค้า	ส่วนลดร้านค้า
ต่างๆ	ฯลฯ
	 ปีนี้เอไอเอสได้ฉลองครอบรอบ	12	ปีเซเรเนด	ด้วยแคมเปญ	
“The	Ultimate	 Pride”	 ภายใต้แนวคิด	 “ย่ิงกว่าท่ีสุด	 คือ 
ความประทับใจไม่รู้จบ”	โดยยกระดับการมอบความพิเศษท่ีมากย่ิงข้ึน 
ครอบคลุมทั้ง	360	องศา	ประกอบไปด้วย
 1) Ultimate Digital Life	สิทธิพิเศษหลากหลายเพื่อตอบโจทย์
ชีวิตดิจิตอล	ทั้งส่วนลดพิเศษสำาหรับมือถือ	และเอไอเอส	ไฟเบอร์	
รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ	
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 2) Ultimate Pretty and Lucky Number	เลอืกรับเบอร์สวยหรอื 
เบอร์มงคล	พร้อมรับสิทธิเซเรเนด	แพลตินั่ม	และผู้ช่วยส่วนตัว		
 3) Ultimate Wealth & Investment	ร่วมกบัพารท์เนอร์เพือ่มอบ
สทิธพิเิศษความคุม้คา่ในดา้นการเงนิการลงทุน	และดา้นประกนัภยั	
 4) Ultimate Surprises	ให้ลูกค้าลุ้นรับของขวัญประสบการณ์
พิเศษ	อาทิ	ทริปสำาหรับลูกค้าคนพิเศษ
 5) Ultimate Lifestyle Privileges	มอบประสบการณเ์หนอืระดบั	
ด้วยสิทธิพิเศษ	อาทิ	ส่วนลดร้านค้า	สิทธิพิเศษที่จอดรถ	บริการ
เครื่องดื่มฟรีที่สนามบิน
 6) Ultimate Dining	 ที่สุดของประสบการณ์ความอร่อย	 ด้วย
ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษหลากหลายจากร้านอาหารชื่อดัง	
	 โดยตลอด	12	ปีที่ผ่านมา	เอไอเอส	เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่
ส่งมอบบริการและสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกค้ามาโดยตลอด 
ซ่ึงการคัดสรรสิทธิพิเศษต่างๆ	 เกิดจากความมุ่งมั่นศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก	 เพื่อออกแบบเป็นบริการท่ีเหมาะ
กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม	(Segmentation)	และพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
ดูแลลูกค้าที่เหมาะกับแต่ละบุคคล	(Personalization)	ทำาให้ลูกค้า
เอไอเอส	เซเรเนด	เกดิความผกูพัน	รูส้กึถงึความเป็นคนพเิศษ	และ
ด้วยตัวเลขที่แสดงความพึงพอใจของลูกค้าในไตรมาส	1	ปี	2559	
ที่สูงถึงร้อยละ	88	และมี	Net	Promoter	Score	(NPS)	เป็นบวก	
อย่างต่อเนื่อง	 เป็นสิ่งท่ีพิสูจน์ถึงความสำาเร็จของการดูแลลูกค้า
คนพิเศษด้วยโปรแกรม	เอไอเอส	เซเรเนด	ถือได้ว่าเอไอเอสเป็น 
ผู้ให้บริการท่ีสร้างความแตกต่างในงานบริการด้านการดูแลลูกค้า
และสิทธิพิเศษให้กับตลาดโทรคมนาคมไทย
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	 เอไอเอสได้ริ เริ่มดำาเนินโครงการ	 “AIS	 Innovat ion 
Transformation”	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2558	 เพื่อเป็นการรวบรวมและ
ติดตามการทำาโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ	 อย่างเป็นระบบ
และเกิดความสะดวกต่อการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
จากเดมิท่ีการคดิคน้และพัฒนานวัตกรรมจะถกูกระจายอยู่ในแตล่ะ 
สายงานตามความรับผิดชอบ	 โครงการ	AIS	 Innovation 

โครงการวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรมของเอไอเอส

เอไอเอสใช้งบประม�ณในก�รวิจัยพัฒน�และสร้�งนวัตกรรม ประม�ณ 50 ล้�นบ�ท ในปี 2559 ซ่ึงถือว่�
เป็นต้นทุนก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พ อันเกิดจ�กก�รเน้นคว�มร่วมมือกับพันธมิตรท�งธุรกิจ
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กรอบก�รพัฒน�นวัตกรรม

Transformation	 ยังมีเป้าหมายในการสร้างให้เอไอเอสเป็น	
“องค์กรแห่งนวัตกรรม”	 กระตุ้นให้พนักงานมีการคิดค้น	 พัฒนา	
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงบวกใหม่ๆ	 ซ่ึงจะทำาให้เป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน	และสรา้งช่องทางการจดัหารายไดใ้น 
รูปแบบใหม่	 โดยกรอบการดำาเนินงานภายใต้	AIS	Innovation	
Transformation	เป็นดังต่อไปนี้
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	 กรอบการดำาเนินงานทางด้านนวัตกรรมจะถูกขับเคลื่อนโดย
สำานักความรว่มมอืทางดา้นนวตักรรม	(Innovation	Collaboration	
Officer)	โดยครอบคลุมตั้งแต่
	 1.	การกำาหนดแหล่งท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์	 หรือ 
	 	 creativity	ที่เปิดกว้างทั้งจากภายในและภายนอก	ผ่านการ 
	 	 ดำาเนินงานด้วยเอไอเอสและบริษัทย่อยเอง	 หรือผ่านการ 
	 	 ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย	 และองค์กร 
	 	 ภาครัฐต่างๆ		
	 2.	การนำาความคดิสรา้งสรรคท์ี่ไดม้าทำาการคดัเลือก	ปรบัปรงุ 
	 	 และทดสอบ/ทดลองเบ้ืองตน้	เพ่ือศกึษาความเป็นไปได	้โดย 
	 	 เอไอเอสจัดให้มีศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
	 	 (Innovation	Center)	เป็นผู้ดำาเนินการ	
	 3.	การนำาเสนอผลการทดสอบ/ทดลองตอ่คณะกรรมการกำากบั 
	 	 การดำาเนนิงานโครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
	 	 ด้านนวัตกรรม	(Innovation	Competitive	Development	 
	 	 Steering	Committee)	ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแทน	ผูบ้รหิาร 
	 	 จากสายงานต่างๆ	 โดยมีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน 
	 	 เทคโนโลยี	 เป็นประธานเพื่อพิจารณาว่าแนวคิดดังกล่าว 
	 	 สมควรนำาไปใช้งาน	หรอืพัฒนาตอ่ยอดเป็นสนิคา้และ/หรอื 
	 	 บริการของเอไอเอสต่อไปหรือไม่

	 สำาหรับ	 ศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 ซ่ึงเป็น 
แกนกลางของกรอบการดำาเนนิงานนัน้	นอกจากจะทำาหนา้ท่ีศกึษา 
ความเป็นไปได้และทดสอบ/ทดลองนวัตกรรมท่ีมีการคิดค้นข้ึน 
มาแล้ว	 ยังถูกกำาหนดให้เป็นศูนย์รวมของการสร้างและส่งเสริม 

นวัตกรรมขององค์กร	 โดยการทำางานของศูนย์การศึกษาวิจัยและ 
พฒันานวตักรรม	จะประกอบไปดว้ย	คณะทำางานท่ีมาจากสายงาน 
ต่างๆ	เช่น		วิศวกรรม	เทคโนโลยีและสารสนเทศ	การตลาด	และ 
การบริการลูกค้า	 เป็นต้น	 และใช้หลักการทำางานแบบหน่วยงาน 
เสมือนจรงิ	กลา่วคอื	พนกังานจะรวมกลุม่กนัและสรา้งทีมงานข้ึนมา 
โดยมีรูปแบบการทำางานร่วมกันเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่ง 
ในองค์กร	 โดยสมาชิกแต่ละท่านก็ยังคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก 
ตามหน่วยงานที่สังกัดอยู่เช่นเดิม	แต่จะมาร่วมกันศึกษา	ทดลอง 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านต่างๆ	 ตามท่ีแต่ละคณะทำางาน 
จะไดร้บัมอบหมาย	และจะเรยีกแตล่ะคณะทำางานนีว่้า	Lab	ปัจจบัุนนี ้
ภายใตศ้นูย์การศกึษาวจิยัและพฒันานวัตกรรม	ม	ีLab	ท้ังหมดดงันีี้
	 •	 เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
	 •	 โครงข่ายโทรคมนาคม
	 •	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 •	 การเกษตรอัจฉริยะ
	 •	 บ้านอัจฉริยะ
	 •	 ระบบการศึกษาอัจฉริยะ
	 •	 ระบบการแพทย์และสุขภาพอัจฉริยะ
	 •	 ระบบขนส่งอัจฉริยะ
	 •	 พลังงานอัจฉริยะ
	 •	 ธุรกิจค้าปลีกอัจฉริยะ
	 โดยนอกจาก	10	Labs	ดังกล่าว	ซึ่งจะอยู่ในรูปของนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีใหม่	 หรือ	 นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ	 แล้ว	
ศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยังให้การสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการทำางานใหม่อีกด้วย	 โดยจะมอง
เป็นรายโครงการ	ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกจัดอยู่ใน	10	Labs	ข้างต้น

ตัวอย่างนวัตกรรม
1. นวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการ	เพื่อนำามาให้บริการและสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับเอไอเอส

 ชื่อโครงการ Digital	Agriculture	Platform	Phase	I
 คำาอธิบาย การสรา้งระบบท่ีเป็นตวักลางการเชือ่มตอ่ระหวา่งคนในเมอืงกบัเกษตรกร	เพือ่การขายสนิคา้การเกษตร	รวมถงึ 
	 	 	 การสนบัสนนุเกษตรประณตี	และมีการนำาระบบ	IOT	มาใช้	เพือ่เป็นการสรา้งพืน้ฐานความเข้าใจเรือ่งเทคโนโลย ี
	 	 	 Internet	of	Things	ให้กับทั้งผู้พัฒนาโครงการและผู้ใช้บริการ
 งบประมาณ 2	ล้านบาท	(ส่วนของปี	พ.ศ.	2559)
 สถานะโครงการ อยู่ในช่่วงดำาเนินการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)035



	 ถึงแม้ว่าเอไอเอสจะมีความเช่ียวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ	
มากมาย	แต่ก็ยังอยู่ในระดับของผู้ใช้เทคโนโลยี	และจำากัดอยู่แค่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก	ดังนั้น 
เพ่ือเติมเต็มความสามารถท้ังในด้านการสร้างนวัตกรรม	 และการขยายความรู้ออกไปสู่อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ	 เอไอเอสจึงให้ 
ความสำาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายรูปแบบ
 1. การรว่มมือกบัพนัธมติรทางธรุกจิท่ีมีความเช่ียวชาญ	ซ่ึงทำาให้เอไอเอสสามารถเขา้ถงึบุคลากร	นกัวจิยั	และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ของ 
	 	 พนัธมิตร	รวมท้ังไดป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการทำาวจิยัและพฒันาข้ันสงูของพนัธมิตร	โดยไมก่อ่ให้เกดิตน้ทุนการดำาเนนิงาน 
	 	 ที่สูง	ขณะเดียวกัน	พันธมิตรก็จะได้ประโยชน์จากการรับทราบมุมมองใหม่ๆ	และความคิดสร้างสรรค์ในมุมของผู้ให้บริการด้าน 
	 	 ดิจิทัลไลฟ์จากเอไอเอส	เพื่อนำาไปต่อยอดแนวทางการดำาเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร	รวมทั้งพันธมิตรสามารถ 
	 	 นำาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ดังกล่าวมาทดลองใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงกับเอไอเอสและลูกค้าของเอไอเอสได้	ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตร 
	 	 สามารถนำาไปขยายผลกบัลกูคา้รายอ่ืนของพนัธมติรตอ่ไป	ยกตวัอยา่งเช่น	โครงการความรว่มมอืศนูย์นวตักรรมรว่มกบัหัวเหวย่ 

2. นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่	เป็นการได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีการผนวกกลยุทธ์ 
	 ทางด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของเอไอเอสเข้าไปด้วย	 	 โดยเทคโนโลยีใหม่น้ีสามารถทดแทนเทคโนโลยี 
	 ท่ีมอียูเ่ดมิ	ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เอไอเอสสามารถลดตน้ทุนการดำาเนนิงานและ	สรา้งฐานรายไดจ้ากการให้บรกิารในรปูแบบใหม่แลว้ 
	 ยังสร้างความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ	ให้กับเอไอเอส

3. นวัตกรรมท่ีเป็นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางานใหม	่ท่ีมปีระสทิธภิาพมากข้ึน	ช่วยลดระยะเวลาการดำาเนนิงานและตน้ทุน 
	 การดำาเนินงาน	และสามารถนำามาทดแทนกระบวนการของเดิมที่มีอยู่ได	รวมทั้งสามารถสร้างฐานรายได้ใหม่ในการให้บริการ	หรือ 
	 สร้างความสามารถในการแข่งขันรูปแบบใหม่ให้กับเอไอเอส

ก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ยนอก

AIS	Innovation	Center

ความร่วมมือกับพันธมิตร

มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ พันธมิตรทางธุรกิจ

 ชื่อโครงการ SQream,	fast	SQL	database	to	reduce	HW	footprint
 คำาอธิบาย ศกึษาและพฒันารูปแบบการนำาเทคโนโลยีใหม	่มาใช้กบังานฐานข้อมลู	ท่ีให้ความรวดเรว็สงูขึน้	ลดความตอ้งการ 
	 	 	 ของอุปกรณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	เพื่อเพิ่มความสามารถให้การดำาเนินงานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล 
	 	 	 ซึ่งมีประมาณมาก	ด้วยการใช้ต้นทุนที่ต่ำาลง
 งบประมาณ 4.5	ล้านบาท	(ส่วนของปี	พ.ศ.	2559)
 สถานะโครงการ อยู่ในช่่วงดำาเนินการ

 ชื่อโครงการ Equinox	App	Server
 คำาอธิบาย เป็นการสร้างซอฟแวร์	แพลตฟอรม์ท่ีเป็นตวักลางช่วยแกปั้ญหาความซับซ้อนและการเข้ากนัไมไ่ดใ้นการเช่ือมตอ่ 
	 	 	 โปรแกรมต่างๆ	เข้ากับระบบโทรคมนาคม	ช่วยให้การพัฒนา	ซอฟต์แวร์	แอปพลิเคชัน	ทำาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 งบประมาณ 40	ล้านบาท	(ส่วนของปี	พ.ศ.	2559)
 สถานะโครงการ อยู่ในช่่วงดำาเนินการ

รายงานประจำาปี 2559 036



	 	 ผูใ้ห้บรกิารสือ่สารและเทคโนโลยีโทรคมนาคมชัน้นำา	ในชือ่ 
	 	 โครงการวา่	Joint	Innovation	Center	หรอื	JIC	ท่ีเริม่มาตัง้แต ่
	 	 ปี	พ.ศ.	2555	ในส่วนของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย	(Mobile 
	 	 Innovation	Center	 :	MIC)	 ซ่ึงตัวอย่างของความสำาเร็จ 
	 	 ท่ีได้เคยกล่าวไปแล้วเมื่อปีท่ีผ่านมา	 คือ	 การพัฒนา 
	 	 นวัตกรรม	“3G	2100MHz	6	Sectors”	ที่ถูกนำามาใช้งาน 
	 	 จริงในการรองรับปริมาณการใช้งานดาต้าของลูกค้า 
	 	 ท่ีเพิ่มขึ้น	 โดยท่ีเอไอเอสไม่จำาเป็นต้องเพ่ิมความถี่หรือ 
	 	 จำานวนสถานีฐาน	ทำาให้เกิดการประหยัดต้นทุนการดำาเนินงาน 
	 	 ต่อมา	ในปี	พ.ศ.	2558	เอไอเอสและหัวเหว่ย	ไดข้ยายความ 
	 	 ร่วมมือไปครอบคลุมถึงเทคโนโลยีโครงข่าย	 (Network 
	 	 Innovation	Center:	NIC)	 เทคโนโลยีด้านไอซีที	 และ 
	 	 แอปพลิเคชัน	(Application	Innovation	Center:	APIC) 
	 	 รวมเป็น	3	แกนหลกัของความร่วมมอื	โดยตวัอย่างโครงการ 
	 	 ท่ีอยู่ในช่วงของการศึกษาทดลอง	 เช่น	 โครงการ	 พัฒนา 
	 	 เทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์สำาหรับโครงข่าย 
	 	 หลักที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความเรียบง่าย	เป็นต้น
 2. การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ	 เพื่อ 
	 	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 โดยเฉพาะความรู้ในอุตสาหกรรม 
	 	 ท่ีเกี่ยวเนื่องกันและอุตสาหกรรมอื่นๆ	 นอกเหนือจาก 
	 	 โทรคมนาคม	 ซึ่งเอไอเอสไม่มีความถนัด	 โดยเอไอเอสได้ 
	 	 ประโยชน์จากการนำาความรู้มาใช้ต่อยอดในการพัฒนา 
	 	 นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ	เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่ 
	 	 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ	 สร้างฐานรายได้ใหม่	 รวมท้ังสร้าง 
	 	 การเชือ่มต่อระหว่างบคุลากรและนักศึกษาจากมหาวิยาลัย 
	 	 และสถาบันวิจัยดังกล่าว	 ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยและ 
	 	 สถาบันวิจัย	 ก็จะได้ประโยชน์จากการนำางานวิจัยท่ีดำาเนิน 
	 	 การอยู่มาพฒันาให้เกดิเป็นธรุกจิจริง	หรอืไดร้บังบประมาณ 
	 	 สนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลท่ีสำาคัญต่างๆ	 จากเอไอเอส 
	 	 เป็นตน้	ทำาให้งานวิจยัดงักลา่วไดรั้บการยอมรับในเชิงปฏบัิต ิ
	 	 และเป็นรูปธรรมมากข้ึน	 ยกตัวอย่างเช่น	 โครงการความ 
	 	 ร่วมมือกับสถาบัน	 Knowledge	 Exchange	 (KX) 
	 	 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า	ธนบุรี	ชื่อโครงการ	“Internet 
	 	 of	Things	for	Farm”

ก�รดำ�เนินกิจกรรมภ�ยในองค์กรเพ่ือส่งเสริม
ก�รเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
	 ในปี	2559	เอไอเอสได้ดำาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้	 เพื่อกระตุ้น
ให้พนกังานเกดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่
ยกระดับประสิทธิภาพการทำางานและต้นทุนการดำาเนินงาน	 และ
ต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ	ให้แก่องค์กร
 1. นทิรรศการนวตักรรม	“InnoLympic”	กจิกรรมท่ีเปิดพืน้ท่ีให้ 
	 	 พนักงานเอไอเอสจากทุกภาคส่วนได้นำาผลงานด้าน 
	 	 นวตักรรมของตนเอง	กลุม่เพือ่น	หรอืสายงาน	มาจดัแสดง 
	 	 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานรายอ่ืนๆ	 มีการเปิด 
	 	 โอกาสให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด	 ความรู้	 
	 	 และเช่ือมต่อนวัตกรรมท่ีแต่ละหน่วยงานได้พัฒนาข้ึนมา 
	 	 เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน	 และเกิดการ 
	 	 เชื่อมโยงของพนักงานจากแต่ละสายงาน	นอกจากนี้	ยังได้ 
	 	 รับเกียรติจากผู้บริหาร	พนักงานตัวอย่าง	และผู้เชี่ยวชาญ 
	 	 ภายนอกองค์กรในการบรรยายหัวข้อท่ีน่าสนใจในเชิง 
	 	 นวัตกรรมท่ีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานกล้าท่ีจะนำาเสนอ 
	 	 ไอเดียใหม่ๆ	 เพ่ือประโยชน์ของตนเองและองค์กรได้	 โดย 
	 	 นิทรรศการนวัตกรรม	InnoLympic	 จัดข้ึนเป็นระยะเวลา 
	 	 2	วัน	และมีพนักงานเข้าร่วมงานกว่า	1,000	คน	รวมทั้ง 
	 	 ได้รับเสียงโหวตให้มีการจัดขึ้นอีก	 โดยหมุนเวียนสถานท่ี 
	 	 จัดงานไปตามสำานักงานส่วนภูมิภาคด้วย

 2. การจัดกิจกรรมสัมมนาย่อย	(InnSpire	Talk)	 เป็นการนำา 
	 	 เรื่องราวทางเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีอยู่ในความสนใจ	 มา 
	 	 นำาเสนอผา่นการบรรยายกลุม่ยอ่ย	เพือ่ให้พนกังานรบัทราบ 
	 	 ผ่านผู้บรรยายท่ีเป็นพนักงานของเอไอเอส	 และสร้างเวที 
	 	 ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน	 อันจะนำาไปสู่การรวมกลุ่ม 
	 	 สร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ	 โดยกิจกรรมนี้ถูกจัดข้ึนเป็น 
	 	 ประจำาทุกเดือนในแต่ละครั้ง	 มีพนักงานผู้สนใจเข้าร่วม 
	 	 ประมาณ	50-150	คน
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 เอไอเอสให้ความสำาคัญกับการมีระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ีดี	 เพื่อให้สามารถดำาเนินงานต่อไปได้ในทุกสภาวการณ์	
โดยกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซ่ึงมีประธาน
กรรมการบริหาร	 เป็นประธาน	 และผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละ
สายงานเป็นกรรมการ	 ได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส	 เพ่ือ
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน	 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
อย่างมนียัสำาคญักบัการดำาเนนิงาน	ฐานะการเงนิ	หรือการดำารงอยู่
ของเอไอเอสและบริษัทในเครือ	การกำาหนดมาตรการควบคุมและ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	อันจะเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 และ
การทบทวนประเด็นความเสี่ยงของเอไอเอส	 โดยได้นำาเสนอผล 
การบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในทุกไตรมาส	 ท้ังนี้ 
รายละเอียดเพิม่เตมิเรือ่งการบรหิารความเสีย่งของเอไอเอส	ปรากฎ 
อยู่ในหัวข้อ	 “การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และการ
ตรวจสอบภายใน”	หน้า	83
	 โดยในปี	2559	 มีปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบอย่าง 
มีนัยสำาคัญ	ดังนี้

1. คว�มเส่ียงด้�นกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
1.1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบ 
 ข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแล
	 เอไอเอสประกอบกิจการ	 ภายใต้การกำากับดูแลของคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	ซ่ึง	กสทช.	ในฐานะองคก์รผูก้ำากบั
ดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม	มีอำานาจตามกฎหมายในการ
ออกกฎ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับเพื่อกำากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของผู้ได้รับใบอนุญาต	ซึ่งการออกกฎ	ระเบียบ	หรือ
ข้อบังคับในอนาคตของ	 กสทช.	 เช่น	 การกำาหนดโครงสร้างและ
อัตราค่าบริการ	 หรือการกำาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค	 อาจทำาให้ความสามารถใน 
การทำากำาไรของบริษัทลดลง	 และ/หรือ	 ต้นทุนในการให้บริการ
ของบริษัทสูงข้ึน	 อย่างไรก็ตามเอไอเอสมีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องให้ 
หน่วยงานผู้ออกกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคบั	เพกิถอนการ 
ประกาศใช	้ตลอดจนเรียกรอ้งคา่เสยีหายจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ได้	ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่ากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	
ข้อบังคับนั้นๆ	 กระทบสิทธิของเอไอเอส	 หรือเอไอเอสได้รับการ
ปฏบัิตอิย่างไมเ่ป็นธรรม	นอกจากนี	้ในกรณท่ีีเอไอเอสมีความเห็น
วา่รา่งกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคบั	ท่ีจะประกาศเพือ่
ใช้บังคับในอนาคตโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กสทช.	 เอไอเอสในฐานะผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมถือเป็น 
ผูมี้สว่นไดเ้สยีโดยตรง	ย่อมจะไดรั้บเชิญให้ร่วมแสดงความคดิเห็น
ก่อนการออกกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคับ	ดังนั้น	

บริษัทจะใช้โอกาสดังกล่าวแสดงความเห็น	 เสนอแนะ	 และ/หรือ	
คัดค้าน	หากการออกกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคับ
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทอย่างร้ายแรง		
หรือหากการออกกฎ	ระเบียบ	และ/หรือ	ข้อบังคับ	กระทำาไปโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.2. ข้อพิพาทอันเนื่องจากภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)
(1) บรษัิท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรว์สิ จำากดั (มหาชน) (เอไอเอส) 
 กับ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (ทีโอที)
	 บริษัท	 ทีโอที	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท
หมายเลขดำาท่ี	9/2551	 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการสำานักระงับ
ข้อพิพาท	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 เรียกร้องให้เอไอเอสชำาระค่า 
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มจำานวน	31,463	ล้านบาท
	 โดยเมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2554	คณะอนุญาโตตุลาการได้
มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้ขาดให้ยกคำาเสนอข้อพิพาทท้ังหมด	 โดยให้
เหตุผลสรุปได้ว่า	 เอไอเอสได้ชำาระหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
จงึไมเ่ป็นฝา่ยผดิสญัญา	ไมต่อ้งชำาระเงนิคา่ผลประโยชนต์อบแทน
เพิ่มเติมใดๆ	ให้แก่	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	ดังนั้น	ทีโอทีจึง
ไดย่ื้นคำารอ้งขอเพกิถอนคำาช้ีขาดดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลาง	ซ่ึง
ต่อมาในวันที่	11	สิงหาคม	2559	ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษา
ยกคำาร้องของทีโอที	 โดยศาลได้ให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ไม่มีกรณีท่ี
ปรากฎตอ่ศาลวา่การยอมรบัหรอืการบังคบัตามคำาชีข้าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน	จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำาพิพากษาให้เพิกถอน
คำาช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ	 และทีโอทีได้ยื่นอุทธรณ์คำา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	 ซ่ึงกระบวนการพิจารณาอาจใช้
เวลาหลายปี
	 ท้ังนี	้หากเอไอเอสเป็นฝา่ยแพค้ด	ีอาจตอ้งชำาระเงนิตามท่ีทีโอที 
เรยีกรอ้ง	แตอ่ย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเช่ือวา่ผลของคดนีา่จะคลีค่ลาย
ไปในทางท่ีดี	 เนื่องจากเงินส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวเป็นจำานวน
เดียวกันกับภาษีสรรพสามิตท่ีบริษัทได้นำาส่งแล้วตามซ่ึงคณะ 
อนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ยกคำาเสนอ 
ก่อนหน้านี้
(2) บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
 เอไอเอส กบั บรษัิท กสท โทรคมนาคม จำากดั (มหาชน) (กสท)
	 กสท	 ได้ย่ืนคำาเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำาท่ี	3/2551	 ต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 สำานักระงับข้อพิพาท	 สำานักงานศาล
ยุติธรรม	 เพื่อเรียกร้องให้	 ดีพีซี	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส	
ชำาระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมอีกจำานวน	2,449	ล้านบาท	ตาม
สญัญาให้ดำาเนนิการให้บรกิารวทิยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ร	์พรอ้ม 
เรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ	1.25	ต่อเดือนของจำานวนเงินที่ค้าง
ชำาระในแตล่ะปี	นบัตัง้แตว่นัผดินดัจนกวา่จะชำาระเสรจ็สิน้รวมเป็น
เงินทั้งหมดจำานวน	3,410	ล้านบาท	ซึ่งจำานวนเงินส่วนแบ่งรายได้ 
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ดังกล่าวเป็นจำานวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตท่ีดีพีซีได้นำาส่ง
ตั้งแต่	16	กันยายน	2546	ถึงวันที่	15	กันยายน	2550	และได้นำา 
มาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้	 อันเป็นการปฏิบัติตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2546	ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	
และมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
	 โดยในวันท่ี	1	 มีนาคม	2554	 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำา
ชี้ขาดให้ยกคำาเสนอข้อพิพาททั้งหมดของกสท	โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้า่	การชำาระหนีเ้ดมิเสรจ็สิน้	และระงบัไปแลว้	กสท	ไม่อาจกลบั
มาเรียกร้องส่วนที่อ้างว่าขาดไปได้อีก	ดีพีซี	จึงไม่เป็นผู้ผิดสัญญา	
ดังนั้น	กสท	จึงได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางในเวลาต่อมา	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2558	ศาล
ปกครองกลางได้มีคำาพิพากษายกคำาร้องของ	 กสท	 ท่ีฟ้องขอให้ 
เพกิถอนคำาช้ีขาดของคณะอนญุาโตตลุาการท่ีวนิจิฉัยให้ยกคำารอ้ง
ของ	กสท	โดยศาลได้ให้เหตุผลว่า	กสท	เป็นผู้มีหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การชำาระเงินส่วนแบ่งตาม
มติคณะรฐัมนตร	ีและไดย้อมรบัเงนิสว่นแบ่งรายไดค้งเหลอืพรอ้ม
กับการคืนหนังสือค้ำาประกันให้แก่ดีพีซีมาตลอด	 โดยมิได้ทักท้วง
แต่อย่างใด	 คำาวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อสัญญา	ขณะนี้	 คดีดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
	 ทั้งนี้	หากดีพีซีแพ้คดี	อาจต้องชำาระเงินตามที่	กสท	เรียกร้อง 
แตอ่ย่างไรกต็าม	ผูบ้รหิารเช่ือว่าผลของคดนีา่จะคลีค่ลายไปในทาง
ท่ีด	ีเนือ่งจากเงนิสว่นแบ่งรายไดต้ามท่ี	กสท	เรียกร้องดงักลา่วเป็น
จำานวนเดยีวกนักบัภาษีสรรพสามิตท่ีบรษัิทไดน้ำาสง่ไปแลว้ตามซ่ึง
คณะอนญุาโตตุลาการไดพ้จิารณาและมีมตยิกคำาเสนอ	รวมถงึศาล
ปกครองกลางได้มีคำาพิพากษายกคำาร้องของ	กสท	ก่อนหน้านี้

1.3. ข้อพิพาทกรณเีงนิผลประโยชน์ตอนแทนจากรายไดค้า่เช่ือมตอ่ 
 โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)
	 สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.	2544	และประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	 พ.ศ.	2549	
ได้กำาหนดให้	 เอไอเอสมีหน้าท่ีทำาสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกบัผูร้บัใบอนญุาตรายอ่ืน	โดยเอไอเอสเสนอจะนำาสง่
เงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	
ซ่ึงคำานวณจากรายไดส้ทุธติามอตัราและวิธคีดิคำานวณของเอไอเอส 
ให้แก่ทีโอที	แต่ทีโอทีต้องการให้เอไอเอสชำาระเงินส่วนแบ่งรายได้ 
จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเอไอเอสได้รับท้ังจำานวน
ตามอัตรารอ้ยละท่ีกำาหนดไว้ในสญัญาอนญุาตฯ	โดยมิให้เอไอเอส 
นำาค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีถูกผู้ประกอบการรายอ่ืน
เรียกเก็บมาหักออกก่อน

	 ดังนั้น	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2554	ทีโอทีจึงได้มีหนังสือแจ้ง 
ให้เอไอเอสชำาระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีเอไอเอสไดร้บัท้ังจำานวนตามอตัรารอ้ยละท่ีกำาหนด 
ไว้ในสัญญาอนุญาตฯ	 ของปีดำาเนินการท่ี	17-20	 เป็นเงินรวม	
17,803	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1.25	ต่อเดือน	
แต่เอไอเอสไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านไปยังทีโอที 
รวมท้ังได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	19/2554	เพื่อให้มี 
คำาช้ีขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทน 
ดังกล่าว
	 ตอ่มา	ในวนัท่ี	26	กรกฎาคม	2557	ทีโอที	ไดย่ื้นคำาเสนอข้อพพิาท 
หมายเลขดำาท่ี	55/2557	 เรียกร้องให้เอไอเอสชำาระเงินส่วนแบ่ง
รายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดำาเนินการ 
ที่	21-22	เป็นเงินรวม	9,984	ล้านบาท	และต่อมาเมื่อ	ทีโอที	ได้มี 
หนังสือทวงถามให้เอไอเอสชำาระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่ือมต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีดำาเนินการท่ี	23-25	 เป็นเงินรวม	
8,368	ลา้นบาท	เอไอเอสจงึไดย่ื้นคำาเสนอข้อพพิาทหมายเลขดำาท่ี 
83/2559	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2559	พร้อมกับยื่นคำาร้องให้รวม 
การพิจารณาข้อพิพาทท้ังสามเข้าด้วยกัน	 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี
	 ท้ังนี้	 หากเอไอเอสแพ้คดี	 อาจต้องชำาระเงินตามท่ี	 ทีโอที 
เรยีกรอ้ง	แตอ่ย่างไรก็ตาม	ผูบ้รหิารเช่ือวา่คำาวนิจิฉัยช้ีขาดของคณะ 
อนุญาโตตุลาการน่าจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี	 เน่ืองจากเอไอเอส 
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

1.4 ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็น 
 บริษัทย่อยของเอไอเอส กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 
 (มหาชน) (กสท) กรณี การปรับลดอัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม 
 (Roaming) ระหว่างดีพีซี-บริษัท
	 ดีพีซีได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนญุาโตตลุาการเป็นข้อพพิาทหมายเลขดำาท่ี	27/2553	เรยีกรอ้งให้ 
กสท	เพิกถอนการกล่าวหาว่า	ดีพีซี	เป็นฝ่ายผิดสัญญาเนื่องจาก
การทำาสญัญาการใช้โครงข่ายระหวา่งเอไอเอส-ดพีซีี	ไมไ่ดร้บัความ
ยินยอมจาก	 กสท	 จึงจะแจ้งเลิกสัญญากับดีพีซี	 พร้อมกันนี้ยัง 
เรียกร้องให้	กสท	ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน	50	ล้านบาทด้วย
	 ต่อมา	 กสท	 จึงได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	
สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาท่ี	62/2553	
เรยีกรอ้งให้ดพีซีี	ชำาระผลประโยชนต์อบแทนสว่นเพิม่ปีดำาเนนิการ
ท่ี	10-12	ท่ีเกดิจากการท่ีดพีซีีปรบัลดอัตราอัตราคา่ใช้โครงข่ายรว่ม 
(Roaming)	ระหวา่งดพีีซี-เอไอเอส	จาก	2.10	บาท	ลงเหลอื	1.10	บาท 
ในชว่งระหว่างวนัท่ี	1	เมษายน	2550-31	ธนัวาคม	2551	โดยมไิดร้บั 
อนุมัติจาก	 กสท	 ก่อน	 โดยมูลฟ้องคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	2,000	
ล้านบาท	 และเบี้ยปรับอีกในอัตราร้อยละ	1.25	 ต่อเดือน	 นับแต่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)039



เดือนเมษายน	2553	เป็นต้นไป	นอกจากนี้	เมื่อวันที่	1	กันยายน	
2554	 กสท	 ได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	89/2554	เพิ่มเติม
ในสว่นปีดำาเนนิการท่ี	12	เป็นเงนิอีกจำานวน	113,211,582.68	บาท	
ซ่ึงภายหลงัสถาบันอนญุาโตตลุาการไดม้คีำาสัง่ให้รวมพจิารณาท้ัง	3	
ข้อพิพาทเข้าด้วยกัน	โดยขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี		
	 ทั้งนี้	หากดีพีซีแพ้คดี	อาจต้องชำาระเงินตามที่	กสท	เรียกร้อง 
แต่อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริหารเช่ือว่าคำาวินิจฉัยช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการน่าจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี	 เนื่องจากดีพีซีได้มี
หนังสือแจ้งการใช้อัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม	 ในอัตรานาทีละ	1.10	
บาท	ต่อ	กสท	นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2549	เรื่อยมา	และ	กสท 
ได้มีหนังสือตอบอนุมัตินับแล้วตั้งแต่เวลาดังกล่าวจนถึงเดือน
มีนาคม	2550	 รวมท้ังได้มีหนังสืออนุมัติตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม	2552	 ด้วย	 ซ่ึงถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาท่ีเป็น 
ข้อพิพาทนั้น	 กสท	ก็มิได้มีหนังสือตอบปฏิเสธหรือคัดค้านมายัง 
ดีพีซีแต่อย่างใด	แต่อัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม	ดังกล่าวเป็นอัตราที่
เหมาะสมตามราคาตลาด	ณ	ขณะนั้น	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว

1.5. ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็น 
 บริษัทย่อยของเอไอเอส กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 
 (มหาชน) (กสท) กรณกีรรมสทิธิเ์สาอากาศ/เสาสงู และอุปกรณ ์
 แหล่งจ่ายกำาลังงาน
	 กสท	 ได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	8/2552	เมื่อวันที่	3	
กุมภาพันธ์	2552	เรียกร้องให้ดีพีซีส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์	เสา
อากาศ/เสาสงู	(Tower)	จำานวน	3,343	ตน้	พร้อมอุปกรณแ์หลง่จา่ย
กำาลังงาน	(Power	Supply)	จำานวน	2,653	เครื่อง	ตามสัญญาให้
ดำาเนนิการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ร	์หากไมส่ามารถ
ส่งมอบได้ให้ชดใช้เงินจำานวน	2,230	 ล้านบาท	 ซ่ึงดีพีซีเห็นว่า 
เสาอากาศ/เสาสูง	 (Tower)	 พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกำาลังงาน 
(Power	Supply)	 มิใช่เคร่ืองหรืออุปกรณ์ตามท่ีกำาหนดให้ต้อง 
ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งกระทำาระหว่างกัน
	 โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยชี้ขาด
ให้ยกคำาเสนอข้อพิพาททั้งหมดของ	 กสท	 ในเวลาต่อมา	 โดยให้
เหตุผลสรุปได้ว่าสิทธิของ	กสท	ในอันจะเรียกร้องให้ดีพีซีส่งมอบ
ทรพัย์สนิอันเป็นวตัถแุห่งสญัญานัน้	ตอ้งกระทำาภายหลงัวนัสิน้สดุ
สัญญาไปแล้ว	60	วัน	ดังนั้น	การที่	กสท	ทำาคำาเสนอข้อพิพาทจึง
นับว่าเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องก่อนครบกำาหนดระยะเวลาท่ีอาจให้
สิทธิตามสัญญาได้	ดังนั้น	กสท	ได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาด
ดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลางในวนัท่ี	25	ตลุาคม	2555	และขณะนี ้
อยู่ระหว่างการพิจารณาซ่ึงกระบวนการพิจารณาซ่ึงอาจใช้เวลา
หลายปี

	 ท้ังนี้	 หากดีพีซีเป็นผู้แพ้คดี	 อาจต้องชำาระเงินตามท่ี	 กสท 
เรียกร้อง	 อย่างไรก็ตามจากข้อโต้แย้งของ	 ดีพีซี	 ตามท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น	ผู้บริหารจึงเชื่อว่าผลของคดีน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี

1.6 ข้อพพิาทกรณผีูใ้ชบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีโอนย้ายผูใ้ห้บรกิาร 
 จากบริษัท ไปยัง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด 
 (เอดับบลิวเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส
	 ในวันที่	25	กันยายน	2557	บริษัท	ทีโอที	 จำากัด	(มหาชน)	
(ทีโอที)	 ย่ืนคำาเสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนญุาโตตลุาการ	เป็น	ข้อพิพาทหมายเลขดำาท่ี	80/2557	เรยีกรอ้ง
ให้เอไอเอสชำาระคา่เสยีหายสำาหรบัการโอนยา้ยท่ีเกดิขึน้ในระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม	2556	 ถึงเดือนมิถุนายน	2557	 จำานวน	9,126 
ล้านบาท	 พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ	7.5	 ต่อปี	 โดยอ้างว่า 
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกรณีท่ีเอไอเอสดำาเนินการโอนย้าย 
ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ	900	เมกะเฮิรตซ์	จากเอไอเอส 
ไปยังระบบ	2100	 เมกะเฮิรตซ์	 ท่ีให้บริการโดยเอดับบลิวเอ็น	
เป็นการผดิสญัญาอนญุาตให้ดำาเนนิการระหวา่ง	ทีโอที	กบั	เอไอเอส 
และต่อมาในวันที่	25	มีนาคม	2559	ทีโอที	ได้ยื่นคำาร้องขอแก้ไข
จำานวนเงินค่าเสียหายใหม่โดยระบุว่ามีความเสียหายจากการ 
กระทำาของเอไอเอสนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2556	ถึงวันที่	30	
กันยายน	2558	อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาอนุญาตรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
32,813	ล้านบาท
	 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนของอนุญาโตตุลาการ	
โดยผูบ้รหิารเช่ือวา่ผลของข้อพพิาทดงักลา่ว	ไมน่า่จะมผีลกระทบ
อย่างมนียัสำาคญัตอ่งบการเงนิ	เพราะเอไอเอสไดป้ฏบัิตถิกูตอ้งตาม
ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว

1.7 ข้อพพิาทกรณีบรษัิทไม่ดำาเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูของผูใ้ช้บรกิาร 
 แบบชำาระค่าบริการล่วงหน้า
	 ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 ได้อาศัยอำานาจตาม 
ในประกาศ	กทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารจดัสรร	และบรกิารเลขหมาย 
โทรคมนาคมฯ	 มีคำาสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ท่ีมีการ
ให้บริการแบบชำาระค่าบริการล่วงหน้าทุกรายรวมท้ังเอไอเอส
ต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบชำาระค่าบริการล่วงหน้า																
ทุกรายให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายในระยะท่ีกำาหนดไว้	 และต่อมา 
ได้มีคำาสั่งกำาหนดค่าปรับทางปกครองจำานวนวันละ	80,000	บาท					
ต่อเอไอเอสและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ในตลาดอีก	 
2	ราย	เริ่มตั้งแต่วันที่	6	กรกฎาคม	2555	จนกว่าจะปฏิบัติ	ตาม
คำาสั่งอย่างครบถ้วน	เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการทั้ง	3	
รายดังกล่าว	 ยังมิได้ปฏิบัติตามคำาสั่งอย่างครบถ้วน	 ซ่ึงเอไอเอส
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้มีการเพิกถอนคำาสั่งท้ัง	
2	ฉบับ	 เป็นคดีหมายเลขดำาที่	1858/2554	และ	หมายเลขดำาที่	
252/2556	ตามลำาดับ

รายงานประจำาปี 2559 040



	 ต่อมาในวันที่	19	พฤศจิกายน	2558	ศาลปกครองกลางได้มี 
คำาพิพากษาเพิกถอนมติและคำาสั่ง	 กสทช.	 กำาหนดค่าปรับทาง
ปกครอง	 เนื่องจากเห็นว่าการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้บริการย้อนหลัง	 ซ่ึงผู้ใช้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล	 โดย	 กสทช.	 มิได้ออกมาตรการบังคับให้ระงับหรือ
ยกเลกิบรกิารได	้อีกท้ังมจีำานวนของผูใ้ช้บริการเป็นจำานวนมาก	ซ่ึง
เป็นการยากท่ีจะกระทำาไดห้ากไมไ่ดร้บัความร่วมมือจากผูใ้ช้บรกิาร 
มติและคำาสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เพราะเป็นการใช้
ดุลยพินิจในการกำากับดูแลเกินขอบเขตความจำาเป็น	 ก่อให้เกิด
ภาระแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก	 กรณีท่ี	 กสทช.	 อ้างเร่ือง
ประเด็นเพื่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยนั้น	มิใช่อำานาจหน้าที่
ของ	กสทช.
	 โดยในวันท่ี	18	 ธันวาคม	2558	 กสทช.	 ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด	 ซ่ึงขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด
	 ท้ังนี้ 	 หากเอไอเอสแพ้คดี	 อาจต้องชำาระเงินค่าปรับ 
ทางปกครองจำานวนวนัละ	80,000	บาท	เร่ิมตัง้แตวั่นท่ี	6	กรกฎาคม 
2555	จนกวา่จะปฏบัิตติามคำาสัง่ของ	กสทช.	โดยครบถว้นถกูตอ้ง	
อย่างไรก็ตามผู้บริหารเช่ือว่าข้อพิพาทในกรณีนี้น่าจะคลี่คลาย 
ไปในทางท่ีด	ีเนือ่งจากท่ีผา่นมา	กสทช.	และผูป้ระกอบการทุกราย 
ไดม้คีวามพยายามรว่มกนัในการจดัเกบ็ข้อมูลของผูใ้ช้บริการแบบ
ชำาระค่าบริการล่วงหน้า	 ให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติมาโดย
ตลอด	ซ่ึงลา่สดุ	กสทช.	และผูป้ระกอบการทุกราย	ไดร่้วมกนัพฒันา 
แอปพลเิคชัน	“2	แชะ”	ให้ผูใ้ชบ้รกิารแบบชำาระเงนิลว่งหนา้	สามารถ
ขอลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการผ่านตัวแทนจำาหน่ายเพ่ิมเติม 
จากการจัดเก็บในรูปของการกรอกแบบคำาขอลงทะเบียนและ
สำาเนาเอกสารประจำาตัว	โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้าระบบของ 
ผู้ให้บริการเครือข่ายโดยตรง
	 แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบชำาระค่าบริการ 
ลว่งหนา้ท่ีได้จดัเกบ็อยู่ในขณะนีน้ัน้	อาจมีความไม่ถกูตอ้งสมบูรณ์
ทั้งหมดตามประกาศของ	กทช.	อันเนื่องมาจากตัวแทนจำาหน่าย
ของบริษัทท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศบางรายมิได้ดำาเนินการตามข้ันตอน 
และวิธีการจัดเก็บอย่างเคร่งครัด	อีกท้ังโดยข้อจำากัดของแอปพลิเคชัน 
“2	แชะ”	ท่ีพัฒนาข้ึนมานัน้	ไม่สามารถจำาแนกประเภทของภาพถ่าย
บัตรประจำาตัวท่ีผู้ใช้บริการถ่ายเพื่อลงใช้ทะเบียนได้อย่างแม่นยำา 
รวมท้ังผูป้ระกอบการยังไม่สามารถตรวจสอบประเภทของภาพถา่ย
ที่ส่งเข้ามาในระบบได้ทันที	ส่งผลให้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้รับเข้ามา 
ในระบบเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องสมบูรณ์	 เช่น	 เป็นภาพถ่ายอ่ืนๆ	
เป็นต้น	ทั้งนี้	 เอไอเอสมีความพยายามที่จะดำาเนินการตรวจสอบ 
และป้องกันปัญหาดังกล่าวท้ังท่ีเกิดจากตัวบุคลากร	 และ 
ระบบแอปพลิเคชัน	 โดยเอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการ
ตรวจจับภาพถ่ายแบบออนไลน์	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพถ่ายให้ตรงกับภาพถ่ายท่ีได้รับอนุญาตก่อนท่ีจะบันทึกข้อมูล

ลงในระบบ	 รวมท้ังได้ปรับปรุงวิธีการลงทะเบียนสำาหรับเอไอเอส
ช็อปมาใช้	Smart	Card	Reader	แทนการถ่ายภาพ	และได้ทำาการ
ประชาสัมพันธ์และปรับเพิ่มผลตอบแทนให้ตัวแทนจำาหน่ายเพื่อ
จูงใจให้มีการลงทะเบียนด้วยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน
สมบูรณ์	 และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับสำานักงาน	 กสทช.	
ท่ีมีดำาริในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

1.8 ข้อพิพาทกรณีเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้จากการ 
 ให้บริการเครือข่ายร่วม (National Roaming)
	 สืบเนื่องจากข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ 
ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	ครัง้ท่ี	7	บรษัิท	ทีโอที	จำากดั	(มหาชน)	
(ทีโอที)	ตกลงให้เอไอเอสนำาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปให้ผู้ให้
บริการรายอื่นเข้ามาร่วมใช้โครงข่ายร่วมได้	 โดยเอไอเอสตกลง
จา่ยผลประโยชนต์อบแทนให้แกที่โอทีตามอัตรารอ้ยละของสญัญา
ข้อ	30	เอไอเอสจงึไดต้กลงทำาสญัญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม
กับบริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำากัด	(เอดับบลิวเอ็น)	
และเรยีกเกบ็อตัราคา่ตอบแทนการใชโ้ครงข่ายจาก	เอดบับลวิเอน็ 
ตามท่ีตกลงไวใ้นสญัญา	และเอไอเอสกไ็ดน้ำารายไดจ้ากคา่ตอบแทน 
การใช้บริการท่ีเรียกเก็บจาก	 คำานวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 
ให้แก่ทีโอทีตามอัตราร้อยละที่กำาหนดไว้ในสัญญาอนุญาตฯ
	 ต่อมาทีโอที	 ได้มีหนังสือแจ้งมายังเอไอเอสว่านับตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม	2556	เอไอเอสชำาระเงนิผลประโยชนต์อบแทนจากรายได ้
จากการให้บริการเครือข่ายร่วมไม่ครบถ้วน	โดยทีโอทีเห็นว่าเรียก 
เก็บค่าใช้เครือข่ายร่วมจากเอดับบลิวเอ็นในอัตราค่าบริการท่ีต่ำากว่า 
ที่กำาหนดไว้ในสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	โดยที่เอไอเอส 
มิได้แจ้งให้ทีโอทีเห็นชอบก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ทีโอทีจึงให้
ชำาระเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมจากรายได้จากการให้บริการเครือ
ข่ายร่วมให้แก่ทีโอทีนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2556	 ถึงเดือน 
มิถุนายน	2558	 เป็นเงินจำานวน	13,341	 ล้านบาท	 แต่เอไอเอส 
ไมเ่ห็นดว้ยและไดม้หีนงัสอืชีแ้จงโตแ้ย้งทีโอที	โดยเอไอเอสเห็นวา่ 
การท่ีเรียกเก็บค่าบริการใช้โครงข่ายจากเอดับบลิวเอ็น	 ต่ำากว่า 
อัตราค่าบริการท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาการใช้โครงข่ายเป็นกรณีท่ี 
เอไอเอสจัดทำารายการส่งเสริมการให้กับผู้ใช้บริการท่ีปริมาณการ
เข้ามาใช้โครงข่ายรว่มเป็นจำานวนมาก	ซ่ึงรายการสง่เสรมิการขาย 
ในลกัษณะท่ีให้แกเ่อดบับลวิเอน็	เอไอเอสก็ไดแ้จง้ให้แกผู่ใ้ช้บรกิาร
โครงข่ายร่วมทุกรายท่ีมีปริมาณการใช้ถึงตามท่ีกำาหนดไว้	 และ
อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นอัตรา 
ค่าบริการท่ีไม่เกินกว่าอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วมท่ีกำาหนดไว้ 
ในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ	ครั้งที่	7	ดังนั้น	การกำาหนด
อัตราค่าใช้เครือข่ายร่วมตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว 
จึงไม่ต้องได้ความเห็นชอบจากทีโอที	

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)041



	 กรณีนี้หากทีโอทีนำาเรื่องเข้าสู่กระบวนอนุญาโตตุลาการ 
ผูบ้รหิารเช่ือวา่จะสามารถโตแ้ย้งไดเ้พราะเอไอเอสไดป้ฏบัิตถิกูตอ้ง 
ตามข้อสัญญาท่ีเกี่ยวข้องทุกประการแล้ว	 อีกท้ัง	 ณ	 ปัจจุบัน 
การกำากับดูแลในเร่ืองของการกำาหนดอัตราค่าบริการต่างๆ	อยู่ภายใต้ 
การกำากับดูแลของ	กสทช.

1.9 ข้อพิพาทระหว่างเอไอเอส กับ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) 
 (ทีโอที) กรณีกรรมสิทธิ์เสาอากาศ/เสาสูง
	 เอไอเอสได้เสนอข้อพิพาทต่อสำานักระงับข้อพิพาท	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	53/57	เมื่อวันที่	21	
กรกฎาคม		2557	ขอให้คณะอนญุาโตตลุาการมีคำาช้ีขาดว่าเสาอากาศ
มิใช่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินท่ีต้องส่งมอบให้แก่	 ทีโอที 
และให้เอไอเอสเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและขอให้ 
ทีโอที	คืนเงินส่วนแบ่งรายได้จากการนำาเสาไปหาประโยชน์ท่ีเอไอเอส 
ชำาระไปแลว้ให้คนื	เนือ่งจากเอไอเอสเห็นวา่เสาอากาศมิใช่เครือ่งมอื 
และอุปกรณ์ในการดำาเนินกิจการระบบ	เซลลูล่าร์	900	ตามสัญญา
ให้ดำาเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 (Cellular	Mobile 
Telephone)	ดังนั้นจึงไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบให้แก่ทีโอที
	 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนของอนุญาโตตุลาการ	
โดยผู้บริหารเช่ือว่าข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี	
เนือ่งจากเอไอเอสและทีโอทีอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงดำาเนนิการ
ทางธุรกิจเป็นพันธมิตรร่วมกัน

1.10 ข้อพพิาทกรณบีริษัท ทีโอที จำากดั (มหาชน) (ทีโอที) เรยีกรอ้ง 
 ให้เอไอเอส ส่งมอบกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ระบบในการให้บริการ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ 900
	 ตามท่ีทีโอทีได้เรียกร้องให้เอไอเอสส่งมอบกรรมสิทธิ์อุปกรณ์
ระบบในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบเซลลลูาร	์900	ไดแ้ก	่
ระบบ	Billing	ระบบ	Intelligence	Network	(IN)	ระบบบริการเสริม	
(Value	Added	Service)		ระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	
(Customer	Relation	Management)	ระบบ	Systems	Application	
and	Product	(SAP)	ระบบรับชำาระเงิน	เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง	
ระบบผลิตและควบคุมการใช้งานบนบัตรเติมเงิน	 ระบบบริการ
ลูกค้า	 และการออกใบแจ้งหนี้	 ติดตามหนี้	 ระบบบริหารจัดการ
ร้านเทเลวิซและดีลเลอร์	 ระบบการจัดการโครงข่าย	 ระบบเก็บ
ฐานข้อมูลลูกค้า	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์บริการเสริม	
สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน	และอะไหลบ่ำารุงรักษา	ให้แกที่โอทีตามสญัญา
อนญุาตให้ดำาเนนิกจิการบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	โดยทีโอทีเห็นวา่ 
ทรัพย์สินดังกล่าวท้ังหมด	 เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเอไอเอส
จัดหามาไว้สำาหรับดำาเนินการระบบ	 เซลลูลาร์	900	 ซ่ึงเอไอเอส 
มีหน้าท่ีต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ทีโอทีตามสัญญาอนุญาต	
แตบ่รษัิทเห็นวา่อุปกรณร์ะบบดงักลา่ว	ตามท่ีทีโอทีเรยีกรอ้งมานัน้	
มิใช่เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบ

เซลลูลาร์	900	ตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตฯ	ที่เอไอเอสจะต้อง
ส่งมอบให้แก่ทีโอที	 โดยเอไอเอสเห็นว่าระบบดังกล่าวเป็นเครื่อง
มือที่บริษัทใช้สนับสนุนในการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น
	 ในกรณหีากทีโอทีใชส้ทิธนิำาข้อพิพาทเขา้สูก่ระบวนการอนญุา 
ตุลาการ	 ผู้บริหารเช่ือว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะสามารถเจรจา 
ไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้	 เนื่องจากปัจจุบันเอไอเอสกับ 
ทีโอทีอยู่ระหว่างดำาเนินการทางธุรกิจเพื่อเป็นพันธมิตรกัน

1.11 ข้อพิพาทกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 
 จากการทำาข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั้งที่ 6 และ 7
	 เมื่อวันที่	30	กันยายน	2558	เอไอเอสได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท
หมายเลขดำาที่	78/2558	ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	สำานักระงับ
ข้อพิพาท	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 เพื่อมีคำาช้ีขาดให้ข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำาเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	
(Cellular	Mobile	Telephone)	ครั้งที่	6	ซึ่งกระทำาขึ้นเมื่อวันที่	15	
พฤษภาคม	2544	และ	ครัง้ท่ี	7	ซ่ึงกระทำาข้ึนเม่ือวนัท่ี	20	กนัยายน 
2545	มผีลผกูพันเอไอเอส	และบรษัิท	ทีโอที	จำากดั	(มหาชน)	(ทีโอที) 
ให้ต้องปฏิบัติตามจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด	และเอไอเอสไม่มีหน้าที่
ตอ้งชำาระผลประโยชนต์อบแทนตามท่ี	ทีโอที	ไดมี้หนงัสอืลงวนัท่ี	29 
กันยายน	2558	เรื่องขอให้ชำาระผลประโยชน์ตอบแทน	แจ้งมายัง
เอไอเอสให้ชำาระเงนิเพิม่จำานวน	72,036	ลา้นบาท	โดยกลา่วอ้างวา่ 
การทำาข้อตกลงตอ่ท้ายสญัญาครัง้ท่ี	6	และ	7	เป็นการแกไ้ขสญัญา
ในสาระสำาคัญทำาให้	 ทีโอที	 ได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำากว่าท่ี
กำาหนดในสัญญาหลัก	
	 ตอ่มาวนัท่ี	30	พฤศจกิายน	2558	ทีโอที	ย่ืนคำาเสนอขอ้พพิาท	
คดีเลขท่ี	122/2558	 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 สำานักระงับ 
ข้อพิพาท	สำานักงานศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขจำานวนเงินที่เรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น	62,773	ล้านบาท	เนื่องจากการ
ปรับปรุงอัตราร้อยละในการคำานวณส่วนแบ่งรายได้	 ข้อพิพาทนี้
เป็นเรื่องเดียวกับข้อพิพาทที่	78/2558
	 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนของอนุญาโตตุลาการ	
โดยผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่	6	และ
ครั้งที่	7	มีผลผูกพันจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่	30	กันยายน	
2558	 และบริษัทได้ปฎิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกประการแล้ว	อีกทั้งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้
ความเห็นตอ่กรณกีารแกไ้ขสญัญาอนญุาตให้ดำาเนนิการฯ	ระหวา่ง
ทีโอที	 กับบริษัท	 เรื่องเสร็จที่	291/2550	 ความตอนหนึ่งว่า	 “...	
กระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาอันเป็นนิติกรรมทางปกครอง	
สามารถแยกต่างหากออกจากข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ 
ท่ีทำาข้ึนได	้และข้อตกลงตอ่ท้ายสญัญาอนญุาตฯ	ท่ีทำาข้ึนนัน้ยังคง
มีผลอยู่ตราบเท่าท่ียังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลา
หรือเหตุอื่น...”

รายงานประจำาปี 2559 042



	 นอกจากนี	้ข้อตกลงตอ่ท้ายสญัญาครัง้ท่ี	6	และครัง้ท่ี	7	มไิดถ้กู
เพกิถอนหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิจนกระท่ังสิน้สดุลงในวันท่ี	30	กนัยายน	
2558	ดงันัน้	ผลของข้อพพิาทดงักลา่วนา่จะคลีค่ลายไปในทางท่ีดี
และไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

1.12 ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็น 
 บรษัิทย่อยของเอไอเอส กบั บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากดั 
 (มหาชน) (กสท) กรณีค่าใช้โครงข่ายในระหว่างดำาเนินการ 
 ตามมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการในระบบ 1800 เมกะเฮริตซ์
	 เมื่อวันที่	20	 พฤษภาคม	2558	 บริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม 
จำากัด	(มหาชน)	(กสท)	ได้ยื่นฟ้องสำานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สำานักงาน	กสทช.),	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.), 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.),	บรษัิท	ทรู	มฟู	จำากดั	(ทรมููฟ)	และ
บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จำากัด	(ดีพีซี)	ต่อศาลปกครองกลาง	เป็นคดี 
หมายเลขดำาท่ี	918/2558	เพ่ือให้ชำาระคา่ใช้/คา่ตอบแทนจากการใช้ 
เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ	
กสท	ช่วงระยะเวลาคุ้มครองตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต	
สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ซ่ึงคำานวณ
ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2556	ถึงวันที่	15	กันยายน	2557	เป็น
จำานวนเงินดังนี้
	 (1)	 สำานักงาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช.	จำานวน	24,117 
	 	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
	 (2)	 ทรูมูฟ	ร่วมกับ	สำานักงาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช. 
	 	 จำานวน	18,025	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
	 	 7.5	ต่อปี
	 (3)	 ดพีซีรีว่มกบั	สำานกังาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช.	จำานวน 
	 	 6,083	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี 
	 ต่อมาเมื่อวันที่	11	กันยายน		2558	กสท	ได้ยื่นฟ้องต่อศาล 
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำาที่	1651/2558	เพื่อเรียกร้องให้
ชำาระคา่ใช้/คา่ตอบแทนจากการใช้	เครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมของ	 กสท.	 ตั้งแต่วันท่ี	16	 กันยายน	
2557	ถึงวันที่	17	กรกฎาคม	2558	เพิ่มเติมเป็นจำานวนเงินดังนี้
	 (1)	 สำานักงาน	 กสทช.,	 กทค.	 และ	 กสทช.	 จำานวน	6,521 
	 	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
	 (2)	 ทรูมูฟ	ร่วมกับ	สำานักงาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช. 
	 	 จำานวน	4,991	 ล้านบาท	 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
	 	 7.5	ต่อปี
	 (3)	 ดพีซีรีว่มกบั	สำานกังาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช.	จำานวน 
	 	 1,635	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี

	 ต่อมาเมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2559	กสท.	ได้ยื่นฟ้องต่อศาล 
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำาท่ี	741/2559	 เพื่อเรียกร้องให้ 
ชำาระคา่ใช้/คา่ตอบแทนจากการใช้เครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมของ	กสท.	ตั้งแต่วันที่	18	กรกฎาคม	
2558	ถงึวนัท่ี		25	พฤศจกิายน	2558	(วนัสิน้สดุมาตรการคุม้ครอง
ผู้ใช้บริการ)	เพิ่มเติมเป็นจำานวนเงินดังนี้
	 (1)	 สำานักงาน	 กสทช.,	 กทค.	 และ	 กสทช.	 จำานวน	2,857 
	 	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
	 (2)	 ทรูมูฟ	ร่วมกับ	สำานักงาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช. 
	 	 จำานวน	2,184	 ล้านบาท	 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
	 	 7.5	ต่อปี
	 (3)	 ดพีซีีรว่มกบั	สำานกังาน	กสทช.,	กทค.	และ	กสทช.	จำานวน 
	 	 673	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
	 ขณะนีข้้อพพิาทดงักลา่วอยู่ระหวา่งกระบวนการพจิารณาของ
ศาลปกครองกลาง	 โดยผู้บริหารเช่ือว่าดีพีซีไม่มีหน้าท่ีต้องชำาระ
ค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้	 เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่	 กสท	 เรียกร้อง	 เนื่องจากดีพีซี
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศ	 กสทช.	 แล้วทุกประการ	 ดังน้ัน 
ผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่า 
จะมผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญัตอ่งบการเงนิรวมของกลุม่เอไอเอส

1.13 ข้อพิพาทกรณกีารนำาสง่เงนิรายไดใ้ห้แก ่กสทช. ตามมาตรการ 
 คุ้มครองผู้ใช้บริการในระบบ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เป็นการ 
 ชั่วคราว
	 วันที่	16	พฤศจิกายน	2558	บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จำากัด	(ดีพีซี) 
ย่ืนฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 ต่อศาลปกครองกลางท่ี	
1997/2558	 เรื่อง	 ขอให้เพิกถอนมติ	 กทค.	 ให้นำาส่งรายได้ช่วง
เยียวยา	 เนื่องจากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (สำานักงาน	
กสทช.)	เรียกร้องให้ดีพีซีนำาส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วง 
เยียวยาลูกค้า	 ระหว่างวันท่ี	16	 กันยายน	2556	 ถึงวันท่ี	17	
กรกฎาคม	2557	จำานวน	628	ล้านบาท
	 ในเรื่องเดียวกันนี้	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2559	กสทช.	และ	
สำานักงาน	 กสทช.	 ได้ยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดี
หมายเลขดำาท่ี	1441/2559	ขอให้เอไอเอสนำาสง่รายไดช้ว่งเยียวยา 
ระหวา่งวันท่ี	16	กนัยายน	2556	ถงึวนัท่ี	17	กรกฎาคม	2557	จำานวน	
680	 ล้านบาท	(รวมดอกเบ้ียคำานวณถึงวันท่ีฟ้อง	52	 ล้านบาท) 
พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ	7.5	 ต่อปี	 ของต้นเงิน	 นับแต่ 
วนัถดัจากวนัฟอ้งจนกวา่จะนำาสง่รายไดพ้รอ้มดอกผลและดอกเบ้ีย
เสร็จสิ้น
	 ขณะนีค้ดดีงักลา่วอยู่ในระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครอง
กลาง	 โดยผู้บริหารเห็นว่าดีพีซีได้ปฏิบัติตามประกาศ	 เรื่อง	
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราว	 ในกรณีสิ้นสุดการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)043



อนุญาต	 สัมปทาน	 หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	
พ.ศ.	2556	ซ่ึงกำาหนดให้ดพีีซีตอ้งนำาสง่เงนิรายไดห้ลงัหักรายจา่ย
ให้แก่สำานักงาน	 กสทช.	 เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวดีพีซี
มีรายจ่ายมากกว่ารายได้จากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ	ดีพีซีจึง
ไม่มีรายไดค้งเหลอืท่ีจะนำาสง่ให้แก	่กสทช.	ตามท่ีประกาศดงักลา่ว
กำาหนดไว้

1.14 ข้อพิพาทกรณีการนำาส่งรายได้ข้ันต่ำาให้แก่ กสทช. ตาม 
 มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในระบบ 900 เมกะเฮิรตซ์  
 เป็นการชั่วคราว
	 ในวันที่	18	ธันวาคม	2558	เอไอเอสได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ	 (กสทช.)	 ต่อศาลปกครองกลาง	 คดีหมายเลขดำา 
ที่	2230/2559	เพื่อให้เพิกถอนความในข้อ	4.	ของประกาศ	กสทช.	
เรื่อง	มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาต	สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	
(ฉบับท่ี	2)	ลงวนัท่ี	17	กนัยายน	2558	ซ่ึงให้ยกเลกิความในวรรคหนึง่ 
ของขอ้	7	ของประกาศ	กสทช.	เร่ือง	มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิาร
เป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต	 สัมปทานหรือสัญญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 พ.ศ.	2556	 โดยมีสาระสำาคัญท่ี
กำาหนดให้ผู้ให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองนำาส่งเงินรายได้
หลังหักรายจ่ายให้แก่สำานักงาน	กสทช.	แต่ทั้งนี้	เงินรายได้ที่ต้อง
นำาสง่ดงักลา่วจะตอ้งมจีำานวนไมน่อ้ยกว่าอัตรารอ้ยละของสว่นแบ่ง
รายไดท่ี้ผูใ้ห้บรกิารเคยนำาสง่ภายใตส้ญัญาสมัปทาน	ณ	วนัสดุท้าย
ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน	
	 ขณะนีค้ดดัีงกลา่วอยู่ในระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครอง
กลาง	 โดยผู้บริหารเห็นว่าข้อกำาหนดดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ
ท่ีไม่เท่าเทียมกันในระหว่างผู้ให้บริการท่ีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ไปก่อนที่ประกาศ	กสทช.ฯ	(ฉบับที่	2)	มีผลใช้บังคับ	อีกทั้งเป็น 
ข้อกำาหนดท่ีไม่เป็นธรรม	เป็นภาระเกนิสมควรแกบ่ริษัทท่ีจะตอ้งนำา
สง่เงนิรายไดใ้ห้แก	่กสทช.	อย่างนอ้ยเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์กำาหนดไว ้
ในสัญญาสัมปทาน	 ท้ังท่ีสัญญาสัมปทานสิ้นสุดไปแล้วซ่ึงมิใช่
เจตนารมณ์ของการออกมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ

2. คว�มเส่ียงด้�นก�รดำ�เนินง�น
2.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
	 เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการซ่ึงจำาเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรกิารตา่งๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร	และ
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ	 จำาเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดี 
ย่ิงข้ึน	ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีมกีารเปลีย่นแปลงและเตบิโต
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	ทั้งที่เกิด
จากความซับซ้อนของเทคโนโลยีเอง	และความรูค้วามสามารถของ

พนกังานท่ีจะตอ้งไดร้บัการพฒันาให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลง	ตลอด
จนความบกพร่องของระบบท่ีอาจเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดี 
สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ	 หรือจากภัยคุกคามทางด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ
	 ในปีท่ีผ่านมา	 เอไอเอสได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุจริต
ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า	 ซ่ึงส่งผลกระทบให้ได้รับความ
เสียหายทางด้านช่ือเสียง	 และความเช่ือมั่น	 รวมท้ังหน่วยงาน 
กำากบัดแูลไดเ้ข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวด	ซ่ึงเหตกุารณด์งักลา่ว 
เกิดจากเจตนาในการทุจริตของพนักงานท่ีมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 
ดังกล่าวโดยท่ีบริษัทไม่มีส่วนรู้ เห็น	 เอไอเอสมีการกำาหนด
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
สารสนเทศต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดนโยบาย
การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลในทุกๆด้าน	 การออก
ระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติภายในสำาหรับผู้บริหารและ
พนกังานทุกระดบัเพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งจากการรบั-สง่ข้อมูลผา่น
อุปกรณ์พกพา	 การกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภยัของขอ้มลูในระบบงานสำาคญัตามแผนท่ีกำาหนด	ตลอดจน 
การนำาระบบมาตรฐานสากลต่างๆมาประยุกต์ใช้	 เช่น	 มาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของการให้บริการด้าน
บัตรเครดิต	(Payment	Card	Industry	-	Data	Security	Standard:	
PCI-DSS)	มาตรฐานระบบบรหิารความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ	
(ISO	27001)
	 อย่างไรก็ตามเอไอเอสได้มีการทบทวนและยกระดับการ
ควบคุมการทำางานภายในเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำาความผิด
และการทุจริตภายในองค์กร	 โดยเพ่ิมมาตรการรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศของเอไอเอส	 ประกอบด้วย 
การกำาหนดการเข้าถึงข้อมูลบนระบบสารสนเทศท่ีมีการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในแต่ละครั้ง	 จะต้องทำาโดยพนักงาน
ผู้มีสิทธิ์	 2	 คน	 ในการกรอกพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบ	 (Double 
Password)	 ปรับปรุงพื้นท่ีทำางานท่ีมีการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
เป็นแบบปิด	(Close	working	environment)	 และห้ามพนักงาน
ท่ีต้องทำาหน้าท่ีนี้นำาโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล	
เข้าไปในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
	 รวมท้ังมีการสื่อสารและอบรมภายในเพ่ือสร้างความตระหนัก
ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบ	 หรือจากความจงใจในการ
โจรกรรมข้อมูลของผู้ไม่ประสงค์ดี	 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ
	 โดยรายละเอียดของมาตรการท่ีเอไอเอสมีการยกระดบัเพิม่เตมิ	
สามารถศึกษาได้จากรายงานพัฒนาความย่ังยืน	 หัวข้อ	 “ลูกค้า 
ของเรา”

รายงานประจำาปี 2559 044



2.2 ความเสีย่งจากการหยุดชะงกัของระบบการให้บรกิารโครงข่าย 
 และระบบงานสำาคัญ
	 กรณีเกิดภัยพิบัติ	ภัยธรรมชาติ	ภัยจากความไม่สงบทางการเมือง 
ภยัจากการกอ่การรา้ย	หรือเหตกุารณค์วามผดิพลาดตา่งๆท่ีไม่อยู่ 
ในความควบคุมของบริษัท	 เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก	และอาจก่อให้เกิด
ความสญูเสยี	เสยีหายตอ่ทรพัย์สนิ	และบุคลากรของเอไอเอส	ซ่ึงอาจ 
ส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจ
	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ	 เอไอเอส 
มีการประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น	 ทั้ง
ในแง่ของโอกาสในการท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ	 รวมท้ังผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนหากเกิดภัยคุกคามต่างๆ	 เพ่ือพิจารณาถึงสาเหตุ
สำาคญัท่ีอาจสง่ผลกระทบทำาให้การดำาเนนิธรุกจิหยุดชะงกั	พรอ้มท้ัง 
การประเมินและจัดระดับความสำาคัญของแต่ละระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการให้บริการ	 เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม	 และดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อการใช้บริการของลูกค้าน้อยที่สุด
	 เอไอเอสได้นำาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้	 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว	
โดยจัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำาหรับระบบงานท่ี
สำาคัญ	มกีารซักซ้อมและทบทวนความเหมาะสมของแผนงานอย่าง
สม่ำาเสมอ	เพือ่ให้สามารถบริหารทรัพยากรองคก์รให้มีประสทิธภิาพ
สูงสุด	 และให้สามารถรับมือกับพิบัติภัยท่ีร้ายแรงในระดับ 
ท่ียังความเสยีหายตอ่อาคารสำานกังาน	หรือศนูย์ปฏบัิตกิาร	จนตอ้ง 
มีการเปิดใช้งานสถานที่ทำาการฉุกเฉิน	(Alternate	Sites)	รวมทั้ง 
มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องต้อง
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม	 และปฏิบัติตามนโยบายความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของบริษัท	 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง 
เป็นระบบ	เม่ือเกดิความบกพรอ่งใดๆข้ึนจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การ 
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของบริษัทในวงกว้าง	หรือในระยะเวลานาน 
ท้ังนี้เพื่อให้ม่ันใจว่าเอไอเอสจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำาด้าน
ระบบเครือข่ายคุณภาพ	 และสร้างความม่ันใจให้ลูกค้าในยาม
ประสบพิบัติภัยร้ายแรงอีก
	 โดยรายละเอียดของกรอบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
สามารถศึกษาได้จากรายงานหัวข้อ	 การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน	หน้า	83

2.3 ความเสี่ยงจากการขาดความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา 
 สุขภาพที่เกิดจากคลื่นวิทยุ
	 เอไอเอสมีการขยายและสรา้งสถานฐีานเพิม่เตมิอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพ่ือรองรับการเติบโตของการใช้งานด้านการรับ-ส่งข้อมูลของ
ลูกค้า	 ส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการได้
ตามแผนงานจากปัญหาดา้นความเข้าใจจากชุมชนโดยรอบเพิม่ข้ึน 
โดยชุมชนอาจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	 หรือความกังวลใจ
เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพท่ีเกิดจากคลื่นวิทยุบริเวณโดยรอบ
สถานีฐาน	 และนำาไปสู่การต่อต้าน	 คัดค้านการก่อสร้าง	 หรือมี 
การรอ้งเรยีนไปยังหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง	ทำาให้เอไอเอสไมส่ามารถ 
ขยายการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ	 หรือสร้างสถานีฐานใหม่ได้ 
เอไอเอสมีแนวทางในการรับมือและจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
โดยกำาหนดทีมงานในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการ 
ก่อสร้างสถานีฐานตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 โดยการลงพื้นที่เพื่อ 
รบัฟงัความคดิเห็นจากกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชน	การหารอื
กบัผูน้ำาในชุมชน	และประชาชนในพืน้ท่ีท่ีตอ้งการจะกอ่สรา้งสถานี
ฐานใหม่	 โดยวางแผนข้ันตอนการทำางานให้สามารถสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจกับชุมชนตั้งแต่กระบวนการหาสถานท่ี	 ทำาให้ 
เอไอเอสสามารถวิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
และชุมชนได้	 จึงสามารถลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการต่อต้านและ 
ยังมีข้อมูลในการวางแผนเพื่อทำาความเข้าใจหากพบในภายหลัง
ว่ามีข้อกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาสัญญาณโทรศัพท์	
โดยเอเอสเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุก 
ข้ันตอนการทำางานตั้งแต่ร่วมกันหาสถานท่ีก่อสร้างเสาสัญญาณ	
เม่ือได้สถานท่ีสำาหรับการก่อสร้างสถานีฐานใหม่แล้ว	 บริษัท 
จะจดัทำาแบบการตดิตัง้สถานฐีานซ่ึงรบัรองโดยวศิวกรระดบัสามัญ
วิศวกรโยธาข้ึนไปและเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอต่อสำานักงานเขตหรือเทศบาล
ขออนุมัติการก่อสร้าง	และหลังจากได้ใบอนุญาตแล้วทีมงานด้าน
วิศวกรรมจะควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบท่ีได้รับการ
อนมัุตแิละเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเครง่ครดัเพือ่ความปลอดภยั
ของทั้งผู้ทำางานและชุมชนโดยรอบ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)045



2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถตอบสนองต่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที
	 ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเช่ือมต่อกันอย่าง 
ไม่จำากัด	การติดต่อส่ือสารหรือการส่งต่อข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
และกระจายไปในวงกว้างไดง้า่ยดายย่ิงข้ึน	โดยเฉพาะขอ้มลูท่ีสง่ผล 
เสียหายต่อความน่าเช่ือถือ	และภาพลักษณ์ขององค์กร	การตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารสังคม
ออนไลน์ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นความต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการ	 การสอบถามปัญหาการใช้งานต่างๆ	 ตลอดจนการ 
ร้องเรียนการใช้บริการ	 จำาเป็นต้องมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วด้วย
ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยำา	 และสามารถรับมือจัดการแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	 เพื่อป้องกันการบอกต่อข้อมูล 
ที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อภาพลักษณ์
	 เอไอเอสได้นำาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจติดตามข้อมูล 
ท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทท่ีมีการกลา่วถงึในเครือข่ายออนไลนต์า่งๆ	รวม
ท้ังมีทีมงานท่ีทำาหน้าท่ีเฝ้าติดตามและตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ	 เพ่ือให้มั่นใจว่า 
ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบสนอง	 และได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
อย่างทันท่วงที	รวมทั้งเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
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