
52 รายงานประจ�าปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายกานต์  ตระกูลฮุน 62 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 3 สิงหำคม 2558
วนัท่ีด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร 8 พฤศจิกำยน 2559
•	 ประธานกรรมการ
•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 62 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 28 มีนำคม 2537
•	 รองประธานกรรมการ
•	 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
•	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	กิตติมศักดิ์	วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	29/2546	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการการพัฒนา 
	 	 ความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส			
2558	-	2560	 ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	กรุงเทพดุสิตเวชการ	
2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	ไทยพาณิชย์
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
2549	-	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	/	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการที่ปรึกษา	/	Nomura	Holdings	Inc.
2554	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	/	Kubota	Corporation	(Japan)

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์,	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	21/2552
• Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	65/2548
• Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	30/2547	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2551	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า 
	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	ไทยคม	
2559	-	2560		 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	 
	 	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2551	-	2559	 ประธานกรรมการบริหาร	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2551	-	2560	 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ		/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2553	-	2558	 รักษาการกรรมการผู้อ�านวยการ	/	 
	 	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2552	-	2554	 ประธานกรรมการบริหาร	/	บมจ.	ไทยคม
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		ประธานกรรมการบริหาร	/	บมจ.	บอีซี	ีเวิลด์
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	ดุสิตธานี	
2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	/	 
	 	 บมจ.	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ชาติ	2560	 
	 	 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
	 	 และทรัพยากรณ์มนุษย์ฯ
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	โอสถสภา
2559	 	 กรรมการอิสระ	/	บมจ.	พฤกษา	เรียลเอสเตท
2547	-	2559	 กรรมการ	/	บจ.	โรงพยาบาลพระรามเก้า

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

*	สัดส่วนการถือหุ้น	รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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53บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

นายประสัณห์ เชื้อพานิช    65 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 30 มีนำคม 2560
•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 0.0001
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์    64 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 10 พฤษภำคม 2549
•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	119/2552
• Financial	Institution	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	6/2556	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	/	 
	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	/	 
	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	/ 
	 บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	 
	 บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา 
	 และก�าหนดค่าตอบแทน	/	บมจ.	ไทย	โซล่าร์	เอ็นเนอร์ยี่	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	/	 
	 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบบริหารงานประจ�า	/	มหาวิทยาลัยมหิดล
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	/	 
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติ 
	 เพื่อป้องกันการทุจริต	/	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการที่ปรึกษาด้านการก�ากับดูแลกิจการ	/	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	/	 
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	/	 
	 ธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	คณะกรรมการทุ่มตลาด 
	 และการอุดหนุน	/	กระทรวงพาณิชย์	
2555	-	2560	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทุนประกันวินาศภัย	/	 
	 กระทรวงการคลัง
2557	-	2560	 กรรมการ	/	IFRS	Advisory	Council

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
เนติบัณฑิต	ส�านักลินคอล์น	อินน์	ประเทศอังกฤษ

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	29/2547	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	 
	 	 กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	/ 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
2551	-	2557	 กรรมการตรวจสอบ 
	 	 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 กรรมการอิสระ/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2550	-	2551	 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	/		  
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	2550	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
ไม่มี	 	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2557	-	ปัจจุบัน	 Managing	Partner	/	R&T	Asia	(Thailand)	Limited	
2548	-	2557	 ผู้บริหาร	/	บจ.ฮันตัน	แอนด์	วิลเลี่ยมส์	(ไทยแลนด์)
2540	-	2551		 กรรมการ	/	บจ.	ไทยทาโลว์	แอนด์	ออยล์	

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี
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54 รายงานประจ�าปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง  57 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 27 มีนำคม 2556
•	 กรรมการ
•	 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นายแอเลน ลิว ยง เคียง   62 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 20 มีนำคม 2549
•	 ประธานกรรมการบริหาร	
•	 กรรมการ
•	 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาตรี	บัญชี	National	University	of	Singapore

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
-	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
ไม่มี	 	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Amobee	Asia	Pte.	Ltd.
2558	-	ปัจจุบัน	 Group	Chief	Corporate	Officer	/	 
	 	 Singapore	Telecommunications	Ltd.
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Singtel	Enterprise	Security	Pte.	Ltd.
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Trustwave	Holdings	Inc.
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Amobee	Inc.
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Kontera	Technologies	Ltd.
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	 
	 	 Optus	Australia	Investments	Pty	Limited
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Singtel	Digital	Life	Pte.	Ltd.
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Amobee	Group	Pte.	Ltd.
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Comcentre	PCC	Limited
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Singtel	ICT	Pte.	Ltd.
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	GDL	Lifestream	Pte.	Ltd.	
2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Singtel	Asian	Investments	Pte	Ltd
2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Singtel	Strategic	Investments	Pte	Ltd.
2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	OPEL	Networks	Pty	Limited	
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Singtel	Services	Australia	Pty.	Limited
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	 
	 	 Singapore	Telecom	Australia	Pty	Limited
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Singtel	Optus	Pty	Limited
2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Integrated	Data	Services	Limited	
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Singtel	Optus	Pty	Limited
2551	-		2558	 Group	Chief	Financial	Officer	/ 
	 	 Singapore	Telecommunications	Ltd.

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	Science	(Management)	
Massachusetts	Institute	of	Technology,	ประเทศสหรัฐอเมริกา

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
-	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร 
	 	 กรรมการพฒันาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	2551	 กรรมการบริหาร	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
ไม่มี	 	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2557	-	ปัจจุบัน	 Chief	Executive	Officer	and	Consumer			 		
	 	 (Australia)		Chief	Executive	Officer	/	 
	 	 Optus	Pty	Limited
2549	-	2555	 Chief	Executive	Officer	(Singapore)	/	
  Singapore	Telecommunications	Ltd.
2555	-	2557	 Chief	Executive	Officer	Group	Digital	Life	 
	 	 and		Country	Chief	Officer	(Singapore)	/	
  Singapore	Telecommunications	Ltd.
 
ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

*	สัดส่วนการถือหุ้น	รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

GRI 102-22



55บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย    63 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 มีนำคม 2557
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
•	 กรรมการอิสระ

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นายสตีเฟ่น  มิลเลอร์ 54 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 2 มิถุนำยน 2558
•	 กรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	North	Texas	State	University,	สหรัฐอเมริกา

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร	Direct	Certificate	Program	(DCP)	รุ่น	59/2548
• หลักสูตร	Role	of	the	Chaiman	Program	(RCP)	รุ่น	16/2550	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา 
	 	 และก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
2558	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการธนาคาร	 
	 	 ประธานกรรมการบริหาร	 
	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	 
	 	 บมจ.	ธนาคารกรุงไทย
2554	-	2555	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	/	
		 	 บมจ.	ปตท.
2549	-	2555	 ประธานกรรมการ	 
	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	 
	 	 บมจ.	หลักทรัพย์	จัดการกองทุนกรุงไทย	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	/	 
	 	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2541	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	/	บจ.	วี	กรุ๊ป	ฮอนด้าคาร์ส์

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาตรี	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	Economics	and	Finance	 
University	of	New	South	Wales

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
-

ต�ำแหน่งในบริษัท
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2558	-	2559		 กรรมการบริหาร	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
ไม่มี	 	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้อ�านวยการ	/	 
	 	 Singapore	Technologies	Telemedia	Pte.	Ltd.
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	/	 
	 	 STT	GDC	Pte.	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Asia	Mobile	Holding	Company	Pte.	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Asia	Mobile	Holding	Pte.	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	i-STT	Investment	Pte.	L:td.	
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Shenington	Investment	Pte.	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	StarHub	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	STT	APDC	Pte.	Ltd.	
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้อ�านวยการ	/	 
	 	 STT	Communication	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	STT	Crossing	Ltd.	
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	STT	International	Vietnam	Pte.	Ltd.
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	/	U	Mobile	Sdn.	Bhd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	TeleChoie	International	Limited.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	 
	 	 STT	Global	Data	Centres	India	Private	Limited.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Datameer	Inc.
2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	/	STT	Communication	(Shanghai)	Co.	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	STT	inTech	Pte.	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	STT	Quantum	Global	Pte.	Ltd.
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	STT	Connect	Holdings	Pte.	Ltd.
2554	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	/	Sky	Cable	Pte.	Ltd.

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

GRI 102-22



56 รายงานประจ�าปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์  55 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 27 มิถุนำยน 2557
วนัท่ีด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 1 กรกฎำคม 2557
•	 กรรมการ
•	 กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
•	 กรรมการบริหาร
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•	 รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
•	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 0.0027
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์   64 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 27 เมษำยน 2560
•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น		107/2552	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	 
	 	 กรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 	 รักาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทธ์	และ 
	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
2555	-	2557	 กรรมการ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2550	-	2555	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายงานการตลาด	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2547	-	2550	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	ส่วนงานธุรกิจบริการ 
	 	 สื่อสารไร้สาย	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
ไม่มี	 	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
ไม่มี

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาคณิตศาสตร์	 
De	La	Salle	University,	Manila

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
-	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร 
	 	 กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	Bank	of	the	Philippines	Islands
2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	รองประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	/	 
	 	 Manila	Water	Company	Inc.
2541	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการอาวุโส	กรรมการบริหาร	/	 
	 	 Ayala	Corporation	 	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	AC	Energy	Holding	Inc.
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	AC	Infrastructure	Holding	Corp.
2553	-	2560	 กรรมการผู้อ�านวยการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	 
	 	 Manila	Water	Company	Inc.
2541	-	2552	 กรรมการผู้อ�านวยการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	 
	 	 Globe	Telecom	Inc.	

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

*	สัดส่วนการถือหุ้น	รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

GRI 102-22



57บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

นายฮุย เว็ง ชอง   62 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 27 กรกฎำคม 2560
•	 กรรมการ
•	 กรรมการผู้อ�านวยการ
•	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
•	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์  57 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 20 มีนำคม 2549
•	 กรรมการบริหาร

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	University	of	Southern	California	
สหรัฐอเมริกา

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	230/2559	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้อ�านวยการ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2556	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2552	-	2553	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	2552	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
ไม่มี	 	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2553	-	2556	 CEO	International	/	 
	 	 Singapore	Telecommunications	Ltd.

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	วิศวกรรมไฟฟ้า	Carnegie	Mellon	Carnegie	Mellon	University,	
Pittsburgh	สหรัฐอเมริกา

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	119/2552	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	บมจ.	ไทยคม
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	/	บมจ.	ไทยคม
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	/	 
	 	 บมจ.	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
ไม่มี	 	
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น  
2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	เทเลอิโฟมีเดีย	
2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	ทีซี	บรอดคาสติ้ง	
2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	/	 
	 	 บจ.	เชนนิงตัน	อินเวสเม้นท์ส	พีทีอี	
2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	แซทเทลไลท์	
2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	ลาว	เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์	
2550	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	ไอพีสตาร์	
2550	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	สตาร์	นิวเคลียส	
2550	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	ไอพีสตาร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	พีทีอี	
2550	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	ไอพีสตาร์	โกลเบิล	เซอร์วิส	
2550	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	
2550	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	บจ.	ไอพีสตาร์	นิวซีแลนด์	
ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	/	บจ.	ไอพีสตาร์	เจแปน

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

GRI 102-22



58 รายงานประจ�าปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร  58 ปี
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2559
•	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม 47 ปี
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
•	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นางสาวสุนิธยา ชินวัตร 57 ปี
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2559
•	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 0.0005
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
• ปริญญาโท	สาขาคอมพิวเตอร์	University	of	Michigan	at	Ann	Arbor,	 
	 สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร	Capital	Market	Academy	(วตท.)	รุ่นที่	19		

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2556	-	2559	 รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานปฏิบัติการ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2554	-	2558	 กรรมการบริษัท	กลุ่ม	จ.	/	 
	 	 ศูนย์ให้บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์
2549	-	2556	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	Psychology	Counseling	Services	Rider	University	 
รัฐนิวเจอร์ซี,		สหรัฐอเมริกา

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	244/2560	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	/	 
	 	 บมจ.	อินทัช	โฮลดิ้งส์
2558	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2556	-	2558	 รองประธานเจ้าหน้าทีสายปฏิบัติการ	/	บมจ.	แม็คกรุ๊ป
2554	-	2556	 ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล	/	 
	 	 บมจ.	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	
2550	-	2554		 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	/ 
	 	 บจ.	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน	
North	Texas	State	University,	สหรัฐอเมริกา

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)156	/2555	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2555	-	2559	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส	ส่วนงานบรหิารการเงนิ	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2549	-	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	ส่วนงานบริหารการเงิน	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

*	สัดส่วนการถือหุ้น	รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



59บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ 45 ปี
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2556
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการส่วนงานเลขานุการบริษัท

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร 42 ปี
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2556
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส	ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

และก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

สัดส่วนกำรถือหุ้น(%)*		 0.00025
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
ปริญญาโท	กฎหมาย	มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย,	สหรัฐอเมริกา

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร	C-Seminar-Anti	Corruption	Seminar		1/2016
• หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	19/2014)
• หลักสูตร	Director	Certification	(DCP	192/2014)
• หลักสูตร	Company	and	Board	Reporting	Program 
	 (CRP	6/2013,	BRP	11/2013)
• หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตส�าหรับผู้บริหาร	(ACEP	10/2557)
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	(FPCS	29/2557)
• หลักสูตรเลขานุการบริษัท	(CSP)	รุ่น	51/2556	

ต�ำแหน่งในบริษัท
2556	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท	/	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2553	-	2556	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2546	-	2553	 Associate	/	บจ.	ฮันตัน	แอนด์	วิลเลี่ยม

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
• ปริญญาโท	Technology	Management,	Washington	State	University,	
	 สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท	การเงิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• -		

ต�ำแหน่งในบริษัท
2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโสส่วนงานนักลงทุน 
	 	 สัมพันธ์และก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	/ 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2558	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
	 	 และก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	
2556	-	2558	 ผู้อ�านวยการส�านักนักลงทุนสัมพันธ์	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2554	-	2556	 รักษาการผู้อ�านวยการส�านักลงทุนสัมพันธ์	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส
2551	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	/	 
	 	 บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ10 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มี

ประวัติเลขานุการบริษัท  
และหัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูล ณ 31  ธันวาคม 2560 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ:	
1)	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	แทนนางทัศนีย์	มโนรถ	กรรมการที่ต้องออกตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อ
2)	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2560
3)	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2560	แทนนายฟิลิป	เชียง	ชอง	แทนที่ได้ลาออกจากจากต�าแหน่ง		
4)		การเปลีย่นแปลงจ�านวนการถอืครองใบส�าคญัแสดงสทิธเิป็นไปตามมติอนมุตัขิองท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ม่ือวนัท่ี	30	มนีาคม	2560	 	 โดยรายละเอยีดเพ่ิมเตมิสามารถศกึษาได้จาก	
หน้า	77

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
ADVANC AWN ADC DPC AMP SBN ACC AMC AIN SBN WDS MMT FXL
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1.	นายกานต์	ตระกูลฮุน ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.	นายสมประสงค์	บุญยะชัย รองประธานกรรมการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.	นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.	นายประสัณห์	เชื้อพานิช	1) กรรมการอิสระ	และ
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.	นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ	และ
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.	นายแอเลน	ลิว	ยง	เคียง กรรมการ	และประธาน
กรรมการบรหิาร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.	นางสาวจีน	โล	เงี้ยบ	จง กรรมการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.	นายสตีเฟน	จอฟฟรีย์	มิลเลอร์	 กรรมการอิสระ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.	นายเฆราร์โด	ซี	อบลาซา	จูเนียร์2) กรรมการอิสระ	และ
กรรมการบริหาร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.	นายไพบูลย์	ภานุวัฒนวงศ์ กรรมการบริหาร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.	นายสมชัย	เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ	กรรมการบริหาร	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการหัวหน้าคณะ
ผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร

80,126 - 80,126 158,040 88,700 246,740 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.	นายฮุย	เว็ง	ชอง3) กรรมการ	และกรรมการ
ผู้อ�านวยการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.	นายวรีวฒัน์	เกยีรตพิงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
ธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

- - - 107,354 44,300 151,654 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.	นางสาวสุนิธยา	ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
การเงิน

15,157 - 15,157 41,674 35,440 77,114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.	นางสาวกานติมา	เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคล

- - - 33,200 44,300 77,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1.	นายกานต์	ตระกูลฮุน ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.	นายสมประสงค์	บุญยะชัย รองประธานกรรมการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.	นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.	นายประสัณห์	เชื้อพานิช	1) กรรมการอิสระ	และ
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.	นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ	และ
กรรมการตรวจสอบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.	นายแอเลน	ลิว	ยง	เคียง กรรมการ	และประธาน
กรรมการบรหิาร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.	นางสาวจีน	โล	เงี้ยบ	จง กรรมการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.	นายสตีเฟน	จอฟฟรีย์	มิลเลอร์	 กรรมการอิสระ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.	นายเฆราร์โด	ซี	อบลาซา	จูเนียร์2) กรรมการอิสระ	และ
กรรมการบริหาร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.	นายไพบูลย์	ภานุวัฒนวงศ์ กรรมการบริหาร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.	นายสมชัย	เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ	กรรมการบริหาร	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการหัวหน้าคณะ
ผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร

80,126 - 80,126 158,040 88,700 246,740 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.	นายฮุย	เว็ง	ชอง3) กรรมการ	และกรรมการ
ผู้อ�านวยการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.	นายวรีวฒัน์	เกียรตพิงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
ธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

- - - 107,354 44,300 151,654 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.	นางสาวสุนิธยา	ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
การเงิน

15,157 - 15,157 41,674 35,440 77,114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.	นางสาวกานติมา	เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคล

- - - 33,200 44,300 77,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



62 รายงานประจ�าปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน	 3	 ท่าน	 ได้แก่	 คุณสุรศักด์ิ	 วาจาสิทธิ์	 ประธาน	 คุณไกรฤทธิ	์ 
อุชุกานนท์ชัย	และคุณ	จีน	โล	เงี้ยบ	จง	กรรมการ	

ในปี	2560	คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด	6	ครั้ง	โดยกรรมการ
ทกุท่านเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้	ทัง้นีค้ณะกรรมการได้ปฏิบตัิหน้าที่ของ
ตนครบถ้วนตามกฎบัตร	โดยมีสาระส�าคญัของการปฎิบัตหินา้ที่	ดังต่อ
ไปนี้

1. ด้านการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ทบทวนและตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายฯ	โดย
คณะกรรมการเห็นว่า	นโยบายฯ	ที่ใช้บังคับอยู่โดยสาระส�าคัญมีความ
เพียงพอ	เหมาะสมกบัโครงสร้างการจดัการ	และสภาพธรุกจิของบรษิทั
ในปัจจุบัน	 อย่างไรก็ดี	 เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ในปี	2560	คณะกรรมการ
สรรหาและก�ากบัดแูลกจิการได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั
อนุมัติปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทในด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 ได้แก่	 การก�าหนดกรอบจ�านวน
กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	การก�าหนดวิธีการสรรหากรรมการ
บริษัท	 โดยมีการเพ่ิมแหล่งของการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมและจัดเตรียมตารางคุณสมบัติและทักษะ	 ประสบการณ์ของ
กรรมการ	 (Board	 skill	matrix)	 มาพิจารณาอ้างอิง	 การพิจารณา
ทบทวนนโยบายนี้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยัง่ยนืภายใต้หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	

2. ด้านการให้ความเห็นชอบนโยบายส�าคัญต่างๆ
คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบนโยบายใหม่และ/หรือการ
แก้ไขปรับปรุงนโยบายต่างๆ	ที่มีอยู่แล้วของบริษัท	ดังนี้	

• นโยบายก�ากับดูแลกิจการ
• นโยบายซื้อขายหลักทรัพย์ฯ
• นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
• นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
• จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ	
• ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กรตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

3. ด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้า
รับพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ	 ระหว่างวันที่	 1	 ตุลาคม	 –	 31	
ธันวาคม	 2560	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังได้สรรหาบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัเิหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ	อาท	ิการว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลมาเพื่อให้ค�าปรึกษาและแนะน�าบุคคลที่มี
ความเหมาะสม	ทัง้นี	้คณะกรรมการพจิารณาคณุสมบัตขิองบคุคลทีไ่ด้
รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่าง
รอบคอบ	โดยอ้างอิงถึงตารางคุณสมบัติและทักษะ	ประสบการณ์ของ
กรรมการ	(Board	Skill	Matrix)	ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปี	2560	คณะกรรมการได้พจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะ
สมเป็นกรรมการทัง้หมด	3	ท่าน	โดยเป็นกรรมการอสิระจ�านวน	2	ท่าน	
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	

4. โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแล
กิจการ
คณะกรรมการได้พจิารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหา
และก�ากับดูแลกิจการ	 และปรับลดจ�านวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จาก	2	คน	เหลือ	1	คน	ส่งผลให้สัดส่วนกรรมการอิสระมีจ�านวนเกิน
กว่ากึง่หนึง่ของกรรมการทัง้คณะ	เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)

            ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า 
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้�าและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�านวน	 3	 ท่าน	 ได้แก่	 คุณกานต์	 ตระกูลฮุน	 ประธาน	 
คุณสมประสงค์	บุญยะชัย	และคุณแอเลน	ลิว	ยง	เคียง	กรรมการ	

ในปี	2560	คณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้�าและก�าหนดค่าตอบแทน
มกีารประชมุทัง้หมด	4	ครัง้	ทัง้นีค้ณะกรรมการได้ปฏบิติัหน้าทีข่องตน
ครบถ้วนตามกฎบตัร	โดยมสีาระส�าคัญของการปฎบิตัหิน้าทีใ่นปี	2560	
มีดังต่อไปนี้

1. ด้านการพิจารณานโยบายค่าตอบแทน
(Compensation)

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง	 โดยพิจารณาศึกษา	วิเคราะห์	 เปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารให้อยู ่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจด
ทะเบียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันและขนาดของมูลค่าตลาดสูงสุด	 30	
อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		อีกทั้งเพียงพอที่จะ
จงูใจและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูทีม่คีณุภาพไว้กบับรษิทั	

นอกจากน้ี	คณะกรรมการยงัได้พจิารณาและเหน็ชอบค่าตอบแทนระยะ
ยาวของผู้บรหิาร	ได้แก่	ใบส�าคญัแสดงสทิธติามโครงการ	Performance	
Share	 Plan	 (PSP)	 และโครงการ	 EV	 Bonus	 (Economic	 Value	
Bonus)

ค่ำตอบแทนของพนักงำน
อนมุตัวิงเงนิค่าตอบแทนของพนกังาน	โดยพจิารณาข้อมลูค่าตอบแทน
พนกังานของบรษิทัชัน้น�าอืน่ทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนัหรอืในอตุสาหกรรม
การเดียวกัน	รวมทั้งอนุมัติงบประมาณโบนัสประจ�าปีซึ่งพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย	(KPI	Achievement)	ด้วย	

2. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้น�า
(Leadership development)

คณะกรรมการผลักดันการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารบริษัท	 เพื่อ
น�าพาธรุกจิโทรคมนาคมของบริษทัทีก่�าลงัเผชญิสภาพการแข่งขนัทีส่งู
ขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค
อย่างรวดเรว็ไปสูค่วามส�าเรจ็	โดยคณะกรรมการได้อนมุตัหิลกัสตูรการ
พัฒนาความเป็นผู้น�าจากสองมหาวิทยาลัยช้ันน�าระดับโลก	 ได้แก	่
Leadership	Development	Program	ของ	Harvard	University	
และ	Industrial	Liaison	Program	ของ	Massachusetts	Institute	
of	Technology	(MIT)	

ในการนี้	 คณะกรรมการได้เน้นย�้าให้ฝ่ายจัดการติดตามผลส�าเร็จของ
โครงการนี้	 ให้สามารถน�ามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า 

และก�าหนดค่าตอบแทน



64 รายงานประจ�าปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560

โครงสร้างการจดัการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม  2560

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

นำยแอเลน ลิว ยง เคียง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นำยสมชัย เลิศสุทธิวงค์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพฒันาความ
เป็นผู้นาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

คณะกรรมการการพัฒนา
สูค่วามย่ังยืน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร 
ด้านกลยุทธ์องค์กร

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
(รักษาการ)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร 
ด้านการเงิน

นางสาวสุนิธยา ชินวัตร

หวัหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านทรพัยากรบุคคล

นางสาวกานติมา เลอเลศิยุติธรรม

หวัหน้าคณะผู้บริหาร 
ด้านธุรกิจสมัพันธ์และองค์กร

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร

สำยงำนปฏิบัติกำร
ส่วนภูมิภำค

สำยงำน
เทคโนโลยี

สำยงำน
โซลูช่ันส์

สำยงำน
บริกำรลูกค้ำ

สำยงำนบริหำรกลุ่ม
ลูกค้ำท่ัวไป

สำยงำนบริหำร
กลุ่มลูกค้ำองค์กร

สำยงำนบริหำรธุรกิจ
ฟิกซ์บรอดแบนด์

กรรมการผู้อ�านวยการ

นายฮุย เว็ง ชอง

หัวหน้าคณะผู้บริหารงาน 
ตรวจสอบภายใน
นางสุวิมล กุลาเลิศ

GRI 102-18 , GRI 102-20
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67บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
คอื	นายสมชัย	เลิศสุทธวิงค์	นายฮยุ	เวง็	ชอง	นายสมประสงค์	บญุยะชัย	
กรรมการสองในสามคนนี	้ลงลายมอืชือ่ร่วมกนั	และประทบัตราส�าคญั
ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท	มีจ�านวน	11	คน	ประกอบด้วยกรรมการผูท้รง
คุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ	 โดยมี
กรรมการ	4	คน	เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม	และมี
กรรมการ	3	คน	ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	ทั้งนี้	ประธาน

กรรมการบรษิทัไม่ได้เป็นบคุคลเดยีวกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	เพือ่
ให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดลุอ�านาจใน
การด�าเนนิงาน	เอไอเอสมกีรรมการอิสระจ�านวน	5	ท่าน	คิดเป็นสัดส่วน
เกินกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	รวมทั้งมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหารเพศหญิงจ�านวน	1	ท่าน

ทั้งนี้	 คณะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือ
หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 แต่มีการก�าหนดนโยบายให้มีจ�านวนกรรมการที่
เป็นไปตามสดัส่วนอย่างยตุธิรรมของเงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้ซึง่มอี�านาจ
ควบคุม	(Controlling	Shareholders)		

ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท

บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ ตลาดการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง

กฎหมาย การขนส่งและห่วงโซ่ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรมนุษย์ ทรานฟอร์เมชั่น การตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม/ 
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ธุรกิจ Star-up และนวตักรรม การก�ากับดูแลกิจการ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม นโยบายสาธารณะ

GRI 102-27



68 รายงานประจ�าปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560

กรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด		ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการถ่วงดุลอ�านาจของคณะ
กรรมการอย่างเหมาะสม	โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท	
มีดังนี้

1.			ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

2.			ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือ	
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ส�าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
การแต่งตั้งในหรือหลังวันที่	1	กรกฎาคม	2553	ต้องพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	

3.			ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ในลักษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมท้ัง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับริษัท	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งส�าหรบักรรมการตรวจสอบทีไ่ด้
รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่	1	กรกฎาคม	2553	ต้องพ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการท�ารายการค้าที่
กระท�าเป ็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช ่าหรือให ้ เช ่า
อสังหาริมทรัพย์	รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม	 
ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	 หรือตั้งแต่	 20	 ล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ทัง้นี	้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง	1	ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.	 	ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อ

บงัคบัของบรษิทั	ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผู้ถอืหุน้	ด้วยความซ่ือสตัย์	
สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	นโยบาย	และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท	
และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 เพื่อเพ่ิมมูลค่า
สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3.	 พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการลงทุนธุรกิจใหม่	
การซื้อขายทรัพย์สิน	 ฯลฯ	 และการด�าเนินการใดๆ	ที่กฎหมาย
ก�าหนด

4.	 พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ	 ข้อก�าหนด	
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

5.	 ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ริหารระดับ
สูงอย่างสม�่าเสมอ	และก�าหนดค่าตอบแทน

6.	 รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร	
ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7.	 ด�าเนนิการให้ฝ่ายบรหิารจดัให้มรีะบบบญัช	ีการรายงานทางการ
เงิน	และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	 รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน	 และการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 การบริหาร
จัดการความเสี่ยง	การรายงานทางการเงิน	และการติดตามผล

8.	 ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วน
ได้เสียของบริษัท

9.	 ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10.	 ทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทั	และประเมินผล

การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อย	ปีละ	1	ครัง้
11.	 รายงานความรบัผดิชอบของตนในการจัดท�ารายงานทางการเงนิ	

โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงานประจ�าปี	
และครอบคลมุในเรือ่งส�าคญัๆ	ตามนโยบายเรือ่งข้อพงึปฏบิตัทิีด่ี
ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษทั
แม้ว่าคณะกรรมการบริษทัได้กระจายอ�านาจให้แก่คณะกรรมการชดุย่อย	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการบริษัท
สงวนสิทธิเรื่องที่มีความส�าคัญไว้เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษัท	เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น	อาทิ
-		กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปี
-			ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน	 และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการ

ชุดย่อย	หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้

-			การลงทุนในธุรกิจใหม่	และการขายเงินลงทุน
-		นโยบายที่ส�าคัญ
-		การตกลงเข้าท�าสัญญาที่ส�าคัญ
-		การฟ้องร้อง	และด�าเนินคดีที่ส�าคัญ
-		นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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4.			ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจด
ทะเบยีนตามกฎหมาย	ในลกัษณะทีเ่ป็น	บดิามารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	
และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มี
อ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

5.			ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ
บรษิทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบริษัท

6.			ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ	่ บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ
นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู	่ส�าหรบักรรมการตรวจสอบ
ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ในหรอืหลงัวนัที	่1	กรกฎาคม	2553	ต้องพ้นจาก
การมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้ว	ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รบัการแต่งตัง้

7.			ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย	ส�าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลัง
วันที่	1	กรกฎาคม	2553	ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

8.			ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	
พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	
ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

9.			ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม
ข้อ	1	ถงึ	9	แล้ว	กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั	ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	
บรษัิทร่วม	บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนั	หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง
โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้	

เอไอเอสอาจแต่งตัง้บุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการ
ให้บรกิารทางวิชาชพีเกนิมลูค่าตามข้อ	3	หรอื	7	เป็นกรรมการอิสระได้	
หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติอย่างระมัดระวังและมี

ความเห็นว่าการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ละการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ	และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้น
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(1)		ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ี
ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

(2)		เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ

(3)		ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มกีารแต่งตัง้
บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาด
ความเป็นอสิระเมือ่ได้ปฏบิตังิานเป็นระยะเวลา	9	ปี	หรอื	3	วาระตดิต่อกนั	
ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาทบทวนความเป็นอสิระหลงัจากนัน้
ทุกๆ	ปี

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
เอไอเอสได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ
บรษิทัและฝ่ายบรหิารไว้อย่างชดัเจนโดยคณะกรรมการบรษัิทมหีน้าที่
ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท	 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และนโยบายการ
ก�ากับดแูลกจิการของเอไอเอส	ทัง้นี	้ในการก�ากบัดแูล	กรรมการจะต้อง
ใช้ดลุยพนิจิในการตดัสนิในทางธรุกจิ	และปฏบิตัใินสิง่ทีต่นเองเชือ่อย่าง
มีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น	 ในขณะที่
ฝ่ายบรหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการน�ากลยทุธ์	วัตถุประสงค์ของเอไอเอส
ไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ	ตลอดจนบริหารจัดการงานประจ�าวัน
และธุรกิจของเอไอเอส

การแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความรูค้วามสามารถ	มปีระสบการณ์	และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม	ไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน	 เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ	 โดยแยกหน้าที่การก�ากับ
ดูแลและการบริหารงานออกจากกัน	

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	 ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเอไอเอส	 และไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อมี
ให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวม
ของบริษัทกับการบริหารงานประจ�าอย่างชัดเจน	นอกจากนี้	ประธาน
กรรมการบริษัทยังเป็นผู้น�าของคณะกรรมการ	 และท�าหน้าท่ีเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นหวัหน้าและผูน้�าคณะผูบ้รหิารของบรษิทั	
มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการ
บริษัทตามทิศทาง	 กลยุทธ์	 และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทให้ส�าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย	 โดยมีขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ีภายใต้กฎหมาย	วัตถปุระสงค์	และข้อบังคบัของบรษิทั	ตลอดจน
มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
1.	 	สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
กฎหมายก�าหนด	และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ	

2.	 	สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	
และการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	
โยกย้าย	 เลิกจ้าง	 และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน	 ความดี
ความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

3.	 	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 	พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี	 และให้ข้อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่เสนอขออนมุตักิารแต่งตัง้	เลอืกกลบั
มาใหม่	 เลิกจ้าง	 และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

5.	 	ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

6.	 	พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่
การสอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน	

7.	 	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
หน่วยงานก�ากบัดแูล	ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	

8.	 	สอบทานให้บรษิทัมีระบบบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management)	
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

9.	 	สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
แผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี	การปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

10.	 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามนโยบายการให้ข้อมลูการกระท�าผิด
และการทุจริต	 การสอบสวน	 และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	 และ
พิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัท
ทุกไตรมาส	 รวมท้ังเป็นช่องทางหน่ึงของบริษัทในการรับแจ้งข้อ
ร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต	
การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

11.	 ก�ากบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรอืรบัสินบนและ
การคอร์รัปชั่นเพ่ือให้มั่นใจว่า	 บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก�าหนดไว้

12.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อย	ดังต่อไปนี้	
(1)		ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัท	
(2)		ความเหน็เกีย่วกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของ

บริษัท
(3)		ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ	
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

(4)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี	
(5)		ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	
(6)		จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน	
(7)		ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)	
(8)		รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	ภาย

ใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

13.	 ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญช	ี
เกีย่วกบัพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ	ผูจั้ดการ	หรอื	บคุคล	
ซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทัได้กระท�าความผดิตาม
ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 และ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น
ให ้ แก ่ ส� านั กงานคณะกรรมการก� า กับหลักท รัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์	และผู้สอบบัญชีทราบ	ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี	

14.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อ
เสนอแนะที่จ�าเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ	
4	ครัง้	โดยในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	หาก
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้	ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนิน
งานของบริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ
กรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	
(1)		รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
(2)		การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญใน 

ขระบบควบคุมภายใน	
(3)		การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท	

หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีาร
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง	 กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�านั้น
ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
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15.	 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	ร่วมประชุม	หรือส่งเอกสารตาม
ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น	

16.	 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต	 อ�านาจ	หน้าที่	 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอี�านาจว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืเชญิบคุคลทีมี่ความรูค้วาม
สามารถ	เพือ่ให้ความเหน็	หรอืค�าแนะน�า	เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัิ
งานตามความจ�าเป็น	

17.	 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยตนเองทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลเป็นประจ�า
ทุกปี	

18.	 พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจ�าทุกปีและเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความ
จ�าเป็น	

19.	 ปฏิบติัการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย	ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
1.	 	ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสม	 ทั้งที่เป็นตัวเงินและ

มิใช่ตัวเงิน	ของกรรมการ		กรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับ
สงูของบรษิทัในแต่ละปี	เพ่ือประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัโดยรวม	

2.	 	จดัท�าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดับสงู	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการ
บรษัิทพจิารณาอนมุตัแิละ/หรือน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุติั
ตามแต่กรณี

3.	 	พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการด�าเนินงานของบริษัท	เพื่อใช้
ประกอบการพจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิโบนสัประจ�าปีตามผลตวัช้ีวดั
การปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�าปี

4.	 	พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว	(Long	Term	
Incentive	Plan)	รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

5.	 	พจิารณาและอนมุตัผิลการประเมนิการปฏบิตังิานเพือ่ก�าหนดเงนิ
โบนัสประจ�าปี	การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี	และค่าตอบแทน
ระยะยาว	(Long	Term	Incentive	Plan)	ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท	 รวมท้ังผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว			

6.	 	พจิารณาและอนมัุตกิารจ่ายเงนิโบนสัประจ�าปีให้กบักรรมการของ
บรษัิท

7.	 	รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ	หลกัการ/เหตผุล	และ
วัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

8.	 	ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	ประเมินและก�าหนด
ผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท	รวมท้ัง
ผูบ้รหิารระดบัสูงซ่ึงรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารดงักล่าว	
และรายงานแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู ้บริหารระดับสูง
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกปี

9.	 	ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทัจดัท�านโยบายแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บรษิทั	รวมท้ังผูบ้รหิารระดบัสูงซึง่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารดังกล่าว			

10.	 	ท�าหน้าทีด่แูลกระบวนการประเมนิผลการปฏบิติังานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

11.	 	ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ	 เพื่อให้ความเห็น
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
พัฒนาความเป็นผู้น�า

12.	 	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจงตอบ
ค�าถามใดๆ	เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13.	 	พจิารณาทบทวนและประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรและเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง																					

14.	 	รายงานผลการปฏบิตังิานทีส่�าคญัให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ
เป็นประจ�า	 รวมทั้งประเด็นส�าคัญต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัท
ควรได้รับทราบ

15.	 	มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทมาให้ความเห็น	เข้าร่วมประชุม	หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

16.	 	ด�าเนินการอื่นๆ	 ใดหรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ	 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ	ไป

3.  คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
1.	 	ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและ

กรรมการชุดย่อยของบริษัท
2.	 	ก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั	

พจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั	ทกุๆ	ปี	
รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา

3.	 	พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย	 โดยพิจารณา
บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	 และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี

4.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.  คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
1.	 	พิจารณานโยบาย	 กลยุทธ์	 เป้าหมายการด�าเนินงาน	 และงบ

ประมาณที่เพียงพอ	ตลอดจนการใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่
ความยั่งยืน		เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.	 	เสนอประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท	อันเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา

3.	 	สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน	เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

4.	 	ให้ค�าปรกึษาและสนบัสนนุประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอนัเกีย่วเนือ่ง
กับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

5.	 	รายงานผลการด�าเนนิงานด้านการพฒันาสู่ความยัง่ยนืต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท

6.	 	สอบทานและให้ความเหน็ชอบต่อรายงานการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื	
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.	 การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ผู้บริหาร

นายสมชัย		เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร
นายฮุย	เว็ง	ชอง กรรมการผู้อ�านวยการ
นางสาวสุนิธยา		ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
นายวีรวัฒน์			เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
นางสาวกานติมา		เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ	:	รายชื่อผู้บริหาร	4	รายแรก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1.	 	คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดแูลกจิการมหีน้าทีใ่นการสรรหา	

คดัเลือก	บุคคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม	และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งต้ังต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท	

 
2.	 	คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	จะพิจารณาทบทวน

ทกัษะและคุณลกัษณะของกรรมการ	(Skill	and	Characteristic)	
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท	เปรียบเทียบ
กับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต	 โดยจัดท�า

5.  คณะกรรมการบริหาร
1.	 	ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์	โครงสร้างการบริหารงาน	แผนธุรกิจ	และ

งบประมาณประจ�าปีของบรษิทั	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทั
อนุมัติ

2.	 	บริหารการด�าเนินธุรกิจใดๆ	ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้วางไว้

3.	 	ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท	
และรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

4.	 แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5.	 	พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6.	 	พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและ

จ�าหน่ายทรัพย์สิน	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	 การเงินและการ
บรหิารเงนิ	การบรหิารงานทัว่ไป	และรายการอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ
ของบรษิทั	ภายในขอบเขตอ�านาจทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัท

7.	 	พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท	 ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

8.	 	พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท

9.	 	คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีอ�านาจในการด�าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ
หลายเรือ่งตามท่ีคณะกรรมการบรหิารพิจารณาเหน็สมควรได้	การ

อนมุตัริายการของคณะกรรมการบรหิารและ/หรอืการมอบอ�านาจ
ช่วงต้องไม่เป็นการอนมุติัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือรายการที่คณะกรรมการ
บริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท	และตาม
ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานก�ากับดูแลท่ี
เกี่ยวข้อง	

10.	 	ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ	 เพื่อให้ความเห็น
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

11.	 	มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทมาให้ความเห็น	 เข้าร่วมประชุม	 หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่จ�าเป็น

12.	 	รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญของคณะกรรมการบริหารให้
คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 ในวาระการ
รายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

13.	 	ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอ
ของกฎบัตรเป็นประจ�าทุกปี	ซึ่งอาจท�าพร้อมกับการประเมินผล
การปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย
อื่น	 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและก�ากับ
ดูแลกิจการ

14.	 	ด�าเนินการอื่นๆ	 ใด	หรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ	ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ	ไป

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว	
เอไอเอสยังก�าหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อคอยสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ	ดังรายชื่อต่อไปนี้

เป็นตาราง	 Board	 Skill	Matrix	 เพือ่ก�าหนดเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการที่ต้องการเป็นประจ�าทุกปี	 ในการทบทวนดังกล่าว	
คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึง 
ความหลากหลาย	 ทั้งในด้านทักษะ	 ประสบการณ์	 ความรู ้	
ความเชี่ยวชาญ	ความเป็นอิสระ	อายุ	และเพศของกรรมการ	

3.	 	ในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการเดมิเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึง่	
คณะกรรมการสรรหาและก�ากบัดแูลกจิการจะพจิารณาปัจจยัต่างๆ	
ซึง่รวมถงึ	ผลการปฏบิตังิาน	ประวัตกิารเข้าร่วมและการมส่ีวนร่วม
ในการประชุม	 และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการ
บรษิทั	โดยหากเป็นกรรมการอสิระ	จะพิจารณาถงึความเป็นอสิระ
ของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
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4.	 	การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิทัและข้อก�าหนด
ของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่จะต้องมคีวามโปร่งใสและชดัเจน	และ
ด�าเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	
โดยหลักเกณฑ์และวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการในการประชมุผูถ้อืหุน้	
ดังนี้	
(1)	 	ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ	 คือ	

หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
(2)	 	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	 (1)	

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 ใน
กรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ	จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 	บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้
รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพงึมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน	เกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ังในคร้ังนั้น	 ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนนอกจากการครบ
วาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ	 ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ	เว้นแต่วาระของกรรมการ
ทีพ้่นจากต�าแหน่งเหลือน้อยกว่า	2	เดอืน	โดยบคุคลทีเ่ข้าเป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน	ทั้งน้ี	มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้	 เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 3	 เดือน
ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช	ี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของเอไอเอสซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการเสนอและขัน้ตอนการพจิารณา	โดยในปี	2560	ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู ้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนเป็น
ผูพิ้จารณาสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและผู้บรหิารระดบัสงูทีม่หีน้าทีร่ายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	 รวมถึงจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 Plan)	
โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร	
โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนอาจ
พจิารณาว่าจ้างท่ีปรกึษาอสิระเพือ่เข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย
  

ในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 บริษัทได้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	
(Succession	Plan)	รองรับผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการฝ่ายข้ึนไป	
โดยได้ระบตุวับคุคลทีจ่ะท�าหน้าทีแ่ทน	 พร้อมกนันี	้ เอไอเอสได้จดัให้มี
ระบบพฒันาบคุลากรในล�าดบัรองลงมาเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบั
การข้ึนไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวด้วย

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
(1)			ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคับ

ของบรษิทัก�าหนดให้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	
ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	
ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี	 ให้ออก
จ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	โดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่งและกรรมการทีอ่อกจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้	

(2)			กรณีทีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการ
ครบวาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ	 ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตัง้บคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	
มาตรา	 68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	 2535	
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ	 โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

1. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
(1)			กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน	3	ปี	

กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระมสีทิธไิด้รบัเลอืกกลบัเข้ามา
ใหม่ได้	ทัง้น้ี	ส�าหรับผูท้ีไ่ด้ด�ารงต�าแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา	9	ปี	
หรือ	3	วาระติดต่อกัน	คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็น
อิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นประจ�าทุกๆ	ปี

(2)				กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้อง
ยืน่หนังสอืลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั	โดยการลาออกมีผล
ต้ังแต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
กรรมการทีล่าออก	โดยให้ด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่อง
กรรมการซึง่ตนแทน	คณะกรรมการบรษิทัจะต้องแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน	90	วนั	นบัแต่วนัทีก่รรมการตรวจสอบ
คนนั้นลาออก	

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ	 เพราะเหตุอื่น
นอกจากขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งยังคงต้องอยู ่รักษาการใน
ต�าแหน่งเพียงเท่าที่จ�าเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
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2. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
(1)   ให้กรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ มวีาระอยูใ่นต�าแหน่งตามวาระการด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

(2)   นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่นๆ พ้น
จากต�าแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย 
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร
เอไอเอสมนีโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยสอดคล้อง
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าว
อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี
คุณภาพไว้ และจะค�านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมส�าหรับ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการ
ด�าเนนิงานของบรษัิทและผลการปฏบิตังิานของกรรมการและผูบ้รหิาร
แต่ละท่าน 

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนทีจ่�าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและ
มใิช่ตวัเงนิ  ให้แก่ กรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่หีน้าทีร่ายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยในการพิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการน�าผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการท่ี
จดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

ทัง้นี ้ส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการ
พฒันาความเป็นผูน้�าและก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเข้าเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิส�าหรบัประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 8 ราย รวมจ�านวนเงิน 28.63 ล้าน
บาท โดยจ่ายจากผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2560 และมกีารพิจารณา
จดัสรรตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงนิ 36 ล้านบาท 
ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 
2560  ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว บรษิทัใช้หลกัเกณฑ์
เดมิตัง้แต่ปี 2558 และค่าตอบแทนทีจ่ดัสรรอยูภ่ายในกรอบของวงเงนิ 
อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

กรรมการ ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส
คณะกรรมการ
•  ประธานกรรมการ 300,000 x ✓

•  กรรมการ 75,000 25,000 ✓

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร
•  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 ✓

•  กรรมการ x 25,000 ✓

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
•  ประธานกรรมการ 10,000 25,000 ✓

•  กรรมการ x 25,000 ✓

หมายเหตุ:
1)  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย   
2)    ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม ในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจ�าปี 2560 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลที่ ได้รบัในฐานะกรรมการบริษทัจ�านวน 8 ราย ในปี 2560 มีดงันี้ 

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม1)

(บาท)
โบนัส (บาท) ค่าตอบแทนอื่นๆ

นายกานต์		ตระกูลฮุน -	กรรมการอิสระ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้�าและก�าหนดค่าตอบแทน

3,600,000 - 3,150,000 -

นายสมประสงค์	บุณยะชัย -	รองประธานกรรมการ
-	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน

900,000 350,000 2,253,600 -

นายไกรฤทธิ	์อชุกุานนท์ชยั -	กรรมการอิสระ
-	ประธานกรรมการตรวจสอบ
-	กรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	

1,200,000 650,000 3,150,000 -

นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์ -	กรรมการอิสระ
-	ประธานกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
-	กรรมการตรวจสอบ

1,020,000 650,000 2,289,000 -

นายประสัณห์	เชื้อพานิช1) -	กรรมการอิสระ
-	ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
-	กรรมการตรวจสอบ

679,839 350,000 1,737,132 -

นายเฆราร์โด	ซี.	อบลาซา	
จูเนียร์	2)

-	กรรมการอิสระ
-	กรรมการบริหาร
-	กรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื

610,000 225,000 2,372,387 -

นายสตีเฟ่น	มิลเลอร์ -	กรรมการ 900,000 175,000 2,253,600 -
นางทัศนีย์	มโนรถ3) 225,000 175,000 558,140 -
Total4) 9,134,839 2,575,000 16,928,859 -

หมายเหตุ:			
1)			นายประสัณห์	เชื้อพานิช	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2560		และการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2560	

เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2560
2)				นายเฆราร์โด	ซี.	อบลาซา	จูเนียร์	ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2560	และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	

เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2560
3)		นางทัศนีย์	มโนรถ	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2560	
4)		การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี	2560	รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี	2560	ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์	2561	ด้วย	

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ตอบแทนความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท	 และ
ตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท	 และตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า
และก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าการทบทวนและอนุมติันโยบายค่าตอบแทน
ผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี	โดยการก�าหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะ
พิจารณาถึงด้านต่างๆ	ดังนี้	

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
• ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลส�าเร็จของ

เป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
• การประเมนิผลการปฏบิติังานจะอยูบ่นพ้ืนฐานของตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

ในการด�าเนินงาน	ทั้งตัวชี้วัดทางด้านการเงินและด้านอื่นๆ

การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวงัของผู้ถอืหุ้น
• การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการ

ด�าเนนิงานของบริษทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	เพือ่ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของบริษัท	และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับ
ผู้ถือหุ้น

• การท�าให้เกดิความมัน่ใจว่าตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ทีต่ัง้ขึน้	มคีวามเหมาะสม
กบัขดีความสามารถในการด�าเนนิงานของบรษิทั	เป้าหมายของบรษิทั	
และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น

การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้
• การบรหิารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขนัได้ในกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง	

เพื่อท�าให้เกิดความม่ันใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด	 และรักษา
พนักงานที่ดี	 มีฝีมือ	 ให้มาท�างาน	 และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัท
อย่างต่อเนื่อง

• การเชือ่มโยงสดัส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏบิติังานอย่าง
มนียัส�าคญั	ส�าหรบัทัง้ผลตอบแทนรายปี	และผลตอบแทนระยะยาว
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ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน

โบนัสตามผลงาน ค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่
เป็นหุ้น

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงท่ี

เงินเดือน ผลประโยชน์

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่
เงินเดือน
ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับ	เป็นไปตามหน้าที่	ความรับผิดชอบตาม
ต�าแหน่งงาน	ประสบการณ์และทักษะความช�านาญเฉพาะตัวบุคคล	
ซึ่งท�าการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน	 โดยจะมีการทบทวนเป็น
ประจ�าทุกปี	จากการพจิารณาผลการปฏิบตังิาน	และอัตราการขึน้เงินเดอืน
ในตลาดแรงงาน

ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ
วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น	 และผลประโยชน์พิเศษ	
คือการสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้กบัพนกังาน	และช่วยเหลอืในกรณี
พนักงานสูงอายุ	ประสพปัญหาด้านสุขภาพ	ทุพพลภาพ	หรือเสียชีวิต	
โดยกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 แผนประกันสุขภาพ	 และสวัสดิการต่างๆ	
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน	และตามที่กฎหมายก�าหนด

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
โบนัสตามผลงาน
• เป็นรางวัลตอบแทนทีแ่ปรผนัตามความส�าเรจ็ของผลงานในระยะสัน้	

เมื่อเทียบกับแผนงานประจ�าปีที่ได้ก�าหนดไว้	 โดยเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธรุกิจทีเ่กีย่วข้อง	เงนิโบนสัตามผลงาน

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�านวน	5	ราย	เท่ากับ	48.60	ล้านบาท	ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัสตามผลงาน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และ
ผลประโยชน์อื่นๆ

CEO ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รูปแบบการจ่าย จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน

เงินเดือน	

(Base	Salary)
✓ ✓ ✓

เงนิสด	แก่พนกังานทกุคน จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ	 และ
ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่	และความรับผิดชอบ
ตามต�าแหน่งงาน

เงินโบนัสตามผลงาน	
(Performance	Bonus)

✓ ✓ ✓ เงนิสด	แก่พนกังานทกุคน เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความส�าเร็จของผลงานที่ได้
ก�าหนดไว้ประจ�าแต่ละปี

ค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงิน 

(Value-Sharing	Cash)

✓ ✓

เงินสด	แก่ผู้บริหาร ผลกัดันให้เกิดผลงานทีเ่ป็นรากฐานของบริษัท	โดยยดึหลกั
มลูค่ารวมทางเศรษฐกจิของบรษิทั	ซึง่เป็นผลประโยชน์ร่วม
ระหว่างผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นหุน้ 
(Value-Sharing	Equity)

✓ ✓ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญั	แก่ผูบ้รหิาร

เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน	
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

3. โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
ค่าตอบแทนซึง่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร	โดย
ผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัจะประกอบด้วยสามองค์
ประกอบ	ดงันี้

จะผูกกับดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(KPI)	ประจ�าปี	ซึ่งเป็นผลรวมจากตัว
วดัผลทีห่ลากหลาย	และมกีารถ่วงน�า้หนักตามความส�าคัญของแต่ละ
ปัจจัย	โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท	และ
ของพนักงานรายบุคคล

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษนอกเหนือจากโบนัสตามผลงาน	

ค่าตอบแทนพิเศษนี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของ
บริษัท	 โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท	 ซ่ึงเป็น
ผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น	ค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินพิเศษส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายออกเป็นเงินสด	 ซึ่งถือเป็นมูลค่า
เชงิบวกในปีปัจจบุนั	ส่วนเงนิรางวลัทีเ่หลอืจะถกูยกไปรวมไว้ในบญัชี
สะสม	อย่างไรกต็ามเงนิรางวลัสะสมนีอ้ยูใ่นกฎการเรยีกคนืทีเ่ชือ่มโยง
กับผลการปฏิบัติงาน	 และอาจมีมูลค่าลดลงหากผลการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ

ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น
• การให้การมีส่วนในการถือหุ้น	 มุ่งเน้นเป็นค่าตอบแทนในระยะยาว

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท	
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู ้ถือหุ ้น	 ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิด
วฒันธรรมการเป็นเจ้าของ	และรกัษาไว้ซึง่พนกังานทีท่รงคณุค่าของ
บริษัท	 บริษัทจึงได้พิจารณาจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญให้กับผู้บริหารที่มีบทบาทส�าคัญในการที่จะท�าให้บริษัท
ประสบความส�าเร็จอย่างม่ันคงได้ในอนาคต	 การจัดสรรใบส�าคัญ
แสดงสทิธิทีจ่ะซ้ือหุน้สามญันีย้งัเป็นการแสดงความขอบคณุพนกังาน	
ส�าหรับความทุ่มเทในการท�างานที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างสูงในการ
ท�าให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองและประสบความส�าเร็จ
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4. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเน่ือง อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัท
เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท 
ผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร บริษัทได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามญั (Warrant) ให้แก่ผูบ้รหิาร ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว 

รายชื่อผู้บริหารได้รับ

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (หน่วย)
ปี 2560 ร้อยละของ

จำานวนใบสำาคัญ
แสงสิทธิทั้งหมด

ที่ออก

ปี 2559 ร้อยละของ
จำานวนใบสำาคัญ
แสงสิทธิทั้งหมด

ที่ออก

ปี 2558 ร้อยละของ
จำานวนใบสำาคัญ
แสงสิทธิทั้งหมด

ที่ออก

ปี 2557 ร้อยละของ
จำานวนใบสำาคัญ
แสงสิทธิทั้งหมด

ที่ออก

ปี 2556 ร้อยละของ
จำานวนใบสำาคัญ
แสงสิทธิทั้งหมด

ที่ออก

รวม

1.  นายสมชัย  
เลิศสุทธิวงค์

จ�านวน 88,700 6.3 56,800 6.87 51,600 5.92 29,816 4.38 19,824 4.89 246,740

2.  นางสาวสุนิธยา 
ชินวัตร

จ�านวน 35,440 2.5 11,900 1.44 11,890 1.36 11,020 1.62 6,864 1.69 77,114

3.  นายวีรวัฒน์ 
เกียรติพงษ์ถาวร

จ�านวน 44,300 3.1 30,200 3.65 30,174 3.46 27,116 3.99 19,864 4.90 151,654

4.  นางสาวกานติมา  
เลอเลิศยุติธรรม

จ�านวน 44,300 3.1 33,200 4.01 0 n/a 0 n/a 0 n/a 77,500

(Performance Share Plan) เป็นจ�านวน 5 ครัง้ ตัง้แต่ ปี 2556-2560
ทัง้นี ้ผูบ้รหิารตามค�านยิามของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
(Warrant) มีรายชื่อและจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ 
(Warrant) ที่ได้รับดังนี้

เลขำนุกำรบริษัท
คือ นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการในการปฎิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจน
ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

หัวหน้ำหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน  
คือ นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลในฐานะบริษัท                       
จดทะเบยีนในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องของส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัท
มหาชนจ�ากัด

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท และหัวหน้า
หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน ปรากฏหน้า 59
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ความส�าเร็จในปี 2560

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้	 “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ”	
กับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับมาตั้งแต่ปี	2545	โดยมี
การทบทวนเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ	
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการเป็น 
ผู้ทบทวนและพิจารณาในเบื้องต้น	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ	โดยปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี	2560	

การก�ากับดูแลกิจการของเอไอเอส	ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็น
ขั้นพื้นฐาน	และพัฒนาให้มีความโปร่งใส	น่าเชื่อถือ	และเป็นที่ยอมรับ	
ตามแนวทางการด�าเนนิธรุกิจทีย่อดเยีย่ม	(Best	practice)	ด้วยธรรมภบิาล
และการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	 เช่น	
หลกัเกณฑ์ตามโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน
ไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (CGR)	 ASEAN	
Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	และ
ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์	 (Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices	
:DJSI)

นอกจากนี	้เพือ่ให้การด�าเนนิงานของเอไอเอสและการปฏบิตัหิน้าท่ีของ
ทุกคนในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 ตรงไปตรงมา	 และ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม	 อันเป็นหัวใจส�าคัญของการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื	คณะกรรมการบรษิทัจงึก�าหนดให้ม	ี“ประมวล
จริยธรรมธรุกจิ”	ทีป่ระกอบด้วยแนวปฏบิตั	ิ12	หมวด	ครอบคลมุตัง้แต่
เรือ่งความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	การป้องกนัความขดัแย้งทางผล

ประกาศใช้นโยบายการ 
ซื้อขายหลักทรัพย ์ของ
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

พนักงาน	 โดยห้ามบุคคลที่มีต�าแหน่ง
หรอืหน้าทีซ่ึง่ล่วงรูแ้ละ/หรอืครอบครอง
ภายในซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัและ
บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	
ในช่วงเวลา	 30	 วัน	 ก่อนการเปิดเผย 
งบการเงินประจ�าไตรมาสและประจ�าปี	
และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะก�าหนดเป็น
ครั้งคราว	(Black	out	period)

การก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทได้รับการยอมรับว่า
อยู ่ในระดับที่	 “ดีเยี่ยม”	

จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(CGR)

ได้รบัรางวัลบรษิทัจดทะเบยีน
ด ้ านนั กลงทุนสั ม พันธ  ์
ดีเด่น	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 6	

จาก	SET	Awards	จากการยอมรบัของ
นักวิ เคราะห์และนักลงทุนสถาบัน 
ต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส
ของข้อมูล	 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	
การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และความหลากหลายของช่องทาง
ตดิต่อสือ่สาร	กจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์	
ตลอดจนมนีโยบายทีเ่น้นประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นส�าคัญ

ประโยชน์	การเคารพสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย	
กฎระเบยีบและข้อบังคบัต่างๆ	และจดัให้มคีณะกรรมการจริยธรรม	ซึง่
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 (CEO)	 และผู้บริหารระดับสูง	
ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นและก�ากบัดแูลจนเกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร	รวมทัง้
จัดให้มีช่องทางลับส�าหรับพนักงานและบุคคลภายนอก	 เพ่ือแจ้งเรื่อง
การกระท�าที่อาจจะเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมต่อคณะกรรมการ
บรษิทั	โดยผูแ้จ้งข้อมลูจะได้รับการคุม้ครองตาม	“นโยบายการให้ข้อมลู
การกระท�าผิดและการทุจริต	 การสอบสวน	 และการคุ้มครองผู้ให้
ข้อมลู”	ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัได้สือ่สารนโยบายดงักล่าวให้ภายใน
องค์กรรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย	 เช่น	 อีเมล	
อินทราเน็ต	แผ่นป้ายประกาศ	และการรณรงค์ภายในบริษัท

ผู้สนใจสามารถศึกษานโยบายทั้ง	 3	 ฉบับ	 เพ่ิมเติมได้ที่	 http:// 
advanc-th.listedcompany.com	ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล

รายงานการปฏบัิติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการใน
ปีที่ผ่านมา

หมวด 1 คณะกรรมกำรบริษัท
1.	คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ในการ 

มุ่งม่ันให้กลุ่มเอไอเอสเป็นผู้น�าสร้างสรรค์รูปแบบตลาดส่ือสาร
โทรคมนาคมของประเทศและมุ ่งหมายที่จะเป็นผู ้ให ้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด	 โดยก�าหนดให้เป็น 
วิสัยทัศน์	 และพันธกิจของบริษัท	 เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน�าไป
ก�าหนดเปน็กลยุทธ์และตัง้เป้าหมายในระยะยาว	และมกีารทบทวน
และติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�าทุกปี	
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2.	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน	11	ท่าน	ซึง่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และ
มปีระสบการณ์ในหลากหลายวชิาชพี	โดยมจี�านวนกรรมการอสิระ	5	
ราย	ได้แก่	1.	คณุกานต์	ตระกูลฮนุ	2.	คณุไกรฤทธิ	์อชุกุานนท์ชยั	3.	
คณุประสัณห์	เชือ้พานชิ	4.	คณุสรุศักดิ	์วาจาสิทธิ	์และ	5.	คณุเฆราร์
โด	 ซ.ี	 อบลาซา	 จเูนยีร์	 คดิเป็นสดัส่วนมากกว่า	 1	 ใน	 3	 ของคณะ
กรรมการทัง้หมด	และมกีรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร	(รวมกรรมการอสิระ)	
เป็นจ�านวนทัง้หมด	 9	 ราย	 คดิเป็นร้อยละ	 82	 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด	 เพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของ 
ผู้ถือหุ้นท้ังหมด	และเป็นการถ่วงดลุอ�านาจในการบรหิารงานทีดี่	โดย
จ�านวนและสดัส่วนของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสมเมือ่พจิารณา
ถึงความจ�าเป็นทางด้านทักษะและประสบการณ์ที่จะช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุวิสยัทศัน์และเป้าหมายระยะยาว	

	 ประธานกรรมการบรษิทั	คอื	คณุกานต์	ตระกลูฮนุ	เป็นกรรมการอสิระ
และไม่ใช่บคุคลคนเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	 รวมถงึไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน	 โดยคณะ
กรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารแบ่งแยกการด�ารงต�าแหน่งและอ�านาจ
หน้าทีข่องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอย่างชดัเจน
ไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	

3.	นอกเหนอืจากการแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการ
บรษิทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารแล้ว	 เอไอเอสได้ก�าหนดให้มกีาร
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ	
รวมถงึสงวนสทิธใินการพิจารณาเร่ืองทีม่นัียส�าคญัซ่ึงจะกระทบต่อการ
ด�าเนนิธุรกจิให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้	เพือ่
รกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้น	เช่น	การพจิารณาก�าหนดกลยทุธ์	
แผนธุรกิจ	 งบประมาณ	 การลงทุนในธุรกิจใหม่	 และการก�าหนด
นโยบายท่ีส�าคัญ	เป็นต้น	อย่างไรกด็	ีคณะกรรมการบริษทัสนบัสนุน
ให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันผ่านการ
สร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย	และการท�างาน
ร่วมกนัตามหลักธรรมาภิบาล

4.	คณะกรรมการบริษทัแต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือพจิารณาประเดน็
เฉพาะแต่ละเรือ่งทีม่คีวามส�าคญั	เช่น	เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการ	การ
ก�าหนดค่าตอบแทน	การตรวจสอบ	และการพฒันาอย่างยัง่ยนื	เป็นต้น	
พร้อมเสนอแนวทางให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา	ควบคูก่บัการ
ก�ากบัดแูลและเสนอแนะฝ่ายจดัการ	 โดยประธานกรรมการชดุย่อย 
ทกุชดุ	(ยกเว้นคณะกรรมการบรหิาร)	เป็นกรรมการอสิระ	

5.	คณุสมบัตขิองกรรมการอสิระของเอไอเอสถกูก�าหนดให้มคีวามเข้ม
ข้นกว่าหลกัเกณฑ์ขัน้ต�า่ทีก่ฎหมายก�าหนด	 เช่น	 ต้องถอืหุน้ไม่เกนิ
ร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษทั	บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย	บรษัิทร่วม	หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	โดยให้นบั
รวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ	 ด้วย	ใน
ขณะที่นิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	
ก�าหนดว่า	ต้องถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	หรอืนติบิคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ	ทัง้นี	้ข้อก�าหนดเรือ่งคณุสมบติักรรมการอสิระ
ของเอไอเอส	ปรากฏอยูใ่น	http://advanc-th.listedcompany.com	
ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล	 “นโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่ 
เกีย่วกบับรษัิท”

6.	ในปี	2560	คณะกรรมการมีการประชุมทัง้หมด	8	ครัง้	ตามรอบวนั
ประชมุทีถู่กก�าหนดไว้ล่วงหน้า	โดยส่วนงานเลขานกุารบริษัทจะจดัส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่าน 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา	 ประธาน
กรรมการท�าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ	 และได้ด�าเนนิการให้แต่ละ
วาระมกีารจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ	 รวมถงึเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ	 ในกรณีที่กรรมการติด
ภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้เพือ่เป็นการเปิดโอกาส
ให้กรรมการได้เข้าร่วมประชุม	 จงึได้มกีารน�าเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามา
ช่วยเพิม่โอกาสและประสทิธภิาพในการประชมุ	 อกีทัง้ยงัเป็นการลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	 เอไอเอสได้น�าเทคโนโลย	ี เช่น	 ระบบการ
ประชมุทางไกลผ่านวดิโีอ	 (Video	 conference)	 ซึง่จะช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้กรรมการและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการ
เดนิทางมาเพือ่ปรกึษาหารอื	หรอืประชมุกบัฝ่ายจดัการในกจิการงาน
ของบริษัท	 รวมถึงสนับสนุนให้มีการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชมุผ่านช่องทาง	Board	Portal	ซึง่เป็นช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ทีม่ี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ฝ่ายจัดการจะใช้ในการสื่อสารเรื่อง
ส�าคญัๆ	หรอืน�าส่งรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษัิท
ย่อย	ส�าหรบัในเดอืนใดทีไ่ม่ได้มกีารประชมุ	ส่วนงานเลขานกุารบริษทั
จะจดัส่งรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยใน
เดอืนนัน้ๆ	ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ	

7.	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	 มกีารประชุมร่วมกนัอย่างเป็นอสิระโดย
ไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการเข้าร่วม	 จ�านวน	 1	 ครัง้	
โดยมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ
เรือ่งอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกจิของเอไอเอส	และภายหลงัการประชมุ	
ได้มกีารรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบรษิทัและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารรบัทราบ

กรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิาร	2	คน

กรรมการทีไ่ม่ใช่
ผูบ้รหิาร	4	คน

กรรมการอสิระ	
5	คน

GRI 102-22
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	 รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายชือ่	องค์ประกอบคณะกรรมการ	การ
แบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร	และการแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ	
ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ	แต่ละชุด	การเข้าร่วมประชมุ	
รวมถงึหลกัเกณฑ์และระเบยีบวธิปีฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับกรรมการ	
สามารถศกึษาได้จากหัวข้อ“โครงสร้างการจดัการ”	หน้า	64-73

แผนการสบืทอดต�าแหน่ง 
คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร	และผูบ้รหิารระดบัสงู	 เพือ่ให้มัน่ใจว่าองค์กรจะสามารถ
ด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้หากต�าแหน่งส�าคญัดงักล่าวว่างลง	โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการพฒันาความเป็นผูน้�าและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่
พจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และจดัท�าแผนการสบืทอดดงักล่าว	รวมทัง้
ก�าหนดให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่า
ตอบแทนต้องรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบถงึแผนการสบืทอด
ต�าแหน่งดงักล่าว	รวมทัง้ให้มกีารทบทวนเป็นประจ�าทกุปี	

ในส่วนแผนการสบืทอดต�าแหน่งส�าหรบัพนกังาน	ฝ่ายทรพัยากรบคุคล
ของเอไอเอสได้ก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน่งและยุทธศาสตร์ด้าน
ทรพัยากรบุคคลในการบรหิารจดัการบคุลากรท่ีมศีกัยภาพสงู	ทัง้นี	้แผน
สบืทอดต�าแหน่งได้ถกูน�ามารวมกับการก�าหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัในการ
ปฏิบตังิานระดบัองค์กร		(Corporate	KPIs)	เพือ่ให้แน่ใจว่าการด�าเนนิ
การตามแผนการสืบทอดต�าแหน่งจะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล

ในปี 2560 เอไอเอสได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาพนกังานทีศ่กัยภาพสงูใน 4 ประเดน็หลกั ได้แก่ 

การก�าหนดและ 
การประเมนิศกัยภาพ

การวางแผนและกระบวนการ 
บรหิารจดัการศกัยภาพ

การพฒันาและวดัผลศกัยภาพ โครงสร้างการจดัการศกัยภาพ

ทั้งน้ี	 เอไอเอสก�าหนดรูปแบบของการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง	
เป็นกลุ่มตามความพร้อมของพนักงานที่จะก้าวขึ้นรับต�าแหน่งถัดไป	
(Competency)	 ระดบัการจ้างงานของพนกังาน	 (Personal	 grade)	
และระดับของต�าแหน่งงานที่จะก้าวขึ้นไป	 (Successor	 grade)	 โดย
พนกังานแต่ละกลุม่จะมบีทบาททีแ่ตกต่างกนัไป	เช่น	การเป็นผูน้�าเพือ่
น�าไปสูผ่ลทางธรุกจิ	การผูน้�าไปสูก่ารเป็นผูจ้ดัการ	การเป็นผูน้�าทีด่ต่ีอผู้
อืน่และการเตรยีมตวัเพือ่เป็นผูน้�าโดยเน้นในด้านการพฒันาศกัยภาพ	

เอไอเอสได้ก�าหนดคณุลกัษณะในการเป็นผูน้�าให้สอดคล้องกบักลยทุธ์
ขององค์กร	และก�าหนดทกัษะความสามารถและผูส้บืทอดต�าแหน่งตาม
ผลการปฏบัิตงิานและความสามารถของพนกังานแต่ละคน	โดยใช้ตาราง
คณุลกัษณะ	“9	Box	Talent	Matrix”	และท�าการประเมินประสทิธภิาพ
และความส�าเร็จในหน้าที่ของพนักงานอย่างสม�่าเสมอทั่วทั้งองค์กร	
ทักษะความสามารถที่ได้รับการประเมินนั้นจะต้องผ่านข้ันตอนการ
ยืนยันตามที่บริษัทก�าหนด	 เช่น	 ความใฝ่ฝัน	 การมีส่วนร่วม	 การ
เคลือ่นไหวและความคล่องตวั	 ผูท้ีม่ศีกัยภาพจะต้องมคีวามสามารถใน
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของตนเอง	และสามารถใช้ข้อมูลเชงิลกึเพือ่
ให้ท�างานได้ดใีนสถานการณ์ใหม่ๆ	และท่ามกลางความท้าทาย	ในด้าน
เชงิคณุภาพ	ผูท้ีมี่ศกัยภาพต้องมคีวามคล่องตวั	ใน	4	ประเดน็หลกัๆ	คอื	
มีจิตใจที่ว่องไว	 ความคล่องตัวต่อคนอ่ืนๆ	 ความคล่องตัวต่อการ
เปลีย่นแปลง	และมผีลลพัธ์ทีร่วดเรว็ฉบัไว	ซึง่ปัจจยัทัง้หลายเหล่านีจ้ะ
ได้รบัการประเมนิโดยศูนย์การประเมินและค้นหาศักยภาพของพนกังาน

ส�าหรับพนักงานที่ผ่านการประเมินว่ามีทักษะความสามารถและผู้
สืบทอดต�าแหน่ง	 เอไอเอสจะรวบรวมรายชื่อไว้ในทะเบียนรายชื่อ	
Talent	 Pool	 โดยคณะกรรมการด้านบคุลากรของแต่ละหน่วยงานจะ
ท�าการทบทวนรายชือ่ดงักล่าวผ่านกระบวนการ	 "People	Quarterly	
Review"	 ทั้งนี้	 ผู้จัดการจะมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับพนักงานท่ีมี
ศกัยภาพ	โดยใช้แผนพฒันารายบคุคล	(Individual	Development	Plan)	
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เพื่อท�าความเข้าใจและให้ค�าแนะน�าในเรื่องด้านศักยภาพและการ
ก�าหนดเป้าหมายทีเ่ฉพาะของแต่ละบคุคล	 รวมถึงก�าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาศักยภาพและความรู้	 การพูดคุยอย่างต่อเน่ืองของผู้จัดการ
และพนกังานทีม่ศัีกยภาพจะส่งเสรมิให้มคีวามเข้าใจซึง่กนัและกนัและ
ส่งผลลพัธ์ทีด่ต่ีองาน

นอกจากการพัฒนาขีดความสามารถและการวัดผลความสามารถแล้ว	
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสถาบันเอไอเอส	 อะเคดาม่ี	 ยังได้ออกแบบ
โปรแกรมการพฒันาทีส่อดคล้องกบัโครงการการพฒันากลุม่พนกังานที่
มีศักยภาพในแต่ละกลุ่ม	 โดยได้จัดล�าดับความส�าคัญในการพัฒนา
ศกัยภาพในด้านทีข่าดแคลนตามความต้องการขององค์กรในการด�าเนนิ
ธรุกจิ	และสอดคล้องกบัผลประเมนิศกัยภาพอกีด้วย	นอกจากนี	้บรษิทั
จะทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งและคุณลักษณะเป็นประจ�าทุกป	ี
การทบทวนดังกล่าวจะคลอบคลุมไปถึงการประเมินความพร้อมของ
พนกังานท่ีมศีกัยภาพในการปฏบิติังานในสายอาชพีทีม่คีวามท้าทายมาก
ข้ึน	ท้ังนี	้บริษัทได้น�าเสนอรายงานสรปุเกีย่วกบัแผนการสบืทอดต�าแหน่
งต่อคณะกรรมการเมือ่สิน้ปี	2560	ทีผ่่านมา

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายจัดการ
1.	ติดต่อผ่านส่วนงานเลขานุการบริษัท	 ซ่ึงท�าหน้าที่เสมือนตัวกลาง

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	 โดยมีการใช ้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 (Board	 portal)	 ที่มีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมลูอย่างเข้มงวด	ในการส่งข้อมลูให้คณะกรรมการสามารถศกึษา
ข้อมลูวาระการประชมุล่วงหน้าได้อย่างสะดวก	รวมถงึการนดัหมาย
การประชุม	การขอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	เป็นต้น	

2.	ติดต่อผ่านส่วนงานตรวจสอบภายใน	 ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างคณะ
กรรมการตรวจสอบกับฝ่ายจัดการ

	 ท้ังนี้	 เอไอเอสไม่มีการปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่าง
กรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง	 โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทได้
จัดให้กรรมการและฝ่ายจัดการได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหาร
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ก่อน/หรอืหลงัการประชุม	แต่ท้ังน้ี	การ
ตดิต่อสือ่สารนัน้จะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซงการด�าเนนิธรุกจิ
ปกติหรือก้าวล่วงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ระหว่างกัน	

ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานโยบายและ
โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	 โดยในปีที่ผ่านมา	คณะ
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
นโยบายการจ่ายจากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	ระดบัการจ่ายค่าตอบแทน
ของบรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกันและบรษิทัทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั	ผล
ประกอบการของบรษิทั	เป้าหมายและผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
รายบุคคล

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะถูกน�าเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ	 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก	
หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	หน้า	74-77

การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้กรรมการ
ในปี	 2560	 เอไอเอสมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมด	 3	 ท่าน	 โดย
กรรมการใหม่ทัง้หมด	ได้รบัการปฐมนเิทศเพือ่รบัทราบข้อมลูทัว่ไปและ
ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญ	 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 บทบาทหน้าที่ของกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียน	 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส	 เป็นต้น	 ซึ่งใน
การจัดปฐมนิเทศแต่ละคร้ัง	 ผู้บริหารระดับสูงจะมาน�าเสนอและ
บรรยายสรุปงานของแต่ละสายธุรกิจ	 รวมถึงข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ
สายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม

การศึกษาดูงานที่ประเทศจีน
ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ	

เพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า
ส�าคญัๆ	ในต่างประเทศและเป็นการเรยีนรูก้ารพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ	

คุณกานต์	ตระกูลฮุน
คุณสมประสงค์	บุญยะชัย
คุณสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์
คุณจีน	โล	เงี้ยบ	จง
คุณไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย
คุณประสัณห์	เชื้อพานิช
คุณสมชัย	เลิศสุทธิวงค์
คุณฮุย	เว็ง	ชอง
คุณเฆราร์โด	ซี.	อบลาซา	จูเนียร์

เอไอเอสยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและอบรมความรู้ให้กรรมการอย่างต่อเนื่อง	โดยกิจกรรมในปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเอง	
(Board	Self-Assessment)	เป็นรายบุคคลและทัง้คณะเป็นประจ�าทกุ
ปี	โดยแบบประเมนินีไ้ด้พฒันามาจากแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	ซึง่ได้มกีารปรับปรงุเนือ้หาให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวน
การปฏิบตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัว่า	ได้ด�าเนนิการตาม
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีไ่ด้อนมุตัไิว้และ/หรอืตามแนวปฏบิตัทิี่
ดี	 (Good	 Practices)	 หรือไม่	 เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก�าหนดไว้	 และเพื่อ
ทบทวนปัญหา	และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์
1.	เพือ่ช่วยให้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน	ปัญหา	และอปุสรรคต่างๆ	

ในปีที่ผ่านมา
2.	เพื่อใช้ในการพัฒนาการท�างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล

มากขึ้น	และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
3.	เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย

จัดการ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
บริษัทได้จัดท�าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ	 ออกเป็น	 2	
ประเภท	ดังนี้

• ประเภทที่ 1	 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบ
องค์คณะในภาพรวม”	เพือ่ใช้ประเมนิการท�างานของคณะกรรมการ
บริษัท

• ประเภทที่ 2	 “แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัทผู้ที่ท�าแบบ
ประเมินเอง”	 เพื่อใช้ประเมินการท�าหน้าที่อย่างเหมาะสมของการ
เป็นกรรมการรายบุคคล

แบบประเมินแต่ละประเภทประกอบด้วยชุดค�าถาม	2	ส่วน	ดังนี้

ส่วนที ่1	คณะกรรมการประเมนิระดับคะแนนความเหน็หรือระดบัการ
ด�าเนินการใน	6	หัวข้อประเมิน	ได้แก่
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การท�าหน้าที่กรรมการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ส่วนที่ 2	คณะกรรมการให้ความเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือสิ่งที่ให้ความ
สนใจเป็นกรณพีเิศษส�าหรบัการปฏบิตังิานของคณะกรรมการหรอืการ
ด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของบริษัท

ขั้นตอนในการประเมิน
1.	ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ

ทุกท่านประเมินทุกปี

2.	รวบรวมแบบประเมินและผลคะแนน	 รวมถึงจัดท�ารายงานผลการ
ประเมินดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการ	และประธานกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุด	 เพื่อศึกษา	 วิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน	 และ
ก�าหนดวิธีการพัฒนาการปฏิบัติงานของกรรมการต่อไป

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม

การร่วมเสวนาในหัวข้อหลัก
การก� า กับดูแลกิจการที่ ดี
ส�าหรับบริ ษัทจดทะเบียน	
ฉบับปรับปรุงใหม่	ปี	2560

เพือ่ให้กรรมการทกุท่านรบัทราบแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการและ
แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับ
ปรบัปรงุใหม่		รวมถงึแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้อง
กับการก�ากับดูแลกิจการ	 	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายรพี	 สุจริตกุล	
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	มาร่วมการเสวนา	

คุณกานต์	ตระกูลฮุน
คุณสมประสงค์	บุญยะชัย
คุณสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์
คุณจีน	โล	เงี้ยบ	จง
คุณแอเลน	ลิว	ยง	เคียง
คุณไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย
คุณสตีเฟ่น	มิลเลอร์
คุณสมชัย	เลิศสุทธิวงค์
คุณฮุย	เว็ง	ชอง
คุณเฆราร์โด	ซี.	อบลาซา	จูเนียร์
คุณประสัณห์	เชื้อพานิช

GRI 102-28
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ทัง้นี	้ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการท้ังแบบองค์รวมและแบบ
รายบคุคล	ประจ�าปี	2560	คณะกรรมการเหน็ว่าได้ปฏบิตังิานครบถ้วน	
เหมาะสมตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี	

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน	มีหน้าที่
ในการก�าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานประจ�าปีและเป้าหมายระยะยาว
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดัง
กล่าวเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายเป็นประจ�าทกุปี	โดยผลของการประเมนิ
จะถูกน�ามาใช้ประกอบการพจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

หมวด 2 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย	ทั้งสิทธิ
ในการอนุมัติและรับเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้นท่ีเท่าเทียมกัน	
การให้สทิธใินการซือ้	ขาย	โอน	รบัโอน	หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยูอ่ย่างเป็น
อิสระ	การไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมในตลาด	ซื้อขายหลักทรัพย์	การให้
สิทธิในการเสนอชื่อ	แต่งตั้ง	และถอดถอนกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีอิสระและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี	การแสดงความเห็นในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ	และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสิน
ใจและอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนิน
งานของเอไอเอส	เป็นต้น	

โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว	 เอไอเอสยังด�าเนิน
กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้มกีารใช้สทิธขิองตน	และกจิกรรมอืน่	ๆ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นได้ท�าหน้าที่ในฐานะเจ้าของกิจการ	 ซ่ึง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.	การเผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินงานและการเข้าท�า
ธุรกรรมต่างๆ	ข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�าปี	ผ่าน
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และเวบ็ไซต์เอไอเอส	
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา	

2.	การจัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ
สื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้ง	ผู้ถือหุ้น
รายย่อย	และผู้ถือหุ้นสถาบัน	สามารถสอบถามและเสนอแนะเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานไปยังฝ่ายจัดการ	รวมถึงให้ข้อมูล
การด�าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของ 

ผูถื้อหุน้	รวมท้ังการเข้าร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุซึง่
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส	 เพื่อพบปะ
และน�าเสนอผลประกอบการกับ	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	และเดินสายพบ
นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 รายละเอียด
เพิม่เตมิปรากฏในหวัข้อ	“ความสมัพนัธ์กับผูล้งทนุ”	หน้า	94-97	ใน
รายงานประจ�าปี	2560

3.	เอไอเอสมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใส	 เท่าเทียม	
และเป็นธรรม	 จึงประกาศใช้	 “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน”	เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงาน	 และป้องกันการน�าข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองและ/หรอื	บคุคลทีเ่กีย่วข้อง	
โดยนโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท	
อินทัช	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (อินทัช)	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของเอไอเอส	

	 นอกจากนี้	ยังก�าหนดบุคคลที่มีต�าแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้
หรอืครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนกังานทัว่ไป	(Designated 
person)	 ให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสุ่มเสี่ยง	 จึงห้ามซื้อขาย	
โอน	 และรับโอนหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชในช่วงเวลา	 30	
วนั	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�าไตรมาสและประจ�าปี	และช่วง
เวลาอืน่ทีเ่อไอเอสจะก�าหนดเป็นครัง้คราว	(Black	out	Period)	รวม
ทั้งให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัย์ของ
เอไอเอสและอินทัชของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ	 ต่อส่วนงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 (Compliance	
Department)	 ทุกครั้ง	 ภายใน	 3	 วันท�าการ	 นับแต่วันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

	 ส�าหรบักลุม่พนกังานทัว่ไปทีไ่ม่เข้าข่ายสามารถล่วงรูห้รอืครอบครอง
ข้อมลูภายใน	บรษิทัขอให้หลกีเลีย่งการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั
ในช่วงเวลา	30	วัน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�าไตรมาสและ
ประจ�าปี	 (Silent	 period)	 เช่นเดียวกัน	 โดยจะมีการประกาศให้
ทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตล่วงหน้าอย่างน้อย	 7	 วัน	 ก่อนวัน
ประกาศผลประกอบการ

4.	ในการท�าธุรกรรมใดๆ	ที่มีบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	เร่ือง	หลักเกณฑ์ใน
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 คณะกรรมการบริษัทได้ยังได้ก�าหนด
ให้มนีโยบายการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัเพือ่เป็นแนวปฏบิตัภิายใน
ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	



การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ก่อนวันประชุม

1.	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	
2560	-	31	ธันวาคม	2560	โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และ
วธิกีารเสนอผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
บริษัท	 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด	

2.	เอไอเอสได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ซึ่งประกอบด้วยค�าชี้แจงแต่ละวาระ	 พร้อมทั้ง
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ	ก.	ข.	และ	ค.	ไว้บนเว็บไซต์บรษิทั	ล่วงหน้า	30	วนั	
ก่อนวนัประชมุ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาข้อมลู	และส่งข้อสอบถามมายงั
กรรมการและ/หรือ	ฝ่ายจัดการ	ผ่านส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	และส่วน
งานเลขานุการบริษัทล่วงหน้า	 รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลอื่นๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วย
ตนเองได้	 โดยเอไอเอสมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นทราบด้วย	
ส�าหรับเอกสารในรูปแบบรูปเล่ม	ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	21	วันก่อน
วันประชุม

3.	หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุทกุฉบับ	ถกูจดัท�าข้ึน
เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถรบัทราบและเข้าใจ
ข้อสารสนเทศทีจ่ะน�าเสนอให้ผูถ้อืหุน้พิจารณาได้อย่างถกูต้องตรงกัน	และ
เท่าเทียม

 วันประชุม

1.	เอไอเอสเปิดให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนได้ล่วงหน้า	2	ชัว่โมง	ก่อนเวลา
เริ่มประชุม	 เนื่องจากในแต่ละปี	 มีจ�านวนผู้ถือหุ้นที่สนใจมาเข้าร่วม
การประชมุเป็นจ�านวนมาก	โดยได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้เพือ่ให้ลงทะเบยีน
และการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย�า	จัดให้มีการแบ่งจุด
ลงทะเบียนระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นสถาบันท่ีมีเอกสารมอบ
ฉันทะมาในปริมาณมาก	 แยกออกจากกัน	 พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรและ
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่เพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่าย
เอกสาร	อากรแสตมป์	และป้ายชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด	
ทั้งนี้	 จากผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัดประชุม	
พบว่าผู้ถือหุ้นมีระดับความพึงพอใจสูงสุด

2.	คณะกรรมการก�าหนดวนัประชมุเป็นวนัที	่30	มนีาคม	2560	เวลา	14:00	น.	
ซึง่ไม่ตรงกบัวนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	เวลาในการประชมุ
มีความเหมาะสม	ส�าหรับสถานที่จัดประชุมที่โรงแรม	 เซ็นทารา	 แกรนด์	
เซ็นทรัล	 พลาซ่า	 ลาดพร้าว	 มีความสะดวกต่อการเดินทาง	 เนื่องจากมี
ระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย	 ราคาสมเหตุสมผล	 และมี	 สิ่งอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน

3.	ประธานกรรมการบรษิทั	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ
สรรหาและก�ากบัดแูลกจิการ	ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและ
ก�าหนดค่าตอบแทน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน

4.	ในเอกสารประกอบการประชมุทีเ่ป็นค�าชีแ้จงเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐาน
ซึง่ผูถื้อหุน้จะต้องน�ามาในวนัประชมุหรือเตรียมเพ่ือประกอบการมอบฉนัทะ	
เอไอเอสได้จดัท�าเนือ้หาในรปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย	โดยจ�าแนกเป็นการมาด้วย
ตนเองและมอบฉันทะ	และจ�าแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	
ข้อก�าหนดเร่ืองเอกสารหลักฐานที่ต้องน�ามาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่
กฎหมายก�าหนด	 เพื่อไม่ให้ไปจ�ากัดสิทธิหรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นจนเกิน
ความจ�าเป็น	

5.	กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในปีที่ผ่านมามีจ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่	
คุณไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย	และคุณสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์	เพื่อเป็นทางเลือก
ให้ผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจมอบฉันทะ

6.	เอไอเอสถือเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานในการอ�านวยความ
สะดวกให้ผูถื้อหุน้สถาบนัและคัสโตเดยีน	สามารถส่งเอกสารเพ่ือขอตรวจ
สอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์	 และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วง
หน้าได้	 โดยส�าหรับ	 ผู ้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ	เอไอเอสจะด�าเนนิการส่งส�าเนาใบมอบฉนัทะทีม่ลีายเซน็
ของกรรมการอิสระผู้รับมอบ	 กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุม
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานก�ากับ
ดูแลในภายหลัง

การเงิน	และผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน	ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อ
ซักถามต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	หากไม่ติดภารกิจส�าคัญ

4.	ประธานกรรมการบริษัท	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ด�าเนิน
การประชุมตามล�าดับวาระและเร่ืองที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม	
โดยไม่มกีารเพิม่เตมิและแก้ไข	พร้อมทัง้จดัสรรเวลาส�าหรบัการซกัถามของ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ	

5.	เลขานกุารบริษทั	ในฐานะโฆษกของการประชมุ	ได้แจ้งจ�านวนและสดัส่วน
ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ	 ข้ันตอนและวิธี
การประชุม	การออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนเริ่มประชุม

6.	ในการลงคะแนนเสยีง	เอไอเอสได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนส�าหรับทกุวาระ	
และส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล	
รวมทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระ	 ให้ท�าหน้าที่ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง	เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

7.	ประธานทีป่ระชมุเป็นผูแ้จ้งผลการลงคะแนนและมตขิองทีป่ระชมุในแต่ละ
วาระ	 แบ่งเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 และบัตรเสีย	
โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว	



85บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

โดยเอไอเอสจะรวบรวม	และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน
การรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการรับทราบ	 และแจ้งผล 
กลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	 หากเป็นกรณีการกระท�าผิดการทุจริต	 และ
การละเมดิจรยิธรรมในการด�าเนนิงาน	จะน�าเข้าสูก่ระบวนการสอบสวน
และคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิด
และการทุจริต	การสอบสวน	และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ส�าหรับเรื่องอื่นๆ	นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	เอไอเอสได้จัดให้
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มี
ส่วนได้เสยี	อาทิ	ส่วนงานชมุชนสมัพนัธ์	ท�าหน้ารบัฟังข้อเสนอแนะและ
สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนและองค์กรไม่แสวงหาก�าไร	ส่วนงานธรุกจิ
สัมพันธ์และพัฒนา	 ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางและเป็นกระบอกเสียง
ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานก�ากับดูแลทางด้านกิจการโทรคมนาคม	
เป็นต้น	รายละเอียดและช่องทางการติดต่อ	ปรากฏในหน้า	308-309

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม	เสนอแนะความคิดเห็น	หรือร้องเรียน
ในเรื่องต่างๆ	ผ่านช่องทางหลัก	ดังต่อไปนี้

ผู้รับผิดชอบ ช่องทาง

ส่วนงาน
เลขานุการ
บริษัท

บรษิทั	แอดวานซ์	อนิโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากดั	มหาชน
414	ชั้น	28	อาคารเอไอเอส	1	
ถนนพหลโยธิน	 	 แขวงสามเสนใน	 เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	 (66)	2029	5352
โทรสาร	 (66)	2029	5108
อีเมล:	 companysecretary@ais.co.th

บทบาทและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า	
คู่ค้า	พนักงาน	ชุมชน	สังคม	หรือสิ่งแวดล้อม	จึงก�าหนดให้มีแนวทาง
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางและ
กลยทุธ์ของการอยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื	โดยบรรจุไว้ในนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการ	 คู่มือประมวลจริยธรรมธุรกิจ	 นโยบายการบริหารบุคคล	
ตลอดจนนโยบายต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	และได้ก�าหนดให้มแีนวปฏบิตัแิละ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี	 รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบน
และการคอร์รปัชัน่	เพือ่ป้องกนัการทจุรติคอรปัชัน่ในองค์กร	และตอบ
สนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 โดยรายละเอียดการด�าเนิน
งานในปีที่ผ่านมา	 สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากรายงานหมวดท่ี	 5	
ประมวลจรยิธรรมธรุกจิ	และรายงานประจ�าปีและรายงานพฒันาความ
ยั่งยืนฉบับนี้

หมวด 3 กำรเปิดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่งใส

1.	เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่
มใิช่ทางการเงนิแก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุ	เช่น	ข้อบงัคบับรษิทั	หนงัสอื
บริคณห์สนธิ	นโยบายการบริหารความเสี่ยง	ข้อมูลงบการเงิน	และ
บทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน	ฯลฯ	อย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	
เท่าเทยีม	และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิ
ความเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และ
ซือ่ตรงของเอไอเอส	ในปีทีผ่่านมา	คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณา
ทบทวนและปรบัปรงุ	“นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ”	ของเอไอเอส	
ให้มีความสอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป	และมอบหมายให้
ฝ่ายจัดการน�าไปประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร	

	 โดยเอไอเอสยึด	3	หลักการในเปิดเผยสารสนเทศ	กล่าวคือ
1.1	 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผย

สารสนเทศ
1.2	 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ
1.3	 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ

 ภายหลังการประชุม

1.	เอไอเอสด�าเนนิการแจ้งมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	พร้อมผลการลงคะแนนเสยีง	
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในวันเดียวกันกับ
วันประชุม	 ด้วยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการได้รับทราบมติ
การประชุมท่ีรวดเร็ว	 และเผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทอีก
ช่องทางหนึ่ง	

2.	เลขานกุารบรษิทัได้จดัท�ารายงานการประชมุ	เพือ่น�าส่งให้หน่วยงานก�ากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง	และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน	14	วัน	หลังจาก
วันประชุม	โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน
ตามแนวทางของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์	เช่น	
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม	มติที่ประชุม	ประเด็นค�าถามและ
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและค�าอธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร	 และได้
เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	พร้อมแจ้ง
การเผยแพร่ดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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2.	ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นศนูย์กลางประชาสัมพนัธ์และเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศของบริษัททีส่�าคญัและเป็นประโยชน์ในการประกอบ
การตดัสนิใจลงทนุของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
และในการวิเคราะห์บรษิทัโดยนักวเิคราะห์หลกัทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ	
ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์	 ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	 ทันเวลา	 และ
สม�่าเสมอ	 รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็น
ความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูล
สูส่าธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		ทัง้นี	้
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในหัวข้อ	 “ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน”	
หน้า	94-97	

3.	เอไอเอสก�าหนดช่วงเวลางดรับนัดการประชุมหรือตอบค�าถามเกี่ยว
กับผลประกอบการ	(Silent	Period)	เป็นระยะเวลา	1	เดือน	ก่อน
การประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส	 และห้ามผู้บริหารและ
พนักงานท่ีเข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท	 ซื้อ
ขาย	โอนหรือรับโอนหลกัทรพัย์หลกัทรพัย์ของบริษทั	ในระหว่างช่วง
เวลา	30	 วัน	ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
หรือผลประกอบการประจ�าปี	 และต้องจัดท�ารายงานการถือครอง
หลกัทรพัย์ของบรษิทัของตน	คูส่มรส	บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	และ
ผูท้ีอ่ยูด้่วยกนัฉนัสามภีรรยา	(คูส่มรสทีไ่ม่ได้จดทะเบียน)		รวมถงึจดั
ท�ารายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 
ดงักล่าว	ส่งให้ส่วนงานก�ากบัดแูลการปฏิบตังิาน	ภายใน	3	วนัท�าการ

4.	คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มี	 “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”		มาตัง้แต่ปี	2551		เพือ่
ให้เอไอเอสมีข้อมูลที่จ�าเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้
บรหิาร	ซึง่จะช่วยให้บรษิทั	กรรมการ	และผู้บรหิาร	สามารถท�าหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	และป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		โดยกรรมการและผู้บริหาร	ต้องเปิด
เผยส่วนได้เสยีของตนและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	เมือ่เข้าตกลงท�ารายการ
ใดๆ		กบัเอไอเอสและบริษทัย่อย	และจะไม่สามารถให้ความเหน็และ
ออกเสียงได้เมื่อมีการพิจารณาการท�ารายการดังกล่าว

5.	คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของเอไอเอส		ถอืเป็นแนวปฏบิตัิ
ในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน	 คู่สมรส	 และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ในรายงานประจ�าปีทุกครั้ง	

6.	ในการท�ารายการระหว่างกัน		เอไอเอสยดึถือหลกัปฏบิตัติามแนวทาง
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการ
บัญชี	 รวมท้ังสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะ
กรรมการบรษิทัได้ประกาศใช้	“นโยบายการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั”	
และมอบหมายให้ส่วนงานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	เป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการสื่อสาร	ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม	และเปิดเผยข้อมูลเมื่อ
มีการท�ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผย
ข้อมลูไว้ในรายงานประจ�าปี		ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงไว้ในหน้า	294-302

หมวด 4 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ถงึความส�าคญัของการมรีะบบควบคมุภายใน	
การตรวจสอบภายใน	 และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจ�าเป็นใน
การปกป้องเงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้และทรพัย์สนิของบรษัิท	จงึได้ก�าหนด
ให้มนีโยบาย	มาตรการ	และหน่วยงานก�ากบัดแูล	โดย	ผูถ้อืหุน้สามารถ
ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ	 “การบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	
และการตรวจสอบภายใน”	หน้า	101-120

1.	ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�าหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีมาปฏิบัติ

2.	คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัท
เข้าไปเป็นกรรมการ	และผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
ตามสดัส่วนของการถอืหุน้	เพือ่ควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของ
บริษัทย่อย	ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท	

3.	ก�ากบัดแูลโดยผ่านกรรมการตวัแทนและผูบ้รหิาร	และนโยบาย
ที่ก�าหนดโดยเอไอเอส	

4.	พิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญ	เช่น	กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	การเพิ่ม
ทุนหรือลดทุน	การเลิกบริษัท	รวมทั้งนโยบายที่ส�าคัญต่างๆ	

5.	ติดตามผลการด�าเนินงาน	 โดยฝ่ายบริหาร	 คณะกรรมการ
บริหาร	และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส

6.	ดูแลให้บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแล	 ได้แก่	 การท�ารายการ
ระหว่างกัน	การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา	 รวมทั้งดูแลให้มีการจัดท�า
บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร	ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7.	การพิจารณาท�าธุรกรรมใดๆ	 ของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญต่อ
การด�าเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของเอไอเอส	 ได้ก�าหนดให้
ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอไอ
เอสทุกครั้ง

8.	ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีาร
ควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

9.	การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั
ย่อย	 เอไอเอสได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชี
เดยีวกนัเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบและรวบรวมข้อมลูทางการเงนิ
และทีม่ใิช่ทางการเงนิมาเปิดเผยในงบการเงนิรวมของเอไอเอส
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม	เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของเอไอเอส	ดังนี้	

	 ทั้งนี้	รายละเอียดของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
ในบริษัทย่อย	 ปรากฎตามเอกสารแนบ	 2	 ของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี	2560	(แบบ	56-1)

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
เอไอเอสประกาศใช้นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	โดยบรรจแุนวปฏบิตัิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและ	 แนวทางการอยู่ร่วมกัน
อย่างยัง่ยนืเข้าเป็นส่วนหนึง่ของนโยบาย	โดยสามารถสรปุรายละเอยีด
ได้ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
1.	เอไอเอสมุง่มัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด�าเนนิธุรกจิทีส่ร้าง

การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืเพ่ือส่งมอบผลตอบแทนอย่างต่อเนือ่งใน
ระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และเพ่ือด�ารงไว้ซ่ึงความเชื่อม่ันและการ
ยอมรบัในความเป็นมอือาชพีในการท�าธรุกจิ	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	
และพนกังาน	มหีน้าทีร่บัทราบและเข้าใจหลกัการก�ากับดแูลกจิการ	
วัฒนธรรมองค์กร	 และนโยบายของบริษัท	 เพื่อให้สามารถก�าหนด
กลยุทธ์	 และแผนงาน	 ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและ
ความคาดหวังที่ผู้ถือหุ้นให้ไว้ได้

2.	เอไอเอสเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงการดูแลผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน	 จึงได้ก�าหนดแผนงานในการสร้างความสัมพันธ์
และส่ือสารกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเป็นแผนประจ�าปีของส่วนงานนัก
ลงทนุสมัพนัธ์	และมกีารก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 เพื่อ
สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
1.	เอไอเอสมมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ	ทั้ง

ความน่าเชือ่ถอืของโครงข่าย	ความปลอดภยัและคุม้ค่าของแพก็เกจ
และอุปกรณ์สื่อสาร	 ด้วยระดับราคาที่หลากหลายและเหมาะสม	
สามารถตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้

2.	การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร	จะต้องมคีวามครบถ้วน	
ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3.	กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับ	 ให้ความส�าคัญต่อการ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	 และจะไม่น�าไปใช้ในทางที่ไม่ถูก
ต้องและไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน	 เว้นแต่จะเป็นข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายก�าหนด
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ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
1.	เอไอเอสส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิด้วยการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและการ

เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน	 โดยจะไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อ
เสียงทั้งต่อเอไอเอสและคู่ค้า	 ซึ่งในปี	 2560	 เอไอเอสได้ประกาศใช้	
“จรรยาบรรณคูธ่รุกจิ”	เพือ่เป็นแนวทางในการคดัเลอืกคูค้่าทีมุ่ง่เน้น
หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค	และก�าหนดแนวปฏิบัติที่คู่ค้าพึง
จะกระท�าในฐานะที่เป็นคู่ธุรกิจและตัวแทนจ�าหน่ายของเอไอเอส	
เช่น	 คู่ค้าจะต้องไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	การจ้างแรงงานและพนกังานของคู่
ค้าจะต้องเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด	คู่ค้าจะต้องด�าเนินธุรกิจโดย
ค�านึงถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม	 และจะต้องไม่กระท�าการใดๆ	 ที่จะ
ก่อให้เกดิความไม่ปลอดภยัและการรัว่ไหลของข้อมลูส่วนบคุคลของ
ลูกค้า

2.	เอไอเอสยดึมัน่ในสญัญาและถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหน้ีเป็น
ส�าคญั	โดยไม่มกีารช�าระเงนิคนืหรอืดอกเบีย้ล่าช้า	อนัเป็นผลให้เกดิ
ค่าปรับหรือสูญเสียความเชื่อมั่นระหว่างกัน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
1.	เอไอเอสมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ

ท�างานทีด่	ีรวมทัง้ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี	และปฏบิตัต่ิอพนกังาน
ด้วยความเคารพต่อควาเป็นปัจเจกชนและเท่าเทยีมกนัตามหลกัสทิธิ
มนุษยชน	

2.	การว่าจ้าง	แต่งต้ัง	และโยกย้ายพนกังาน	จะพจิารณาบนพืน้ฐานของ
คณุธรรมและเป็นไปตามผลการปฏบิตังิาน	รวมทัง้ระเบยีบข้อบงัคบั
ของบริษัท

3.	ตั้งแต่ปี	2559	เอไอเอสจัดตั้ง	เอไอเอส	อะเคเดมี่	เพื่อดูแลเรื่องการ
จดัท�าแผนพฒันาและฝึกอบรมพนกังานตามความสามารถ	และสร้าง
ความเป็นผู้น�า	ซึ่งสอดรับกับทิศทางและกลยุทธ์การด�าเนินงานของ
บริษัท	 และในปี	 2560	 รูปแบบการเรียนรู้จะเน้นการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัเข้ามาอ�านวยความสะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สาร
และการเข้าถงึการเรยีนรูข้องพนกังานมากขึน้	ตวัอย่างเช่น	การเปิด
แอปพลิเคชัน	Learn	Di	เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และหลกัสตูรสมัมนาภายในองค์กร	ได้ทุกทีท่กุเวลา	ผ่านอปุกรณ์มอื
ถอืหรอืแทบ็เลต็	การจดัให้มแีอปพลเิคชนั	Read	Di	ทีเ่ปรยีบเหมอืน
ห้องสมุดออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารของพนักงาน
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4.	เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อเร่ืองของความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสุขภาพของพนักงาน	โดยมีการจัดตั้งโครงการ	AIS	Wellness	
ในลักษณะของแผนระยะยาวเพือ่ดแูลทัง้สขุภาพกาย	สขุภาพใจ	และ
สุขภาพทางการเงิน	 ของพนักงาน	 รวมถึงมีการจัดต้ังห้องกายภาพ	
ศูนย์ออกก�าลังกาย	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวพนักงาน	และองค์กร	การจัดซ้อมหนีไฟ	และการให้ความ
รู้ผ่านช่องทางต่างๆ	ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.	คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีนโยบายบริหารจัดการผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของเอไอเอส	และให้เผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์	เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถศึกษาได้	

2.	ส�าหรับการด�าเนินงานทางด้านสังคมนั้น	ได้ก�าหนดเป็นกลยุทธ์การ
ด�าเนนิงานในระดบัสงัคมโดยรวม	และการด�าเนนิงานในระดบัชุมชน	
และมอบหมายให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องด้านชุมชนสัมพันธ์และด้าน
วศิวกรรมต้องท�างานร่วมกนั	เพือ่ลดผลกระทบในการขยายโครงข่าย
สือ่สารโทรคมนาคม	และสร้างความเข้าใจกบัชมุชนเพือ่ให้ได้รบัการ
ยอมรบัก่อนด�าเนนิการทกุครัง้	ซึง่ส่งผลให้จ�านวนข้อพพิาทกบัชมุชน
ลดลง	 นอกจากนี้	 เอไอเอสยังสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา	 โดย
สามารถรวมกลุ่มและเสนอโครงการเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง
ได้

3.	เอไอเอสมีแนวทางในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม	 และได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยออกแบบสินค้าและ
บริการ	 รวมถึงการติดต้ังสถานีฐานท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
โดยตั้งแต่ปี	 2557	 เอไอเอสได้เริ่มด�าเนินการเก็บข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 ครบทุกฟังก์ช่ัน	 เพื่อให้
สามารถน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์และหาแนวทางบริหารจัดการต่อไป	

4.	ตลอดระยะเวลา	27	ปีที่ผ่านมา	เอไอเอสมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ท�าให้เอไอเอสไม่เคยมีข้อพิพาท	
หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

5.	เอไอเอสมีนโยบายส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความรับผิด
ชอบต่อส่ิงแวดล้อมและไม่กระท�าการใดๆ	ทีเ่ป็นการละเมดิจรยิธรรม
และศลีธรรมอนัดขีองสงัคม	โดยจะมกีระบวนการตัง้แต่การออกเป็น
นโยบายจัดซื้อจ้างจ้าง	 การคัดกรองคู่้ค้า	 ไปจนถึงการก�าหนดแนว
ปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า	และการสุ่มตรวจสอบประจ�าปี
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ปฏิบัติงานและ
ตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจใดๆ	ของบริษัทอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา	
เป็นไปตามกฎหมาย	ยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม	จงึได้ก�าหนดแนว
ปฏบิตัใินการด�าเนนิงานเพือ่ให้ทกุคนในองค์กรลงนามรบัทราบและน�า
ไปปฏบิตั	ิครอบคลมุทัง้เรือ่งการรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ตอบแทน	การ
รับของขวัญและเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	 การเดินทางไปสัมมนา	 ดูงาน	
และทัศนศึกษา	การเสนอเงิน	สิ่งจูงใจ	หรือรางวัล	การประกอบธุรกิจ
อื่นนอกบริษัท	

การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัท และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการใน
บริษัทอื่น 
โดยได้จดัท�าประมวลจรยิธรรมธรุกิจเพือ่เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ	ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
ทกุคนในองค์กร	และแต่งตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมธรุกจิ	ทีม่ปีระธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานของคณะกรรมการ	ตั้งแต่
ปี	2549	เพือ่ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานด้านจรยิธรรมให้มปีระสทิธภิาพ	
สอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	รวมทัง้สร้างความตระหนกั
และรณรงค์ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วย
ความซือ่สตัย์สจุรติและค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้
เสยีเป็นหลกั	โดยในปี	2560	ทีผ่่านมาคณะกรรมการจรยิธรรมธรุกจิได้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

1. การสื่อสารเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจต่อพนักงานและคู่ค้า
	 ในปี	2560	เอไอเอสเน้นการสร้างความตระหนักใน	4	เรื่อง	คือ	การ

ให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น	การพิทักษ์และเคารพในทรัพย์
ทางปัญญาทัง้ของบรษิทัและของผูอ้ืน่	แนวปฏบิตักิารใช้อินเทอร์เนต็
และสื่อสังคมออนไลน์	 และการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัช		โดยสื่อสารให้พนักงานและคู่ค้าผ่าน
วิธีการและช่องทาง	ดังต่อไปนี้
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เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
การท�างานให้สจุริต	และให้เกดิการ
ท�างานที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

เป็นการเผยแพร่และการสือ่สารเพ่ือท�าความเข้าใจใน
ประมวลจริยธรรม	 และนโยบายการต่อต้านการให้
หรอืรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่ให้กบัพนกังานทกุคน
รับทราบและน�าไปปฎบิตัอิย่างต่อเนือ่งเป็นปีท่ี	3

เป็นการรณรงค์จริยธรรมธุรกิจ
เพ่ือเน้นย�า้และตระหนกัถึง

เป็นการรณรงค์จริยธรรมธุรกิจ
เพ่ือเน้นย�า้และตระหนกัถึง

เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและ 
มีจ ริยธรรมในการประกอบ
กิจการ

ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ที่	
https://youtu.be/tPln1Fxm9V4
https://youtu.be/ICQVwT02mx8	

วิธีการ/ช่องทาง กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด

จัดบรรยายจ�านวน	2	เรื่อง		

พนักงานทุกคน	ทุกระดับ

พนักงานทุกคน	ทุกระดับ

พนักงานทุกคน	 ทุกระดับ
และบุคคลอื่นที่มาติดต่อ

คู่ค้าจ�านวน	100%

ผู้บริหาร	พนักงาน	และคู่ค้า

1.	จริยธรรมสร้างงานให้สนุก	เป็นสุขเมื่อท�างาน
2.	การสร้างนวัตกรรมกับเรื่องจริยธรรมธุรกิจ

จัดท�าวิดีโอ	คลิป	(VDO	Clip)	4	เรื่อง	ซึ่ง
เป็นการจ�าลองเหตุการณ์ต่างๆ	และภาพ
เคลื่อนไหว	(Stop	motion)	ตามหัวข้อที่
คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจก�าหนด

เปิดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรม
ตอบค�าถามผ่าน	LearnDi	และอีเมล์

ติดแผ่นป้ายรณรงค์ใน	4	หัวข้อหลักที่
เน้นที่ปี	2560	และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมธุรกิจ	อาทิ	ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	เป็นต้น	

ส่งหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจ	และนโยบาย
ต่อต้านการให้หรอืรบัสินบน	และการคอร์รปัช่ัน		
ถึงคู่ค้า

GRI 102-16
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	 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ก�าหนดแนวทางการประเมิน
ความเข้าใจของพนักงานและคู่ค้าต่อจริยธรรมทางธุรกิจ	 โดยจัดให้
มีการตอบแบบประเมนิผ่านช่องทางออนไลน์	เพือ่ทดสอบความเข้าใจ
ของพนักงานและคู่ค้า	 และวัดประสิทธิภาพของแนวทางและวิธี
การรณรงค์ในการท่ีจะน�าผลการประเมนิมาพฒันาและปรบัปรงุต่อไป

	 	โดยในปี	2560	ผูบ้รหิารและพนกังานได้ให้ความร่วมมอืในการตอบ
แบบทดสอบในอัตราร้อยละ	99.88	ของทั้งหมด	โดย

	 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	87.16	จากคะแนนรวมทั้งหมด	ซึ่งใกล้
เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ	90	จากคะแนนรวมทั้งหมด	

	 นอกเหนือจากการรณรงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 คณะกรรมการ
จรยิธรรมธรุกจิได้สร้างช่องทางเพ่ือให้พนกังานสามารถสอบถามข้อ
สงสัยต่างๆ	 ที่ตนได้พบเห็นในระหว่างการปฏิบัติงานอันเก่ียวกับ
ประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรม
ธุรกิจได้ชี้แจง	ผ่าน	E-mail:	ethicclinic@ais.co.th

2. การสอบสวนลงโทษผู้ที่ละเมิดจริยธรรมธุรกิจ
	 การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจกับผู ้ท่ีละเมิดเป็นเรื่องท่ี

หลีกเลี่ยงมิได้และมีความส�าคัญเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลของ
บริษัทในการด�าเนินธุรกิจ	 เอไอเอสได้ก�าหนดให้มีบทลงโทษ	 และ
มาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรม
ธุรกิจเป็นข้อความแนบท้ายประมวลจริยธรรมธุรกิจ	รวมถึงก�าหนด
วิธีการสอบสวนไว้ในนโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิดและ
การทุจริต	การสอบสวน	และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

กรณีที่ ข้อมูลการกระท�าผิด แนวทางการด�าเนินการ

1 พนกังานเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัทีม่าท�าการรบัเหมา
งานจากบริษัท	 โดยไม่แจ้งให้บริษัทราบ	 โดยมี
เจตนาเพื่อปกปิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 หน่วยงานกฎหมาย	 และหน่วยงานบริหาร
ทรพัยากรบคุคล	ร่วมกนัสอบสวน	และเมือ่ปรากฎว่าเป็นจรงิ	จงึได้มกีาร
ลงโทษทางวนิยักับพนกังานผูก้ระท�าผดิตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั

2 พนกังานใช้ต�าแหน่งหรอือ�านาจหน้าทีใ่นการตรวจ
รับงานบริษัทของญาติที่มาท�าการรับเหมางาน
จากบรษิทั	โดยไม่แจ้งให้บรษิทัทราบ	โดยมเีจตนา
เพื่อปกปิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 หน่วยงานกฎหมาย	 และหน่วยงานบริหาร
ทรพัยากรบคุคล	ร่วมกนัสอบสวน	และเมือ่ปรากฎว่าเป็นจรงิ	จงึได้มกีาร
ลงโทษทางวนิยักับพนกังานผูก้ระท�าผดิตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั

ส�าหรับปี	2560	เอไอเอสพบการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ	2	กรณี	ดังต่อไปนี้

GRI 102-25 , GRI 103-1
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นโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบำยต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบน และกำรคอร์รัปชั่น 
บริษัทยึดมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 และเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบน
และการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบน
และการคอร์รปัช่ันนัน้เป็นภยัร้ายแรงทีท่�าลายการแข่งขนัอย่างเสรแีละ
เป็นธรรม	 รวมท้ังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ
พจิารณาก�าหนดนโยบายต่อต้านการให้หรอืรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่	
เพือ่เป็นอกีหนึง่แนวทางในการปฏบิตังิานของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ
พนกังานของบริษทั	ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏบิตั	ิอกีทัง้	เพือ่
ป้องกันมิให้บริษัทฯ	อันรวมไปถึงกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และ
ผูเ้กีย่วข้อง	ฝ่าฝืนกฎหมาย	ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปัชัน่	
โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน	http://www.ais.co.th/sustainability/
ais-business-code-of-ethics-cg.html  

เมื่อวันที่	 16	 ธันวาคม	 2556	 เอไอเอส	 ได้ลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์เพือ่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	-	CAC)	เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อ
ต้าน	 การคอรัปชั่น	 และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใดๆ	 ขึ้นจาก
การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัหรอืจากการปฏบิตังิานในองค์กร	และวนัที	่
22	มกราคม	2559	บรษัิทได้รบัหนงัสอืแจ้งอย่างเป็นทางการเพือ่รบัรอง
ฐานะสมาชิกเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต	ในล�าดับถัดมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการให้หรือรับ
สินบน	 และการคอร์รัปช่ันของเอไอเอส	 และกลุ่มเอไอเอส	 และให้
ประกาศใช้ทั่วองค์กรโดยก�าหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ประมวลจริยธรรมธุรกิจ	 และเป็นแนวทางการก�ากับดูแลบริษัทและ
กลุ่มบริษัทเพื่อใหบริษัทในกลุ่มมีมาตรฐานและแนวทางการบริหาร
จัดการไปในทิศทางเดียวกัน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันก�าหนดให้บุคลากรของเอไอเอสและกลุ่ม
บริษัท	 ต้องไม่ด�าเนินการหรือเข้าไปมีสวนร่วมในการคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม	โดยบคุลากรของเอไอเอสและกลุ่มบรษิทั
ต้องด�าเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบายการให้หรือรับสินบน	 และ
การคอร์รปัชัน่ซึง่ครอบคลมุกระบวนการด�าเนนิงานต่างๆ	อย่างจรงิจงั	
เช่น	การบรจิาคเพือ่การกศุลและการเป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุ	การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล	เป็นต้น

นอกจากนี	้เอไอเอส	ได้สือ่สารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรบัสนิบน	
และการคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทอื่นใดที่มีอ�านาจ
ในการควบคมุ	คูค้่าทางธรุกจิและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรวมทัง้สาธารณชน	
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย	 เช่น	 จดหมาย	 อีเมล์	 เว็บไซต์	
Social	Intranet	การจัดนิทรรศการ	หรือการน�าเข้าไปบรรจุเป็นวาระ
หนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางท่ี
บริษัทก�าหนด

เอไอเอส	 ได้จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร	
เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจอย่างแท้จรงิเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่	ความคาดหวงัของบริษทัฯ	และบทลงโทษหากไม่ปฏบิตัติาม
มาตรการนี	้เช่น	การอบรมหวัข้อการต่อต้านการให้หรอืรบัสนิบน	และ
การคอร์รัปชัน่แก่พนกังานทีเ่ข้าใหม่และเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรการ
ปฐมนเิทศ	การจดัอบรมหลกัสตูรทางจรยิธรรมธรุกจิผ่านสือ่สารสนเทศ	
(LearnDi)	 รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมธุรกจิและการต่อต้านการให้หรอืรบัสินบน	
และการคอร์รปัชัน่กบัคูค้่า	ผูบ้รหิาร	และพนักงานเป็นประจ�าทกุปี	ทัง้นี	้
ในปี	 2560	ส่วนงานเลขานุการบริษัทได้จัด	Workshop	กับผู้บริหาร
ระดับสูง	(UC-Level)	ทั้งหมด	13	ท่าน	เพื่อร่วมหารือในการต่อต้าน
การให้หรือรับสินบน	 และการคอร์รัปชั่น	 โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ	
รวมถงึประเมนิความเสีย่งเพือ่น�ามาพฒันามาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่
และผลักดันให้ทุกสายงานปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เอไอเอสได้ประกาศแนวปฏบิตั	ิ“งดรบัของขวญั	(No	Gift	Guideline)”	
ในเทศกาลปีใหม่	รวมถงึได้ปรบัปรงุและประกาศใช้นโยบายการต่อต้าน
การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
ทรพัย์สนิของผูบ้รหิารและพนกังาน	จากคูค้่าหรอืผูท่ี้เกีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบรษิทัเพือ่เป็นการสร้างมาตรฐานทีด่ใีนการปฏบิตังิานของบคุลากร
โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดย
ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและเป็นการตอกย�้าการปฏิบัติตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3 , GRI 205-2
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เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่	(Whistleblowing)	ให้มีความเหมาะ
สมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร	 อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครอง
และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมลูเบาะแสทีเ่กีย่วข้องด้วย	โดย	Whistleblowing	จะเป็นเครือ่งมอื
ในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทางในการ
ปราบปรามการทุจริต	เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่
ปัญหานั้นจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะ
ทางการเงินขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลังได้

นโยบำยกำรเปิดเผยสำรสนเทศ
เอไอเอสในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ	ได้ด�าเนนิการ
เปิดเผยสารสนเทศที่มีความส�าคัญต่างๆ	ตามกฎหมายอย่างสม�่าเสมอ
ตลอดมา	 คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและความ
จ�าเป็นของการก�าหนดรายละเอยีดของหลกัการเปิดเผยสารสนเทศเพิม่
เตมิจากหัวใจส�าคัญท่ีได้ก�าหนดไว้แล้วในนโยบายก�ากบัดแูลกจิการของ
บริษัท	จึงได้ให้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศใหม่	เพื่อ
ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาวการณ์ปัจจุบัน	
โดยสาระส�าคัญของนโยบายคือเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศ	โดยอยูบ่นพืน้
ฐานของความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และเท่าเทียมกันของผู้ลงทุน	 และ
สามารถช่วยให้บรษิทัสามารถเปิดเผยสารสนเทศทีส่อดรบัต่อตามความ
คาดหวังของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัท	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ลงทุนสามารถประเมิน
ถึงมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทได้

สาระส�าคัญของนโยบายฉบับน้ีก�าหนดรายละเอียดของลักษณะ	
กระบวนการ	และการปฏิบัติหน้าที่	ในสาระส�าคัญ	ได้แก่

(ก)	ลักษณะของสารสนเทศที่มีสาระส�าคัญ
(ข)	ขั้นตอนการเปิดเผยสารสนเทศ
(ค)	การก�าหนดโฆษกและการปฏบิตัหิน้าทีข่องโฆษก	(Spokespersons)	
(ง)	การสื่อสารกับนักลงทุน	นักวิเคราะห์	เป็นต้น

นโยบำยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลการท�า
ธรุกจิการค้าระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน	เพือ่
ความโปร่งใสและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ดังหลักการ
ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในนโยบายก�ากบัดแูลกจิการและประกาศอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	
อย่างไรกด็	ีกระบวนการควบคมุดแูลในเรือ่งนีจ้�าต้องได้รบัการพจิารณา
ทบทวนอย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้ทันสมัยเข้ากับการด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทัและกฎระเบยีบทีป่ระกาศใช้ในปัจจบุนั	คณะกรรมการบรษิทัจึง
ได้มกีารทบทวนและนโยบายการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	เมือ่วนัที	่17	
มีนาคม	2560	โดยมีเนื้อหาสาระที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

•	 การท�าธุรกิจการค้าระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกนัของบรษิทัต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสมเหตสุมผลและค�านงึถงึ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญเสมือนกับการท�าธุรกิจการ
ค้ากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป	 (Arm’s	 length	
basis)	

•	 การตกลงเข้าท�าธรุกจิการค้าระหว่างบริษทัหรอืบริษทัย่อยกบับคุคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือเป็นธุรกรรม
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	(Arm’s	length	basis)	
ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินการไปได้ตามอ�านาจอนุมัติของบริษัท	
ทั้งนี้	 ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าธุรกรรมนั้นเข้าข่ายเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
(Arm’s	length	basis)	หรอืไม่	ให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนการท�าธุรกิจการค้าระหว่างบริษัทหรือบริษัท
ย่อยกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั	หรอืการท�าธรุกิจการค้าอืน่ที่
อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 ในกรณอีืน่ใด	คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุติัและ/หรอืให้ความ
เห็นชอบต่อการท�าธุรกิจการค้าระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	 (แล้วแต่กรณี)	 ในการนี้	 คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ความเหน็ว่าธรุกรรมนัน้มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัทหรือไม่	 ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)

•	 กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติ	การท�าธุรกิจ
การค้าระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทซึ่งตนมีส่วนได้เสีย

GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3
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นโยบำยกำรซือ้ขำยหลักทรพัย์ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงานในปี	 2560	 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือด�ารงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่ง
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	นโยบายฉบบันีม้หีวัใจส�าคญัหลกัคอืการห้ามมใิห้
บุคลากรของบรษิทัอาศยัข้อมลูภายใน	เพือ่ประโยชน์ในการซือ้ขายหลกั
ทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด	อันเป็นการสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบับแก้ไขล่าสดุ)	
รวมไปถึงประกาศฉบับอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ก�าหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่างๆ	ได้แก่	
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานนอกจากน้ียังระบุหน้าท่ีพิเศษให้กลุ่ม
บุคคลท่ีบริษัทก�าหนดไว้โดยเฉพาะ	 ได้แก่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานที่โดยต�าแหน่งหน้าที่สามารถเข้าไปข้อมูลภายในได้ต้องเปิด
เผยการถือครองหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท	 อินทัช	 โฮลดิ้งส์	
จ�ากัด	(มหาชน)	ต่อฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 ทุกคร้ังที่มีการซ้ือขายหรือโอน
หลกัทรพัย์	เพือ่ประโยชน์ในการก�ากบัดแูลและความโปร่งใส	นอกจาก
นี้	กลุ่มบุคคลที่บริษัทก�าหนดไว้โดยเฉพาะดังกล่าวยังห้ามซื้อขายหลัก
ทรัพย์	 ในช่วงเวลา	 สามสิบวัน	 (30)	 วัน	 ก่อนวันที่เปิดเผยงบการเงิน
ประจ�ารายไตรมาสและประจ�าปี	(Blackout	Period)	อีกด้วย

แนวปฏิบัติกำรใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงวิธีการสื่อสารของคนในสังคม
ปัจจุบัน	 คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ถูก
ต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานในการใช้
งานอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์	หัวใจหลักของแนวปฏิบัตินี้คือ
การตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในกิจส่วนตัวและในหน้าที่การงาน
โดยปราศจากความระมัดระวัง	 รวมถึงการหลีกเลี่ยงการละเมิด
กฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ด้วย	 เช่น	 พนักงานต้องใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์	 โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น	เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี	2560	บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช	ีดงันี้

•	 ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจ�านวน	 2.56	
ล้านบาท	 ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย	
จ�านวนทั้งสิ้น	6.42	ล้านบาท

•	 ค่าตอบแทนของงานบริษัทอื่น	 (Non-audit	 fee)	 ของบริษัทให้
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	จ�านวน	0.22	ล้านบาท	
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relations)	 ของ 
เอไอเอส	 เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทที่ส�าคัญ	 และเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและในการวเิคราะห์บรษิทัโดยนกัวเิคราะห์
หลักทรัพย์	 โดยอยู่ภายใต้การก�ากับการด�าเนินงานของ
หวัหน้าคณะผูบ้รหิารด้านการเงนิ	มเีป้าหมายเพือ่สร้างความ

เชื่อม่ันและความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทแก่นักลงทุน	 เพื่อสะท้อนมูลค่าของบริษัทอย่าง 
เหมาะสม	ทั้งนี้	 เพื่อการด�าเนินงานที่ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมและส่งเสรมิความน่าเชือ่ถอืของนกัลงทนุต่อบรษิทั	ส่วน
งานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ก�าหนดนโยบายการในการเปิดเผย
ข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์	 ซึ่งมีสาระส�าคัญ
ดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม

1.	 เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.	 เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	ทันเวลา	 และสม�่าเสมอ	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบทั้งในด้านบวกหรือด้านลบต่อบริษัท	 ผู้ลงทุน	

หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	
3.	 ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล	 โดยไม่เลือกที่จะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เป็นการเฉพาะ

กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน

1.	 ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	 ก�าหนดช่วงเวลางดรับนัดการประชุมหรือตอบค�าถามเก่ียวกับผลประกอบการ	 (Silent	 Period)	 เป็นระยะเวลา	 1	 เดือน	 ก่อนการประกาศ 
ผลประกอบการในทุกไตรมาส

3.	 ก�าหนดห้ามผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ข้าข่ายอาจเข้าถงึหรอืล่วงรูข้้อมลูภายในของบริษทั	ซือ้ขาย	โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัในระหว่าง
ช่วงเวลา	30	วัน	ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจ�าปี

4.	 ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท	 ต้องจัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ของตน	 คู่สมรส	 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 และผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา	 (คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน)	 	 รวมถึงจัดท�ารายงานทุกครั้งที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว	ภายใน	3	วันท�าการ

เอไอเอสได้รับรางวัล 
SET Award ปี 2560 
ประเภทบริษัท 
จดทะเบียนดีเด่น 
ด้านนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
จากตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

GRI 102-25
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เพือ่ให้เกดิความเพยีงพอและสม�า่เสมอของการรบัรูข้้อมลูต่อนกัลงทนุ	
บรษิทัจัดเปิดเผยข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัต่อการตดัสนิใจลงทนุเป็นประจ�า

ข้อมูลที่เปิดเผยประจ�าไตรมาส ข้อมูลที่เปิดเผยประจ�าปี

รายงานงบการเงินรายไตรมาส รายงานงบการเงินรายปี

ข้อมูลผลการด�าเนินงานและรายงานการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายบริหารรายไตรมาส

ข้อมูลผลการด�าเนินงานและรายงานการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายบริหารรายปี

เหตุการณ์ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานะ 
ทางการเงินของบริษัท

กลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงคาดการณ์ 
ทางการเงินรายปี

วารสารนักลงทุนประจ�าไตรมาส รายงานประจ�าปี	และรายงานพัฒนาความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการรายไตรมาส

ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการเสริมช่องทางการรับรู้ข้อมูลให้สะดวกทั่วถึง	 รวมถึง
สร้างความชัดเจนในการส่ือสารข้อมูล	นอกเหนือจากช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
จึงได้จัดสรรให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่เปิดเผย

อีเมลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	
investor@ais.co.th

เป็นช่องทางในการส่งข้อมลูผลการด�าเนนิงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปี	หลงัจากทีม่กีารเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว	 รวมถึงเป็นช่องทาง 
ในการแจ้งข่าวสารอื่นๆ	 เช่น	 การจัดกิจกรรมนักลงทุน	 ซึ่งนักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถ
สมัครการรับข่าวสารผ่านช่องทางนี้

การเปิดให้นักลงทุนเข้าพบที่
บริษัท	 หรือการจัดประชุมผ่านทาง
โทรศัพท์	(Conference	call)

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สอบถามเพ่ิมเติมถึงกลยุทธ์ 
การด�าเนินงานจากผู้บริหารระดับสูง

การออกพบปะนักลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ	(Roadshow)

เพือ่เปิดโอกาสให้นกัลงทนุจากทัง้ในและต่างประเทศได้พบปะผูบ้รหิารระดบัสงูและสอบถามถงึ
การด�าเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท		

เว็บไซต์	
http://investor.ais.co.th

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเงินและด้านกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 
ผลประกอบการย้อนหลัง	 งบการเงิน	 รายงานประจ�าป ี	 แบบ	 56-1	 ข ้อมูลพื้นฐาน 
เก่ียวกับอุตสาหกรรม	 ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ปฏิทินนักลงทุน	 
แจ้งก�าหนดการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้	ข้อมลูหุน้	การจ่ายเงนิปันผล	โครงสร้างการบรหิารจดัการ
ของบริษัท	รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เป็นต้น

ตอบสนองความต้องการและความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
แต่ละกลุ่ม	ทั้งนี้	ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ	จะต้องเป็นข้อมูล
ทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แล้วเท่านั้น	โดยมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	ดังนี้

รายไตรมาสและรายปี	โดยเผยแพร่ทัง้ในภาษาไทยและภาษาองักฤษ	
ดังนี้
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กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแถลงผลประกอบการประจ�าไตรมาส

กิจกรรม 2560 วัตถุประสงค์ กลุ่มนักลงทุนที่เข้า
ร่วม

ผู้บริหารที่เข้าร่วม

แถลงผลประกอบการ
ประจ�าไตรมาส

รายไตรมาส
(4	ครั้ง)

แถลงผลการด�าเนินงาน
ประจ�าไตรมาสและตอบข้อ
ซักถาม

นักวิเคราะห์และนัก
ลงทุนสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
/	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารด้านปฏิบัติการ	
/	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน

แถลงทศิทางการด�าเนนิ
ธุรกิจและกลยุทธ์

วาระกลางปี
วาระสิ้นปี
(2	ครั้ง)

ชี้แจงผลการด�าเนินงาน	
แนวทางและกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินงานในรอบครึ่งปี
และรอบสิ้นปีและตอบข้อ
ซักถาม

นักวิเคราะห์และนัก
ลงทุนสถาบันในและ
ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	/	หัวหน้า 
เจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน	/	ผู้บริหารใน
สายงานอื่นๆ

งานบริษัทจดทะเบียน
พบนักลงทุนจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และ
พบปะนักลงทุนที่ 
ห้องค้า

รายไตรมาส
(12	ครั้ง)

แถลงผลการด�าเนินงาน
ประจ�าไตรมาสและตอบข้อ
ซักถาม

นักลงทุนรายบุคคล	ที่
ปรึกษาการลงทุน	และ
นักวิเคราะห์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ในปีที่ผ่านมา	 ด้วยการตระหนักถึงความส�าคัญในการท�าหน้าที่สื่อสาร
ข้อมูลเชิงกลยุทธ์และข้อมูลส�าคัญต่างๆ	 แก่นักลงทุนอย่างเข้มข้นขึ้น	
ตามสถานการณ์ของบรษิทัและอตุสาหกรรมโทรคมนาคมใประเทศไทย
ทีม่กีารพฒันาอย่างรวดเรว็	ส่วนงานนักลงทนุสมัพนัธ์จงึได้มกีารจัดสรร
ช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างใกล้ชิดมากข้ึน	 โดยมีการออก 
ให้ข้อมูลแก่กลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ห้องค้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง	
และมีการตอบค�าถามนักลงทนุบนเวบ็ไซต์การลงทนุตามสมควร	รวมถงึ
ออกพบปะกับนักลงทุนต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น	เช่น	พบปะ

กับกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารระดับกลาง	 เป็นต้น	 ท้ังนี	้
กจิกรรมต่างๆ	ได้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดจีากผูบ้รหิารระดบัสูงของ
บริษัท	 เช่น	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเงิน	
และผู้บริหารในสายงานด้านอ่ืนๆ	 โดยผู้บริหารได้จัดสรรเวลาใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อแถลงนโยบายและ
ทศิทางของบรษิทั	รวมถงึพบปะนกัลงทนุอย่างสม�า่เสมอทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ	โดยบรษิทัได้มีการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการแถลง
ผลประกอบการและการพบปะนักลงทุนต่างๆ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่เปิดเผย

วารสารนักลงทุน เพื่อสรุปข้อมูลผลประกอบการในไตรมาสล่าสุด	 และพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทในช่วง 
ที่ผ่านมา	เช่น	สินค้าและบริการใหม่ๆ	หรือรางวัลที่ได้รับ

ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ	เช่น	
สื่อสิ่งพิมพ์	โทรทัศน์	งานสัมมนา	

เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์และผลการด�าเนินงานของบริษัทต่อสาธารณะ	 โดยผ่านทาง 
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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กิจกรรมพบปะนักลงทุน

กิจกรรม 2560 วัตถุประสงค์ กลุ่มนักลงทุนที่เข้า
ร่วม

ผู้บริหารที่เข้าร่วม

เดินทางพบนักลงทุน
ในและนอกประเทศ	
(Roadshow)

20	ครั้ง สื่อสารในด้านภาพรวมการ
ด�าเนินงาน	ทิศทางและ
กลยุทธ์ของบริษัท

นักลงทุนสถาบันทั้งใน
และต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	/	หัวหน้า 
เจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน

เปิดโอกาสนักลงทุน 
เข้ามาพบที่บริษัท	 
(Company	Visit)	
และการประชุม
ทางโทรศัพท์	
(Conference	call)

80	ครั้ง เปิดโอกาสให้นักลงทุนนัด
หมายเพื่อเข้าพบและ 
ซักถามการด�าเนินงาน	
ทิศทางและกลยุทธ์ของ
บริษัท

นักวิเคราะห์และนัก
ลงทุนสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	/	หัวหน้า 
เจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน

นอกจากนี้	ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ของนักลงทุน	(Investor	Feedback)	ที่มีโอกาสติดต่อกับส่วนงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์เป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือน�าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและ
ปรบัปรงุส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ในช่วง
หกปีท่ีผ่านมา	ส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ได้รบัรางวัลอนัทรงเกียรตอิย่าง
สม�า่เสมอต่อเนือ่งจากท้ังรางวลั	SET	Award	โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย	และรางวัล	Best	in	sector	ในหมวด	Communication	
โดย	IR	Magazine	Awards	–	South	East	Asia	เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์และ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง	 ผ่านทางโทรศัพท์	 หมายเลข	
02	029	3112	หรอื	02	029	5014		และทางอเีมล	investor@ais.co.th				
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท  แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	 3	 ราย	
ซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	 การบัญชี	 กฎหมาย	 และการ
บริหารจัดการ	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงจัดท�าตามแนวทางและข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีรายชื่อปรากฎ	ดังนี้	

นายไกรฤทธิ์			อุชุกานนท์ชัย	 					ประธานกรรมการตรวจสอบ	
นายสุรศักดิ์				วาจาสิทธิ์			 					กรรมการตรวจสอบ	
นายประสัณห์	เชื้อพานิช1)	 					กรรมการตรวจสอบ	

ปี	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น	 12	 ครั้งโดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้	มนีางสวุมิล	กลุา
เลิศ	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี	2560	ปรากฎในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระเที่ยงธรรมตาม
ขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และทบทวนให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและผ่านการอนมุตัโิดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกปี	คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
มรีายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องเชือ่ถอืได้	และมรีะบบการควบคมุภายใน
ทีเ่พียงพอ	รวมทัง้ดแูลให้ผูบ้รหิารปฏบัิตหิน้าทีต่ามนโยบายของบริษทั	
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปี	2560	ได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความ
ถูกต้อง	ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงิน	และงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ท้ังราย
ไตรมาสและประจ�าปี	 2560	 ซ่ึงได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยและสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ	 โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีสอบทานประเด็นที่มี
สาระส�าคัญ	 สอบทานความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	
การประมาณการทางบัญชี	 และการใช้ดุลยพินิจต่างๆ	 ในการจัดท�า
งบการเงิน		รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	
โดยได้สอบถามและใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดท�า
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัท	 มีความเช่ือถือได้โปร่งใส	 ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	 เพื่อปรึกษาหารือกันอย่าง
อสิระถงึการได้รบัข้อมลู	ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน	การตรวจสอบ
ข้อมูลที่มีความส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน	 และข้อเสนอแนะต่อ
ระบบการควบคมุภายในในกระบวนการจดัท�ารายงานทางการเงนิและ
งบการเงนิ	ซึง่ส�าหรบัปี	2560	ผูส้อบบญัชไีม่ได้มข้ีอสังเกตทีม่นียัส�าคญั	

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	กระบวนการจดัท�ารายงานทาง
บัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
ผู ้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจ�ากัด
ขอบเขตในการตรวจสอบ	ซึ่งท�าให้มั่นใจได้ว่า	 รายงานทางการเงินได้
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน	 ก�ากับดูแล	 และให้
ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส	โดยยึดหลัก
ความสมเหตุสมผล	ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	
เป็นปกติทางธุรกิจ	และประโยชน์สูงสุดของบริษัท	

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจท�ารายการ
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ	 ดังเช่นที่ท�ากับบุคคล
ภายนอกทั่วไป	มีเงื่อนไขการค้าปกติ	ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล	และ	มี
การเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ	 แล้ว	 โดยใน
ปี	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่มีนัยส�าคัญ	
ได้แก่	 การท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ	 บริษัท	 ซีเอส	 ล็อกซอินโฟ	
จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบียน	โดยเห็นว่าการท�าธรุกรรมดงักล่าว
มีความโปร่งใส	 สมเหตุสมผล	 มีราคาที่เป็นธรรมซึ่งได้มีการประเมิน
มลูค่าโดยทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัด้วยวธิต่ีางๆ	ตามหลกัสากล	
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ	 รวมถึงได้เปิดเผย
ข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตาม
เวลาที่ก�าหนดแล้ว	

3. การปฏบิตัติามกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 กฎระเบียบ	 และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย	คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	รวมทัง้ภาระผกูพนัทีอ่าจจะเกดิข้ึนจาก
สัญญาที่กระท�ากับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ	
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดต่างๆ	 ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง	 ส�าหรับบางเรื่องที่มีข้อโต้แย้ง
อยู่บ้าง	ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าผลการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องต่อข้อโต้แย้ง
ดงักล่าวน่าจะคลีค่ลายไปในทางทีด่ต่ีอบรษิทันัน้	ได้ร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างครบถ้วนเหมาะสมแล้ว	

4. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน	 โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจ�าปี	 2560	 และพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอ
แนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชี
อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายจัดการ	โดยได้ติดตามและสอบทาน
เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้าขึ้นอีก	

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�า
ปี	 2561	 ที่จัดท�าขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักการ
ความเส่ียงเป็นพื้นฐาน	โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติ
งานท่ีเป็นจุดควบคุมที่ส�าคัญในเชิงป้องกัน	ตลอดจนการตรวจสอบ
ด้านการป้องกนัการทจุรติและตรวจประสทิธผิลของระบบการประเมนิ
การควบคุมโดยตนเองของฝ่ายจัดการ	รวมถึงได้พิจารณาขอบเขต
การปฏิบัติงาน	 หน้าท่ีความรับผิดชอบ	 ความเพียงพอของบุคลากร	
ความรูค้วามสามารถของบคุลากร	และการพัฒนา	Digital	Automation	
Audit	มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ	Big	Data	 ให้เป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วข้ึนและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพิ่มบทบาทการให้ค�าปรึกษาเพ่ือพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้ก้าวไปสู่	 Trusted	 Advisor	 เช่น	 จัดท�าโครงการ	 Self-Business	
Assurance	เพือ่สร้างความเข้าใจหลกัการควบคมุภายในตามแนวทาง
การป้องกันความเสี่ยง	3	ระดับ	(Three	Line	of	Defense)	ซึ่งมุ่งเน้น
ความส�าคัญให้ฝ่ายจัดการท�าหน้าที่เป็นปราการด่านที่	2	(2nd	Tier)	
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและลด 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันเวลา	

คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน	รวมทัง้ได้
ประชมุเป็นการเฉพาะกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น
อสิระ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิกจิกรรมตรวจสอบภายในและบทบาท
ในการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ในด้านระบบการ
ควบคุมภายใน	 ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการก�ากับดูแล
กิจการ	เป็นไปอย่างมีอิสระ	มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพท่ี
ได้ตั้งไว้	 นอกจากนี้	 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในประจ�าปี	2559	ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก
ภายนอก	 (External	 Quality	 Assessment	 Review)	ซึ่งผลการ
ประเมินเสร็จสิ้นในไตรมาส	1	ปี	2560	สรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทมีคุณภาพการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ของการปฏบิตังิานตามวชิาชพีตรวจสอบภายใน	และมคุีณภาพในระดบั
มาตรฐาน	 (Standard)	 เมื่อเทียบเคียงกับคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในที่ดีแบบมืออาชีพในระดับสากล

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	ระบบการตรวจสอบภายในของ
บริษัทมีความเหมาะสม	มีประสิทธิผล	และมีความเป็นอิสระ	แผนงาน
ตรวจสอบประจ�าปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท	
และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้		

5. การสอบทานการบริหารความเส่ียง	 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากการประชุมร่วมกับ
ตัวแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจ�านวน	4	ครั้ง	
ในปี	 2560	 โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ี
เหมาะสมให้การด�าเนนิธรุกิจเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธิภาพ	
นอกจากนี	้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบคุวามเสีย่งใหม่ๆ	ให้ครอบคลมุ
ทกุความเสีย่งและการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของบรษิทัและอตุสาหกรรม
โทรคมนาคม	เพือ่ให้บรษิทัสามารถบริหารจดัการความเสีย่งได้รวดเรว็
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค	Digital	ที่มีการแข่งขันที่รุนแรง	
 
6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานและก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูล
การกระท�าผิดและการทุจริต	 การสอบสวน	 และการคุ้มครองผู้ให้
ข้อมูล	 จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ี
บริษัทแต่งตั้งขึ้นและหน่วยงานตรวจสอบภายในในปี	 2560	 จ�านวน
ทั้งหมด	 12	 ครั้ง	 ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียน	 และผล
การสอบสวนตามกระบวนการของบริษัท	 รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของช่องทางการร้องเรียน	

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจัดการข้อร้องเรียนในปัจจุบันมี
ความเหมาะสม	 เป็นธรรม	 มีประสิทธิผล	 สอดคล้องกับนโยบายการ
ก�ากับดูแลที่ดีและ	Fraud	Risk	Policy	ของบริษัท	ทั้งนี้	 ในปี	2560	
มีข้อร้องเรียนผ่านระบบร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและพนักงานมี
ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�าความผิด	รวมทั้งสิ้น	19	เรื่อง	
ส่วนหนึง่เป็นเรือ่งเข้าข่ายผดิประมวลจรยิธรรมธรุกจิและไม่ปฏบิตัติาม
ระเบยีบ	ซึง่มมีลูค่าไม่เป็นสาระส�าคญั	และได้น�ามาปรบัปรงุเพือ่ก�าหนด
แนวทางการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง		
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7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	 คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2561	 โดยได้พิจารณาจาก
คณุสมบัตขิองผู้สอบบัญช	ีทกัษะความรูค้วามสามารถและประสบการณ์
ในการตรวจสอบ	ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชีตามจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	คุณภาพของงานสอบบัญชี
ในรอบปีท่ีผ่านมา	 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว	 จึงมีมติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ้น	
ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561	

8. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี	โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะ
และรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
โดยผลการประเมินแสดงได้ว่า	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	โดยยดึมัน่บนหลกัการของความถกูต้อง	ระมดัระวงัรอบคอบ	
โปร่งใส	และมคีวามเป็นอิสระเทีย่งธรรมอย่างเพยีงพอ	ไม่มข้ีอจ�ากดัใน
การเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	อย่างสร้างสรรค์	เพื่อประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรปุในภาพรวม	คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า	คณะกรรมการบริษทั	
และกรรมการบรหิารตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทั	มจีรยิธรรมและความ
มุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมี
คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ	ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	โดยได้ให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีมี
ประสิทธิผล	 โปร่งใส	 รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

นายไกรฤทธิ์			อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุรศักดิ์			วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ

นายประสัณห์		เชื้อพานิช	
กรรมการตรวจสอบ

1)	นายประสัณห์	เชื้อพานิช	ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560
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การบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน

กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎ ระเบียบ

(Compliance Risk)

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนธุรกิจ
(Business Risk Management)

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริต
(Fraud Risk Management)

ควำมเสี่ยงด้ำนทุจริต
(Fraud Risk)

กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM)

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
(Operational Risk)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
(Financial Risk)

การบริหารความเสี่ยง

1.การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้
เอไอเอสสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร	 รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 ได้อย่าง
เหมาะสม	 เอไอเอสมีการด�าเนินงานตามนโยบายและกรอบแนวทาง

การบรหิารความเสีย่งแบบทัว่ทัง้องค์กร	(Enterprise	Risk	Management:	
ERM)	ซึง่ครอบคลมุทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัปฏบิติังาน	เพือ่บรหิาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	 โดย
ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กรของเอไอเอส	
มีองค์ประกอบหลักดังนี้
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กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส

กระบวนการบรหิารความเสีย่งของเอไอเอส	ประยกุต์ใช้หลกัการบรหิาร
ความเสีย่งตามมาตรฐานสากลของ	The	Committee	of	Sponsoring	
Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	โดยประยกุต์

ใช้กับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงด้าน
ทุจริต	ซึ่งประกอบด้วย

ก�ำหนดวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำย

ระบุเหตุกำรณ์
หรือปัจจัยเสี่ยง

ประเมินควำมเสี่ยง

ตอบสนองต่อควำมเสี่ยง

ก�ำหนดกิจกรรม
ควบคุม

ติดตำมและรำยงำนผล
อย่ำงสม�ำ่เสมอ

1. การก�าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในระดับองค์กร	 และ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	
ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 และมีการทบทวนความเสี่ยงที่
ยอมรบัได้	วัตถุประสงค์	และเป้าหมายในการด�าเนนิงานเป็นประจ�าทกุปี	

2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเกิดข้ึนแล้วส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายขององค์กร	 ทั้งท่ี
เกิดจากปัจจัยภายใน	 เช่น	 กระบวนการท�างาน	บุคลากร	 และปัจจัย
ภายนอกต่างๆ	เช่น	ความต้องการของลูกค้า	ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และการเมือง	การเปลี่ยนแปลงกฎ	ระเบียบต่างๆ	เป็นต้น

3. การประเมินระดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง	 ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดของ
ความเสี่ยงนั้นๆ	และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของ
ความเสี่ยงใดๆ	ที่อาจส่งผลต่ออีกความเสี่ยงหนึ่ง		

4. การตอบสนองต่อความเส่ียง ตามแต่ละระดบัของความเสีย่งด้วย
วิธีการที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การด�าเนินการ

5. การก�าหนดกจิกรรมควบคุม หรือแผนงานเพือ่จัดการความเสีย่ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6. การติดตาม ให้มีการด�าเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ได้ก�าหนด
ไว้อย่างเหมาะสม	 และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�า
 

GRI 102-30 , GRI 102-31
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บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ผู้บริหำรสำยงำน

พนักงำน

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

• ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
• ก�ำกับดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม
• มอบหมำยหน้ำที่กำรบริหำรควำมเส่ียงให้คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง

• ก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
• มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม
• ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

•   รบัมอบนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงไปประยกุต์ใช้ทัว่ทัง้องค์กร
•   ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย
•   สร้ำงควำมวัฒนธรรมกำรตระหนักรู้ถึงควำมเสี่ยงให้แก่พนักงำน  

ทุกระดับชั้น

• ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้หน่วยงำน
• รับผิดชอบในกำรระบุ ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงในหน่วยงำน
• สร้ำงควำมวฒันธรรมกำรตระหนักรูถ้งึควำมเส่ียงให้แก่หน่วยงำน

•   เรียนรู้และตระหนักรู้ถึงควำมส�ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
•   น�ำนโยบำยและกรอบกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปประยุกต์ใช้

กับกำรท�ำงำนประจ�ำวัน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
•   สอบทำนควำมเหมำะสม 

และประสิทธิภำพของระบบ       
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริหำร
•   ก�ำกับดูแลและติดตำมสถำนะ

ควำมเส่ียงท่ีส�ำคัญขององค์กร

GRI 102-30
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก
แต่ละสายงาน	และมปีระธานกรรมการบริหาร	เป็นประธานคณะกรรมการ	
โดยมกีารประชุมเป็นรายไตรมาส	เพือ่พจิารณาประเดน็ความเสีย่งใหม่	
ประเมนิระดบัความเส่ียง	พร้อมทัง้พจิารณาความสมัพนัธ์จากผลกระทบ
ของความเสี่ยงแต่ละเรื่อง	ทบทวนระดับของความเสี่ยงเดิมที่ได้ระบุ
ไว้แล้ว	และตดิตามความส�าเรจ็ของการบรหิารความเสีย่ง	โดยพจิารณา
จากแผนงานของฝ่ายจดัการทีร่บัผดิชอบในปัจจยัความเสีย่งต่างๆ	และ
ผลส�าเร็จของตัววัดผลที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น	

ในปี	2560	เอไอเอสได้ก�าหนดให้มีการรายงานผลของการด�าเนินการ
บรหิารความเส่ียงในระดบัสายงานในการประชมุซึง่มปีระธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประธานในการประชมุ	เพือ่รบัทราบประเดน็ความเสีย่งต่างๆ	
รวมทัง้แนวทางในการจัดการความเสีย่งของแต่ละสายงาน	เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าการบรหิารความเส่ียงของแต่ละสายงานด�าเนินไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
และประสทิธผิลอย่างแท้จรงิ	รวมทัง้เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัว่าความเสีย่ง
ในทุกระดับ	มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม	อยู่ภายใต้ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ตามที่บริษัทก�าหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�าเสนอผลการบริหารความเสี่ยง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร	และคณะกรรมการ
บริษัทได้รับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 เพ่ือให้มีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 รวมทั้ง
สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	

2.การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการทุจริต	
เพื่อป้องกัน	ตรวจสอบ	รายงานและบริหารจัดการประเด็นเรื่องทุจริต	
โดยนโยบายฉบับนีไ้ด้ก�าหนดแนวทางปฏบิติัเก่ียวกับการบริหารความเสีย่ง
จากการทุจริตไว้	3	ด้าน	คือ
1.	 การป้องกนั	เป็นการระบ	ุประเมนิ	ทบทวนและตอบสนองต่อการ

ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ
ชัน้ตระหนกัถงึปัญหาและความส�าคญัของการรายงานเหตทุจุรติ	
การฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบ

2.	 การตรวจสอบ	 เป็นการตรวจและสอบสวนการประพฤติมิชอบ
หรือการทจุริตใดๆ	หรอืเหตทุีอั่นควรสงสยัว่าจะเกีย่วข้องกบักรณี
ดงักล่าว

3.	 การตอบสนอง	 เป็นการด�าเนินการกระบวนการสอบสวนรวมถึง
กระบวนการลงโทษ

เอไอเอสคาดหมายว่ากรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานพึงตระหนักถึง
ความเสีย่งของการเกดิการทจุรติ	รวมถงึการแจ้งเตอืนเหตุต่าง	ๆ 	ทีอ่าจ
เกีย่วข้องกับการทจุรติในทนัท	ีและให้ความร่วมมอืในการสอบสวนเรือ่ง
ทุจริตอย่างเต็มที่	 ทั้งนี้	 เอไอเอสได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านทุจริต	 (Fraud	 Risk	Management	 Committee:	
FRMC)	เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลนโยบายและขัน้ตอนการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงด้านทุจริต	รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ	มีระบบการ
บริหารความเสีย่งด้านทจุรติ	เพือ่ท�าการบรหิารและควบคมุความเสีย่ง
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

3.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียง
นอกเหนือจากการก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและบทบาท
หน้าที่ของพนักงานทุกระดับในองค์กรแล้ว	เอไอเอสยังมุ่งส่งเสริมและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจที่ตรงกันในเร่ืองของความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร	และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้	โดยเอไอเอสด�าเนนิ
มาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้

• ประกาศใช้นโยบายการบรหิารความเสีย่ง	คูม่อืการบรหิารความเสีย่ง	
และขัน้ตอนในการบรหิารความเสีย่ง	เผยแพร่บนโซเซยีล	อนิทราเนต็	
เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปอ่านและท�าความเข้าใจได้

• จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับสายงาน		
ครอบคลุมถึงกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ

• สื่อสารผ่านการจัดงานประกาศผลประกอบการทุกครึ่งปี	 เพื่อให้
พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกันและรับทราบทิศทางและ
อุปสรรค/ความท้าทาย	 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะสั้น
และระยะยาว

• ให้ความรูเ้ร่ืองหลกัการบรหิารความเส่ียงกับพนักงาน	โดยจดัท�าเป็น
เอกสารน�าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจว่า	 และเผยแพร่บนโซเซียล	
อินทราเน็ต
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4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การออกแบบและจดัท�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกจิ
น�าเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ
ของกระบวนธรุกจิหลกั	มาออกแบบและจัดท�าแผนความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจที่สามารถรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น	 โดยพิจารณา
จากวเิคราะห์ผลกระทบทางธรุกจิ	(Business	Impact	Analysis:		
BIA)	ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงของเหตุการณ์ต่างๆ	
ที่อาจเกิดขึ้น	 เพื่อระบุบริการหรือกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญ	
และผลกระทบจากการหยุดชะงักของบริการหรือกระบวนการ
ดงักล่าว	รวมถงึก�าหนดช่วงเวลาหยดุชะงกัและระดบัการด�าเนนิ
งานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ

การน�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ 
น�าแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิทีอ่นมัุตแิล้วไปด�าเนนิการ
ตามทีร่ะบใุนแผนงาน	และสือ่สารแผน	บริหารความต่อเนือ่งทาง
ธุรกจิพร้อมท�าความเข้าใจกับทกุฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง	รวมทัง้จดัเตรียม
ทรพัยากรทัง้จากภายในและภายนอกทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการ
ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ

โดยก�าหนดให้มีนโยบายและคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
และให้มีคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	
Continuity	Management	 Committee)	 ที่ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของแต่ละสายงาน	 มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน	
เพื่อก�ากับดูแลให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและยั่งยืน	

กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 ประกอบไปด้วย	 4	
กระบวนการหลัก	ดังนี้

การซ้อมแผน และท�าให้แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ
เป็นปัจจุบัน 
จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามก�าหนด
เวลาและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 พร้อมท�าการปรับปรุงแผนงาน	
ให้เป็นปัจจบุนั	และรายงานผลการซ้อมแผนบรหิารความต่อเนือ่ง
ทางธรุกจิ	ต่อผูบ้งัคบับญัชาผูร้บัผดิชอบแผนบรหิารความต่อเนือ่ง
ทางธรุกจิน้ัน	รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนือ่ง
ทางธุรกิจให้รับทราบ

การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ทาง การด�าเนินธุรกิจ
การปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารจัดการความต่อเน่ืองใน
การด�าเนินธุรกิจ	เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ในเวลานั้น

กำรออกแบบ
และจัดท�ำแผน

กำรฝึกซ้อมตำมแผน

กำรทบทวน
และปรับปรุง

แผนงำน กระบวนการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ
กำรน�ำไปปฏิบัติ

เอไอเอสน�าระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	 ภายใต้กรอบการ
ด�าเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจมาใช้เพื่อเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	เช่นกรณี
ทีเ่กิดภัยพบัิต	ิภัยธรรมชาต	ิหรือเหตกุารณ์ความผิดพลาดต่างๆ	ทีไ่ม่อยู่
ในความควบคุม	 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกิดการ
หยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก	 และอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย	
เสียหายต่อทรัพย์สิน	และบุคลากร	ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการธุรกิจ
ที่ส�าคัญ	(Critical	Business	Process)	ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
รวมถึงบริษัทต่างๆ	ในกลุ่มเอไอเอส	และบริษัทในเครือ
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5.ภาพรวมการด�าเนินงานตามกรอบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
เอไอเอสด�าเนินกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดย
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน	และระบบงานส�าคัญ
ต่างๆ	โดยพจิารณาจากความเสีย่งของภยัคกุคามต่างๆ	ทีอ่าจจะเกดิขึน้	
ทัง้ในแง่ของโอกาสทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์น้ันๆ	และผลกระทบหากเหตุการณ์
นัน้เกดิขึน้	เพือ่ด�าเนนิการจดัท�าแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิใน
ระดับองค์กร	 เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ	 ที่อาจส่งผลเสีย
หายต่ออาคารส�านักงาน	หรือความสูญเสีย	เสียหายต่อทรัพย์สิน	และ
บุคลากรของเอไอเอส

การจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน	 จากการ
ประเมินผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ใน
แต่ละหน่วยงานได้	 เพื่อจัดท�าแผนความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ
ส�าหรบักระบวนการธรุกจิทีส่�าคญัของแต่ละหน่วยงาน	ซึง่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้า

การจัดท�าแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพ่ือรวบรวม
กลยทุธ์และขัน้ตอนในการกูค้นืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่นับสนนุ
การด�าเนินงานของกระบวนการธุรกิจที่ส�าคัญ	 ตลอดจนทรัพยากรที่
จ�าเป็นต้องใช้ในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน	
เพื่อให้บริการหลักท่ีส�าคัญของเอไอเอสสามารถกลับมาใช้งานได้ตาม
ก�าหนดเวลาและระดับการด�าเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/
กระบวนการ	

การจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือรองรับกระบวน
ธุรกิจหลัก (Critical business processes) ที่มีผลกระทบโดยตรง
ต่อการส่งมอบบรกิารหลกั	(Critical	services)	และถอืเป็นความรับผดิชอบ
ของผูบั้งคับบัญชาทุกระดบัและพนกังานทุกคนทีจ่ะต้องให้ความร่วมมอื
ในกจิกรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบักระบวนการบริหารความต่อเนือ่งทางในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 การจัดท�าแผนการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
แผนบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การฝึกซ้อม	และ
การทบทวนปรบัปรงุแก้ไขแผนงานเพือ่ให้มัน่ใจในประสทิธผิลของแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

6.ผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา และเป้าหมายในปี 2561
ในปี	2559-2560	ได้มกีารฝึกซ้อมตามแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ
ในกระบวนการหลกั	ได้แก่	การเกดิภาวะฉกุเฉนิท่ีอาคารส�านกังานใหญ่	
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานระบบงานที่ส�าคัญได้	 พนักงานท่ี
เกี่ยวข้องจึงจ�าเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานฉุกเฉิน
ทีไ่ด้มกีารก�าหนดไว้	รวมทัง้การจ�าลองเหตกุารณ์ฉกุเฉนิกรณศีนูย์จดัเกบ็
ข้อมูลหลักเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้	 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการให้บรกิารต่างๆ	ของเอไอเอส	โดยทีเ่อไอเอสได้จดัเตรียมแผนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ	 เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะท�าให้
เอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่งตามแผนบรหิารความต่อเนือ่ง
ทางธรุกจิทีไ่ด้ก�าหนดไว้	และให้มัน่ใจว่า	เอไอเอสจะสามารถตอบสนอง
และบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเม่ือประสบกับเหตุการณ์
ไม่คาดคิดต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม	

นอกจากนี	้เอไอเอสตัง้เป้าว่าจะสามารถขอการรบัรองมาตรฐานสากล	
ISO	 22301	 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	
Continuity	Management	System:	BCMS)	ในธุรกิจบริการคลาวด์	
(Cloud	 service)	 ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการขอการรับรองมาตรฐานฯ	
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่	1	ปี	2561

การควบคุมภายใน
เอไอเอสสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้นอย่างรัดกุมตามกรอบ
การควบคุมภายในแบบบูรณาการ	หรือ	COSO	Internal	Control	-	
Integrated	Framework	2013	(COSO	2013)	ของ	The	Committee	
of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission		
ซึ่งประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	และ	17	หลักการ		โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญด้านการด�าเนินงาน	
การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ี
เกีย่วข้อง	สามารถสนบัสนนุและปรบัปรงุผลการด�าเนนิงานให้ดีข้ึน	และ
ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท		โดยในปี	2560	
การด�าเนินกิจกรรมควบคุมภายใน	สามารถสรุปได้ดังนี้

GRI 102-17 , GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3 , GRI 414-1
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องค์ประกอบและหลักการ COSO กิจกรรมควบคุมภายในของเอไอเอส

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

1.	 องค์กรยึดมั่นในความซื่อตรงและ
จรยิธรรม	โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
มีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
พนักงาน	 มีการก�าหนดมาตรฐานทาง
จรยิธรรมทีชั่ดเจน	มกีลไกการประเมนิการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
พนักงาน	มีกลไกการตรวจจับและจัดการ
กบัการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ทันท่วงที

ช่องทางการแจ้งข้อมูลเม่ือพบเห็นหรือ
สงสัยว่าจะมีการกระทาผิดและการท�า
ทุจริต
1.	 คณะกรรมการบริษัท	 ผ่านประธาน
กรรมการตรวจสอบ
e-mail:	AuditCommittee@ais.co.th
2.	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
e-mail:	internal-audit@ais.co.th
3.	หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
e-mail:	human-resource@ais.co.th
4.	Ethics	hotline	หมายเลข	020293333

• มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ	ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็นประธาน	ท�าหน้าที่
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม		และ
มีการจัดตั้งคณะท�างานรณรงค์เรื่องจริยธรรมธุรกิจเพื่อจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวล
จริยธรรมธุรกิจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	เช่น	วิดีโอคลิปและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในลิฟท์		โดยมี
การจัดท�าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้พนักงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถ
เข้าใจและน�าไปปฏบิตัไิด้		นอกจากนี	้ได้จดัตัง้คลนิคิจรยิธรรมเพือ่เป็นช่องทางการตอบข้อซกัถาม
และสื่อสารกับพนักงานผ่านช่องทางในโซเชียล	 อินทราเน็ต	 อีกทางหนึ่ง	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ
จริยธรรมธุรกิจมีการรายงานแผนการด�าเนินงานและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร	
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

• ขยายขอบเขตการสื่อสารและการรณรงค์ไปยังพนักงาน	Outsource	และคู่ค้า	ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย	อาท	ิการส่งจดหมายถงึคู่ค้า	การเพิม่เรือ่งจรยิธรรมธรุกจิไว้ในแอปพลเิคชนัและเว็บไซต์
ของช่องทางจัดจ�าหน่าย	 การก�าหนดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทางการค้าและสัญญาว่าจ้างบริการ
ระหว่างกัน	 ฯลฯ	 และก�าหนดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตามจริยธรรม
ธุรกิจเป็นประจ�าทุกปีติดต่อกันเป็นปีที่	6		โดยในปี	2560	ผลการประเมิน	เป็นดังนี้

• ก�าหนด	“นโยบายต่อต้านการให้หรอืรบัสนิบนและการคอร์รัปชัน่”	เพ่ือใช้บงัคบักบัทกุคนในองค์กร
และคู่ค้า	 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียล	อินทราเน็ต	 เว็บไซต์เอไอเอส	ส�าหรับคู่ค้า	หน่วยงาน
จัดซื้อและหน่วยงานดูแลช่องทางจัดจ�าหน่ายได้สื่อสารนโยบายผ่านทางอีเมล	 แอปพลิเคชันและ
เวบ็ไซต์ของช่องทางจดัจ�าหน่าย	เพือ่ให้คูค้่าทกุรายรบัทราบ	และก�าหนดเป็นเงือ่นไขในการเข้าท�า
สัญญาทางธุรกิจ	

• ในการลงทะเบียนคู่ค้าใหม่ทุกราย	 หน่วยงานจัดซื้อจะท�าการคัดเลือกคู่ค้าผ่านแบบประเมินท่ี
ครอบคลมุเรือ่งการปฏิบตัติามกฎหมาย	การด�าเนนิธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม	การท่ีคูค้่าต้องไม่มปีระวตัิ
เกี่ยวกับคอร์รัปชั่นและให้สินบน	รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน	ฯลฯ

• ก�าหนด	“นโยบายการรบัแจ้งข้อมลูการกระท�าผดิและการท�าทจุรติ	การสอบสวนและการคุม้ครอง
ผู้ให้ข้อมูล”	และช่องทางรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิด	มาตั้งแต่ปี	2557	โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง	
โซเชียล	อินทราเน็ต	และเว็บไซต์เอไอเอส	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรับแจ้งข้อมูล	การเก็บรักษา
ข้อมูลเป็นความลับ	การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	รวมถึงการสอบสวน	และการลงโทษผู้กระท�าผิด	

กลุ่มผู้ได้รับการประเมิน
เป้าหมายตอบกลับ ผลท่ีได้รับ เป้าหมายคะแนน ผลคะแนน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560
1.	ผูบ้รหิารและพนกังาน 80% 100% 99% 80% 90% 88%

2.	พนกังาน	Outsource 60% 90% 86% 70% 90% 83%

3.	คู่ค้า 50% 60% 61% 70% 80% 76%

GRI 102-33,  , GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3 , GRI 414-1
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องค์ประกอบและหลักการ COSO กิจกรรมควบคุมภายในของเอไอเอส

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

• จัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริต	 การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง	 (Zero	
Tolerance	 Policy)	 ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต	 (Fraud	 Risk	
Management	Policy)	คือ	จะไม่ผ่อนปรนการลงโทษต่อกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคลากรรายใด
ทีก่ระท�าทจุรติ	ซึง่ทีผ่่านมามกีารประชาสัมพนัธ์เพือ่ยกตัวอย่างกรณทีจุรติและการลงโทษทีเ่กดิขึน้
จริงให้พนักงานทราบโดยไม่ได้ระบุตัวตนของผู้กระท�าผิด	 เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้อง

• คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาข้อร้องเรียนและผลการสอบสวนการกระท�าผิด	การทุจริต	หรือ
การไม่ปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมธรุกิจ	ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส	ทั้งนี้	เพื่อให้บริษัทมีการก�ากับดูแลอย่างโปร่งใส	และป้องกันมิให้เกิดการกระท�าผิด
ขึ้นอีกในองค์กร

• ในปี	2560		เอไอเอสได้รบัการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต	

2.	 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลฝ่ายจัดการอย่างเข้มแข็ง	 โดยคณะ
กรรมการบริษัทมีความรู้ความสามารถที่
เพียงพอและมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
จัดการ

• คณะกรรมการบรษิทัยดึหลกัการท�างานด้วยความรบัผดิชอบ	โปร่งใส	และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ
ของบรษัิทและผูถ้อืหุน้	โดยในรอบของการประชมุทกุครัง้	จะมกีารเชญิฝ่ายจัดการมาเพือ่สอบถาม
ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนและกลยุทธ์ที่วางไว้		พร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	ยังได้มีการพบปะผู้สอบบัญชี	และ/หรือ	ผู้ตรวจสอบภายใน	
ตามความเหมาะสม	เพื่อประเมินระดับการรับรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์	วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้	

• คณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	ทีห่ลากหลาย	โดยประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอิสระ		และมีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า	1	ใน	3	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	 45	 ของกรรมการทั้งชุด	 ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ	หน้า	67			

• คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงผลการปฏิบัติงานและ
การสอบทานฝ่ายจดัการ	เช่น	ประสทิธภิาพของระบบควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง		
การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง		การปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีการด�าเนนิงาน
ด้านจริยธรรมและพัฒนาความยั่งยืน	การส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมในองค์กร		รวมถึงการตรวจทาน
ข้อมูลทางการเงิน	

• ก�าหนดให้มคีณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วยดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจัดการในเร่ืองการตรวจสอบ
ภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การพัฒนาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ		โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส	รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ	หน้า	70-73
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• สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง	ผ่านการ
จัดฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กรและการเข้าร่วมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก		
ครอบคลุมทั้งเรื่องมาตรฐานความซื่อตรงและจริยธรรม	ความเป็นผู้น�า	 การคิดเชิงวิพากษ์	 และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา	นอกจากนี้	 ได้พัฒนา	Board	portal	 เพื่อเป็นช่องทางในการน�า
เสนอข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญั		เช่น	การเสนอข้อมลูแผนการปรบัปรงุยคุ	Thailand	4.0	ของรฐับาล	
และข้อมลูโอกาสการลงทนุใน	Eastern	Economics	Corridor	และการจดัส่งรายงานการด�าเนนิ
ธุรกิจให้แก่คณะกรรมการรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม	 โดยรายละเอียดการเข้าร่วมฝึก
อบรมในปีที่ผ่านมา	สามารถศึกษาได้จากหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ	หน้า	81-82			

3.	 ฝ่ายจัดการก�าหนดโครงสร้างและสาย
การรายงานของบริษัทที่เหมาะสมต่อการ
บรรลวุตัถปุระสงค์ด้านต่างๆ	รวมถงึเพือ่ให้
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน	
ทั้งนี้	 มีการก�าหนดอ�านาจ	 หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละโครงสร้างอย่าง
ชัดเจน

• โครงสร้างและสายการรายงานของเอไอเอส	 ถูกพิจารณาก�าหนดจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการด�าเนินธุรกิจ	 การสร้างสมดุลและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	 รวมถึงความสอดคล้อง
ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	โดยแบ่งเป็นสายงานเทคโนโลยี	สายงานบัญชีและการเงิน	
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สายงานการตลาด	 สายงานกลยุทธ์องค์กร	 และสายงานปฏิบัติ
การภายใต้กรรมการผูอ้�านวยการ	อาท	ิสายงานบรกิารลกูค้า	สายงานบรหิารกลุ่มลกูค้าทัว่ไปและ
ลกูค้าองค์กร	สายงานธรุกจิฟิกซ์	บรอดแบนด์	สายงานปฏบิตักิารส่วนภมูภิาค	เป็นต้น	โดยมกีารแบ่ง
แยกหน้าทีก่นัอย่างชดัเจนเพือ่ไม่ให้เกดิความซ�า้ซ้อนในการท�างาน	แต่จะช่วยสนบัสนนุซึง่กนัและกัน
ได้	และมีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน	โดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความ
เป็นอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	

• เอไอเอสน�าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการป้องกัน	 3	 ระดับ	 (Three	 Line	 of	
Defense)	เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรมีความรัดกุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	เช่น	ก�าหนดให้หน่วยงานที่
ท�าหน้าที่ติดตั้ง/ขยายเครือข่าย	 และหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพเครือข่ายมีสายการ
รายงานแยกออกจากกัน	

• คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบให้กบัผูบ้ริหารระดบัสงู	ผูบ้รหิาร
และผูป้ฏบิตังิานในบรษิทับนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถของพนกังานแต่ละคน	ซึง่ระดบัของ
อ�านาจหน้าที่มีทั้งลักษณะการสนับสนุนหรือการจ�ากัดการด�าเนินการ	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเพ่ือจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้มีการก�าหนดขอบเขตของ
อ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน	เช่น	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่น�าเป้าหมายที่ได้รับจากคณะ
กรรมการบรษัิท	มาพจิารณาก�าหนดเป็นแนวทางบรหิารงาน	และส่งมอบให้ผูบ้รหิารแต่ละสายงาน
รบัไปปฏบิตั	ิพนกังานด�าเนนิการตามกระบวนการทีไ่ด้จัดท�าไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยให้
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	 เพื่อถ่วงดุล	
และมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์การปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ป็น
หัวหน้าของสายงาน	และพนักงานแต่ละคนตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไว้อย่างชัดเจน	

• พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงาน	 Corporate	 Compliance	 ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกัน
ความเสี่ยงระดับท่ีสอง	(Second	Line	of	Defense)	ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและสอบทาน
การปฏบิตังิานของหน่วยงานปฏบิตังิานหลกั	เช่นสอบทานคุณภาพการให้บรกิาร	คณุภาพสญัญาณ	
การปฏิบัติตามกฎหมาย	การควบคุมทางการเงินทั่วไป	การออกแบบขั้นตอนทางธุรกิจ	และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นต้น	
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4.	องค์กรมุ่งมั่นในการจูงใจ	พัฒนา	และรักษา
บคุลากรผู้มคีวามรูค้วามสามารถ	โดยมนีโยบาย
และข้อปฏิบัติที่ชัดเจน	 มีการประเมินและ
จดัการให้มรีะดบัความรูค้วามสามารถทีเ่พียงพอ	
รวมถึงมีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งที่
ส�าคัญ

• เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง	โดยก�าหนดเป็นพันธกิจหลักในการ
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเสมือนเป็นเจ้าของ
กจิการ	และมคีวามสมดลุในชวีติการท�างาน	เป็นการจงูใจให้พนกังานเกดิความผกูพนัต่อองค์กร	
และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บริษัทเกิดความยั่งยืน	

• จากวิสัยทัศน์ของเอไอเอสในการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์	 หน่วยงานบริหารทรัพยากร
บคุคลจงึได้ด�าเนนิการตามนโยบายมุง่เน้นให้พนกังานเกดิการปรบัตวัไปสูย่คุใหม่	หรือทีเ่รยีกว่า	 
“The	NEXT	AIS”	โดยน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ปรบัปรงุกระบวนการท�างานและกระบวนการ
เรียนรู้องพนักงานมากขึ้น	เช่น	การจัดท�า	แอปพลิเคชัน	LearnDi	ที่รวบรวมหลักสูตรสนับสนุน
การท�างานท่ีจ�าเป็นและงานสัมมนาต่างๆ	 มาใส่ไว้เพื่อให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดและรับ
ชมได้ทุกที่ทุกเวลา	และการพัฒนาแอปพลิเคชัน	ReadDi	ที่น�าเอาหนังสือในห้องสมุดมาใส่ไว้
ในที่เดียว	ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจรักการอ่านและเข้าถึงองค์ความรู้ที่จ�าเป็นได้อย่างสะดวก
สบาย	นอกจากนี	้บรษิทัยงัสนบัสนนุให้พนกังานมปีระสบการณ์ดจิทิลั	ผ่านการใช้แอปพลิเคชนั	
AIS	mPAY	เพื่อช�าระเงินค่าซื้อสินค้าตลาดนัดราคาประหยัดเพื่อชาวเอไอเอส	(Save	market)	
และการช�าระค่าอาหารในห้องอาหารของบริษัท	เป็นต้น	

• ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์	 การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างเอไอเอสให้เป็น
องค์กรแห่งนวตักรรม	ผ่านการสือ่สาร	การจดักจิกรรมและการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร	ซึง่รายละเอยีด
เพ่ิมเติมสามารถศกึษาได้จากหวัข้อ	“การบรหิารจดัการนวตักรรมองค์กร	ในองค์กร”	หน้า	161-164

• การจัดหลักสูตร	AIS	Creative	Talents	เพื่อสร้างความแตกต่างในการด�าเนินธุรกิจ	และสร้าง
เครือข่ายผู้น�ารุ่นใหม่	 โดยมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง		
หลกัสตูรดงักล่าวเน้นการสร้างแรงบนัดาลใจและพฒันาความคดิสร้างสรรค์เชงิธรุกจิ	การเรยีนรู้
จากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เป็นแบบอย่างด้านความส�าเร็จจากหลากหลายอาชีพ	

• การดูแลให้พนักงานมีความสุขแบบองค์รวม		โดยจัดตั้งโครงการ	AIS	Wellness	ขึ้นในปี	2559	
เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง	 ทั้งสุขภาพกาย	 สุขภาพใจ	
และสุขภาพทางการเงิน	ซึ่งในปี	2560	เน้นการท�ากิจกรรมใน	3	ด้าน	คือ	การออกก�าลังกาย	
การพัฒนาด้านอารมณ์	และการดูแลเร่ืองอาหาร	นอกเหนือจากการสนับสนุนให้มีห้อง
ออกก�าลังกายทีม่อีปุกรณ์และเจ้าหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญให้ค�าแนะน�าการจดัหลกัสูตรการออกก�าลงักาย	
การแข่งขัน	3	เดือน	สะเทือนไขมัน	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	และกิจกรรมกีฬาสีเพื่อส่งเสริม
ความผูกพันในกลุ่มพนักงาน

• จัดท�ากรอบการพัฒนาบุคคลากรตามสายวิชาชีพทั้งด้านเทคนิคและด้านบริหาร	(Hard	skill	&	
Soft	skill)	ส่งเสรมิให้พนกังานจดัท�าแผนพฒันารายบุคคล	(Individual	development	plan)	
ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท	 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาตนเองและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	 โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศที่
พนักงานและผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามความคืบหน้าการด�าเนินตามแผนได้
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• จดัตัง้หน่วยงานเอไอเอส	อะคาเดมี	่เพือ่รบัผดิชอบการพฒันาความรูค้วามสามารถด้านการบรหิาร
จดัการและสร้างความเป็นผูน้�าทีเ่ป็นมาตรฐานทัว่ทัง้องค์กร	จดัหาหลกัสตูรการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ	
เช่น	การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน	การจัดสัมมนาทั้งภายในและภายนอก	และการสร้างบทเรียน
ออนไลน์บนแอปพลิเคชัน	 LearnDi	 โดยในปีที่ผ่านมา	 บริษัทได้จัดหลักสูตรภายในเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้น�าให้แก่ผู้บริหารที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต	 โดยเชิญอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาให้ความรู้

• นอกจากเอไอเอส	อะคาเดมี	่แล้ว	ยงัก�าหนดให้มหีน่วยงานย่อย	ทีร่บัผดิชอบเร่ืองการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหน้าทีง่านเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทั	ในด้านงานขายและงาน
บริการลูกค้า	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม	 โดยจัดหลักสูตรให้กับพนักงานในบริษัท
และคู่ค้าที่เป็นพันธมิตร	ในการรักษาคุณภาพงานให้เป็นมาตรฐาน	

• ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	 มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล	ทัง้ในวชิาชพีด้าน	IT	ด้านวศิวกรรม	และวชิาชพีอืน่ๆ	โดยผ่านการทดสอบและได้รบั
วุฒิบัตรวิชาชีพจากสถาบัน	 หรือหน่วยงานภายนอกที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ	 ซึ่งบริษัท
ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบและให้ค่าตอบแทนพิเศษ	 ทั้งนี้	 เพ่ือรักษา
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท	 และสามารถรักษาองค์ความรู้ที่ส�าคัญต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ	

• คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการน�าพาบริษัทให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเน่ืองสู่ความยั่งยืน	จึงได้มีการระบุหน้าที่งานส�าคัญและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่มี
ผู้ท�าหน้าที่ในบทบาทนั้นเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร	 ดังนั้นกรรมการจึงจัดให้มีการจัดท�านโยบาย
และการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 plan)	 เพ่ือเตรียมหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง
รบัมอบหมายความรบัผดิชอบ	ตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสงู	เช่น	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	หรอืหวัหน้า
หน่วยงานธรุกจิหลกั	ซึง่ได้มกีารจดัท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่งและแผนการอบรมเพือ่เตรยีมความ
พร้อมให้แก่ผูบ้รหิาร	การให้ค�าแนะน�าส�าหรบัผูท้ีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งนัน้	นอกจากนี	้ยงัได้พจิารณา
หน้าที่งานที่มีความส�าคัญ	 โดยเฉพาะงานพัฒนาระบบด้านวิศวกรรม	 และระบบสารสนเทศซึ่งมี
การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกด�าเนินการ	 โดยได้ก�าหนดมาตรการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น	

5.	 องค์กรก�าหนดให้บุคลากรรับผิดชอบ
ต่อผลส�าเร็จของกระบวนการต่างๆ	 ด้วย
การก�าหนดโครงสร้างและอ�านาจหน้าที	่
การก�าหนดตัวชี้วัดผลงาน	การให้สิ่งจูงใจ
และรางวัล	 การลงโทษ	 ที่เหมาะสมต่อ
ผลส�าเรจ็ในระยะสัน้และระยะยาว	รวมถงึ
พิจารณาไม่ให้มีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่
สูงเกินไป		

• ในแต่ละปี	 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อก�าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
องค์กร	(Balanced	scorecard)	โดยเชื่อมโยงเป้าหมายกับมาตรวัดผลที่เกิดขึ้นจริง	เพื่อสนับสนุน
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่ก�าหนด

• นอกจากนี	้	ได้ก�าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้ทีร่ะดบัต่างๆ	ตัง้แต่คณะกรรมการ
บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ผู้ประเมินผู้บริหารระดับสูง	และผู้บริหารในล�าดับต่อมา

• ในการประเมินจะใช้แนวทางการมีส่วนร่วมในการก�าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
พฤตกิรรมทีค่าดหวงั	โดยหวัหน้างานและผูใ้ต้บังคบับญัชามีหน้าทีป่รกึษาหารอืเพ่ือร่วมกนัก�าหนด	
วตัถปุระสงค์	เป้าหมายและตวัชีว้ดั	ทีส่อดคล้องกบัแผนธรุกจิและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทั
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยต้องไม่สร้างแรงกดดันต่อบุคลากรมากเกินไป	 ซึ่งในการก�าหนด
ตัวชี้วัดนั้นจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

• ในการก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน	เอไอเอสก�าหนดการประเมินและทบทวนปีละ	
2	ครั้ง	กล่าวคือ	รอบ	6	เดือน	และรอบ	12	เดือน		ซึ่งหัวหน้างานมีการชี้แจงให้พนักงานทราบทั้ง
ด้านเชิงบวกและเชิงลบเพื่อให้การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
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• ก�าหนดโครงสร้างเงนิเดอืน	โบนสั	และผลตอบแทนอืน่ๆ	ทัง้ในรูปตวัเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ	ทีเ่หมาะสม
กบับทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการปฏิบตังิานจรงิ	 โดยปราศจากอคตเิร่ืองความแตกต่าง
ทางเพศ	 เชื้อชาติ	 และถิ่นที่อยู ่อาศัย	 และมีการแจ้งให้พนักงานได้รับทราบอย่างชัดเจน		
โดยหน่วยงานบรหิารบคุลากรมีการทบทวนนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทน	โครงสร้าง
ของค่าตอบแทนและการให้รางวัล	 รวมถึงโครงสร้างการสรรหาและการเลื่อนต�าแหน่งอย่าง
สม�่าเสมอ		เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้พนักงานเกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม	อีก
ทั้งเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน	 เพ่ือให้สามารถรักษาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานด	ี
และดึงดูดบุคคลากรที่มีสมรรถภาพสูงไว้กับบริษัท

• มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสผ่านระบบประเมินผลงาน	ทุกระดับ	ต้ังแต่
ผู้บริหาร	พนักงานประจ�า	พนักงานชั่วคราว	และ	outsource	 โดยแบ่งการประเมินผลเป็นการ
ปฏิบติังานตามเป้าหมายงาน	และการประเมนิคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมของบคุลากรทีส่อดคล้อง
ตามวัฒนธรรมองค์กร

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

6.	 องค์กรระบุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ	
เช่น	ด้านการด�าเนินงาน	ด้านการรายงาน	
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	อย่าง
เหมาะสมและชัดเจนเพียงพอ	 โดยมีการ
ก�าหนดระดับความเสี่ยงหรือความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้จากเป้าหมาย

• ก�าหนดวตัถปุระสงค์การด�าเนนิงานไว้ในแผนธรุกจิประจ�าปีอย่างชดัเจนครอบคลมุทัง้ด้านรายได้	
ด้านคุณภาพเครือข่าย	 การพัฒนาสินค้าและบริการ	 การส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่
ลูกค้า	การปฏิบัติตามกฎหมาย	การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย	การบริหารทรัพยากรบุคคล	และ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน	 เป็นต้น	 โดยเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนและวัดได้	 สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัท

• ในการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาจาก
เป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิ	ผลกระทบในเชงิฐานะการเงนิและความยัง่ยนืของบรษัิท	และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

• ก�าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน	ตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์	

7.	 องค์กรมีกลไกในการระบุความเสี่ยง	
ประเมินระดับความเสี่ยง	และวิเคราะห์ว่า
ควรมกีารจดัการกบัความเสีย่งอย่างไร	โดย
บริษัทควรมีการบริหารจัดการความเส่ียง
ในทุกระดับขององค์กร	 มีการประเมิน
ปัจจยัความเสีย่งจากทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท		

• จดัท�านโยบายการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	Policy)	และคูมื่อการบริหารความเสีย่ง	
ซึง่ก�าหนดกรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่งครอบคลมุทกุกระบวนการ	ทกุธรุกจิ	รวมทัง้ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกระดับ	โดยค�านึงถึงกลยุทธ์และแผนการด�าเนินการของบริษัท	รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับ	 โดยก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง	
เช่น	คณะกรรมการบริษทั	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ผู้บริหารและพนักงาน	ไว้อย่างชัดเจน		โดยน�าเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ	

• จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับสายงาน	ภายใต้การก�ากับดูแลของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และการประสานงานของหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง	โดยพจิารณา
ประเมินความเส่ียงทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก	เช่น	กฎระเบยีบข้อบังคบัของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	 	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 	สภาพแวดล้อม	ด้านกลยุทธ์	 	ด้านการปฏิบัติงาน	
บุคลากร	หรือเทคโนโลยี	เป็นต้น	

• ก�าหนดให้มเีกณฑ์การประเมนิระดบัความเสีย่งทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัสายงาน	เพือ่ใช้ในการจัด
ล�าดับความส�าคัญและพิจารณาแนวทางจัดการความเสี่ยง	โดยรายละเอียด	ปรากฏในหน้า	101-103 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

8.	 องค์กรประเมินความเส่ียงจากการท�า
ทุจริต	 โดยพิจารณาการท�าทุจริตหลาก
หลายรูปแบบ	 มีการประเมินแรงจูงใจ	
ประเมนิโอกาส	และประเมนิทศันคตใินการ
ท�าทุจริต

• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต	(Fraud	Risk	Management	Policy)	เป็น
แนวทางการจดัการความเสีย่งด้านทจุรติทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก		ภายใต้การก�ากบั
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต	 โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบ
ประสานงาน

• ในปี	2560	มกีารพฒันากระบวนการรวบรวมและประเมนิการท�าทจุรติทีอ่าจกระท�าโดยบคุลากร
หรือบุคคลภายนอกซึ่งพิจารณาการทุจริตและการประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในด้านแรงจูงใจและ
ความกดดนั	ประเมนิโอกาส	และประเมนิทศันคติและการใช้เหตผุลเข้าข้างตนเอง		เพือ่มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบ	 เช่น	 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง	 หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย	 หน่วยงานวิเคราะห์การใช้งานที่ผิดปกติของลูกค้า	 หน่วยงานบัญชี	 หน่วยงานจัดซ้ือ	
หน่วยงานบริหารบุคคล	เป็นต้น

9.	องค์กรระบแุละประเมนิการเปลีย่นแปลง
ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายในอย่างมนียัส�าคญั	เช่น	การเปลีย่นแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอก	การเปลี่ยนแปลง
โมเดลธุรกิจ	 และการเปลี่ยนแปลงผู ้น�า	
เป็นต้น

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงานบริหารความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน	 และถือเป็นเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	 เนื่องจากกระบวนการบริหารการ
เปลีย่นแปลงมคีวามส�าคญัต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายใน	ทัง้นี	้การควบคมุภายในทีก่�าหนด
ไว้ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งอาจไม่มีประสิทธิผลเม่ือเงื่อนไขนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ		
เช่น	 การเปลี่ยนแปลงจากข้อก�าหนดทางกฎหมาย	หรือเศรษฐกิจ	 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ทางธุรกิจที่เกิดสายธุรกิจใหม่	การซื้อหรือขายธุรกิจ	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้น�าองค์กร	เป็นต้น			
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการระบุและประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	และพิจารณาระดับที่
สามารถจัดการความเสี่ยงได้

• จัดท�ากระบวนการรวบรวมและสรุปข่าวสารที่เก่ียวข้องกับบริษัทและอุตสาหกรรม	 แจ้งให้
กรรมการและผู้บริหารทราบเป็นรายวัน	 เพื่อให้มีการระบุและประเมินผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน

• หน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้ค�าแนะน�าและรวบรวมประเด็นความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและ
ระดบัสายธรุกจิ		รวมทัง้ประสานงานติดตามกระบวนการบรหิารความเส่ียงในทกุระดบัขององค์กร
ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	มกีารน�าเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาผลการบรหิาร
จดัการความเสีย่งทุกไตรมาส	และในกรณทีีเ่ป็นรายการทีม่นียัส�าคญัจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาด้วย	

องค์ประกอบที่  3  การควบคุมการปฏิบัติงาน

10.	 องค์กรเลือกและพัฒนามาตรการ
ควบคุมที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 โดยพิจารณาใช้
มาตรการที่มีความเหมาะสมกับบริษัท	
พิจารณาผสมผสานมาตรการควบคุม
แต่ละประเภท	 รวมทั้งให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่ที่เหมาะสม

• ด�าเนินการให้ความรู้ด้านระบบการควบคุมที่ดี	แก่บุคลากรระดับผู้บริหารและหัวหน้างานอย่าง
ต่อเนื่อง	การจัดสัมมนาฝึกอบรม	และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อให้บริษัทเลือกใช้และพัฒนา
มาตรการควบคุมที่คุ้มค่าและมีประสิทธิผล	ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการและลด
ความเสี่ยงที่ระบุไว้	
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องค์ประกอบที่  3  การควบคุมการปฏิบัติงาน

• คัดเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมเพื่อการตอบสนองต่อความเสี่ยงเฉพาะที่ต้องการควบคุม	
โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม	 ความซับซ้อน	 ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน	 รวมท้ัง
คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร	 ในการปฏิบัติงานที่ส�าคัญจะมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุม
ประเภทต่างๆ	อย่างเหมาะสม	ไม่ว่าจะเป็นประเภททีป่ฏบิติัโดยบคุลากร	(Manual	control)	หรอื
โดยระบบอตัโนมตั	ิ(Automated	control)	ซึง่เป็นกจิกรรมควบคมุทัง้ในเชงิป้องกนั	(Preventive	
control)	หรือเชิงตรวจหารายการความเสี่ยง	 (Detective	control)	 เป็นต้น	นอกจากนี้บริษัท
พจิารณาหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีแ่บ่งหรอืแยกกนัระหว่างบคุคลต่างๆ	ส�าหรบัการบนัทกึรายการ	
การอนุมัติให้ความเห็นชอบ	 และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อ
ผดิพลาดหรอืพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมหรอืการทจุรติ	เช่น	ผูท้�าหน้าท่ีรบัเงิน	ไม่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
การบันทึกรายการลูกหนี้ในระบบ	เป็นต้น

• ทกุหน่วยงานของฝ่ายจดัการในฐานะผูร้บัผดิชอบในการป้องกนัความเสีย่งระดบัทีส่อง	(Second	
line	of	defense)	และหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ในฐานะผูรั้บผดิชอบในการป้องกนัความเสีย่ง
ขัน้สดุท้าย	(Third	line	of	defense)	ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะน�าการออกแบบระบบการควบคมุ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11.	 องค์กรเลือกและพัฒนามาตรการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม	
เพือ่ให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผล
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเน่ือง	
มคีวามปลอดภยัจากผู้ทีไ่ม่เกีย่วข้อง	รวมถงึ
มีการจัดหา	พัฒนา	และบ�ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศอย่างเหมาะสม	

• ก�าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์	ไม่ว่า
จะเป็นในด้านงบประมาณ	การวางแผน	การจัดหา	การพัฒนาระบบการปฏิบัติการ	การดูแลให้มี
การใช้งานอย่างคุ้มค่า	 การบริหารจัดการความต่อเนื่อง	 การป้องกันและแก้ไขปัญหา	 การบ�ารุง
รักษา	และการรักษาความปลอดภัย	เป็นต้น

• แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูลและระบสารสนเทศ	 เพื่อก�าหนดนโยบาย	ก�ากับดูแล
ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องปฏิบตัติามข้อก�าหนดเรือ่งความปลอดภยัของข้อมลู	การพจิารณาคดัเลอืก
เทคโนโลย	ีอปุกรณ์ทีท่นัสมยั	ดแูลให้บรษิทัมกีารตดิตามข่าวสารการบกุรกุ	การละเมดิ	เพือ่แจ้งเตอืน
ให้กับหน่วยงานต่างๆ	 รวมถึงบุคลากรได้รับการฝึกอบรมที่จ�าเป็นให้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง		
โดยรายละเอยีดเพ่ิมเติม	ศกึษาได้จากหวัข้อ	“การปกป้องระบบสารสนเทศและการคุม้ครองข้อมลู	
ส่วนบุคคลของลูกค้า”	หน้า	142-145

• ก�าหนดให้มกีระบวนการป้องกนัการเข้าถึงระบบสารสนเทศทีส่�าคญั		เช่น	ระบบเครอืข่ายโทรศพัท์
เคลื่อนที่	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	และระบบฐานข้อมูล	โดยก�าหนดสิทธิการเข้าถึงในระดับ
ต่างๆ	เกี่ยวกับข้อมูล	ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	ระบบงาน	และการเข้าถึงทางกายภาพเป็นแนว
ปฏิบัติอย่างชัดเจน	 รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามตรวจจับการละเมิดสิทธิ	
การบุกรุกเข้าระบบต่างๆ	 ด้วยเครื่องมือลักษณะอัตโนมัติเพื่อให้มีการติดตามได้อย่างต่อเนื่อง	 
รวมทั้งการแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม

• ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ทนักบัเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลง
และน�าเสนอบริการที่ทันสมัยให้กับลูกค้า	และก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน	
การพฒันาระบบ	 (System	Development	 Life	 Cycle:	 SDLC)	 ไว้อย่างชดัเจน	 โดยจดัท�าเป็น
เอกสารระบจุดุควบคมุส�าคญัทีจ่�าเป็น	เกีย่วกบัการจดัหา	การพฒันา	การทดสอบ	การบ�ารงุรกัษา	
รวมถึงข้อควรระวังด้านกฎหมาย	เพื่อให้การปฏิบัติงานการพัฒนาระบบงานจากพนักงานหรือ
ผู้ให้บริการจากภายนอก	มีการด�าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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12.	องค์กรน�ามาตรการควบคุมไปใช้	โดยมี
การก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน	
ซึง่รวมถงึการก�าหนดผู้ปฏบิติัและผู้รับผิดชอบ
ต่อผลส�าเร็จของมาตรการควบคมุ	ระยะเวลา
ทีเ่กีย่วข้อง	แนวทางปฏบิตัเิพือ่แก้ไขความผดิ
ปกต	ิและระดบัความรูค้วามสามารถทีจ่�าเป็น	
ทั้งนี้บริษัทมีรอบการปรับปรุงนโยบายและ
วิธีปฏิบัติ ให ้มีความเหมาะสมและเป ็น
ปัจจุบัน

• คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และหัวหน้างานชี้แจงจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติมาตรการควบคุม
ต่างๆ	 ให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ	 โดยส�าหรับมาตรการควบคุมที่ส�าคัญหรือมีเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรจ�านวนมาก	เอไอเอสจะจัดท�าขึ้นเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กระชับและชัดเจนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร	เช่น	นโยบายและระเบยีบทางการเงนิ	นโยบายและระเบยีบการบรหิารบคุลากร		
นโยบายและระเบยีบปฏบิตักิารจดัซือ้	แนวทางปฏบิตังิานส�าหรบัพนกังานเอไอเอส	ชอ็ป	เป็นต้น

 
• ก�าหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละนโยบาย	 เช่น	 หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการ	 รับผิด

ชอบนโยบายการท�ารายการระหว่างกนัและนโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	
และพนักงาน	 	 ส�านักเลขานุการบริษัท	 รับผิดชอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและประมวล
จริยธรรมธุรกิจ	 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบนโยบายบริหารความเสี่ยง	 ต้องมีการ
ทบทวนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือความเป็นปัจจุบันของนโยบายอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	
โดยนโยบายที่เป็นระดับองค์กร	 จะถูกน�าเสนอให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องพิจารณา	
ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัอนมุตั	ิส�าหรบันโยบายย่อยของแต่ละสายงาน	จะถกูน�าเสนอ
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

องค์ประกอบที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

13.	องค์กรมข้ีอมลูทีม่คีณุภาพสนบัสนนุการ
ควบคุมภายใน	 มีแหล่งข้อมูลมีคุณภาพ	
พจิารณาต้นทนุและประโยชน์ของข้อมลู	โดย
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถ
รวบรวมและประมวลข้อมลูทีต้่องการได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

• ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิฝ่าย
จดัการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังานทีเ่กีย่วข้องมาให้ข้อมลูทีจ่�าเป็นได้	รวมถงึมอี�านาจว่าจ้างทีป่รกึษา	
หรอืเชญิบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพือ่ให้ความเหน็	หรอืค�าแนะน�า	เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัิ
งานตามขอบเขตหน้าที่ได้หากมีความจ�าเป็นได้		

• จดัให้มรีะบบเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพ	ทนัสมยั	และมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งในการประมวลข้อมูล
จ�านวนมากเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ใช้ได้	 ทันเวลา	และทันต่อการแข่งขัน	 (Big	 data	
analysis)	 เช่น	 การรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน
และน�าเสนอบรกิารทีเ่หมาะสมกบัลกูค้า	การวดัสญัญาณโทรศพัท์มอืถอืเพือ่ประเมนิคณุภาพการ
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	เป็นต้น

• ก�าหนดให้มหีน่วยงานกลางทีร่บัผดิชอบต่อระบบฐานข้อมลูของบรษิทั	ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณ	
การวางแผน	การควบคุมดูแล	การเข้าถึงข้อมูล	และรักษาความปลอดภัย

• ก�าหนดกรอบความปลอดภัยของข้อมลูของลกูค้าและข้อมลูอ่ืนๆ	อย่างเข้มข้น	โดยได้รับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของข้อมูล	ISO27001:2013	มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับระบบคลาวด์
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องค์ประกอบและหลักการ COSO กิจกรรมควบคุมภายในของเอไอเอส

องค์ประกอบที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

14.	องค์กรมรีะบบการสือ่สารภายในบรษิทั
ที่มีคุณภาพ	โดยมีการเลือกใช้ช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม	มีการสื่อสารข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพยีงพอไปยงัผูท้ีเ่กีย่วข้อง	มกีารสือ่สาร
ข้อมูลให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ
หน้าทีก่�ากบัดแูลบรษิทั	รวมทัง้ก�าหนดให้มี
ช่องทางการสื่อสารลับเฉพาะหรือนิรนาม

• จัดต้ังช่องทางการสื่อสารข้อมูล	 ข่าวสาร	 นโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ	 ที่จ�าเป็นต่อพนักงาน
และเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ในหลากหลายรปูแบบ	อาท	ิโซเชยีล	อนิทราเนต็	แอป
พลิเคชัน	การสื่อสารผ่าน	SMS	หรืออีเมล	การจัด	CEO	Talk	Weekly	5	minutes	และการจัด
งาน	Half	Year	Business	Plan	เพื่อรายงานความคืบหน้าผลประกอบการรอบครึ่งปีเมื่อเทียบ
กบัเป้าหมายให้พนกังานรบัทราบ	และก�าหนดให้มีหน่วยงานกลางทีร่บัผดิชอบในการสือ่สาร	เพือ่
ให้มกีารแบ่งปันและได้รบัข้อมลูทีจ่�าเป็นทัว่ทัง้องค์กร	ช่วยให้บคุลากรได้รบัทราบความคาดหวงัที่
ชดัเจนจากผูบ้รหิารระดับสงูว่าการควบคมุเป็นเรือ่งส�าคญัและเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน	โดย
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดในโซเชียล	อินทราเน็ต	และผ่าน
ตัวแทน	(People	champion)	ของแต่ละสายงานได้

• เมื่อพนักงานพบเห็นการกระท�าผิดและการท�าทุจริต	สามารถแจ้งข้อมูลผ่าน	“นกหวีด	ฮอตไลน์”	
3333	หรือแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่	AuditCommittee@ais.co.th	โดยพนักงานจะ
ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต	การสอบสวนและ
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล		

• นอกจากนี้	ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ	Board	Portal	และส�านักเลขานุการบริษัท	
ให้กับคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการชุดย่อย	

15.	 องค์กรมีระบบการสื่อสารเพ่ือรับและ
ส่งข้อมูลกับบุคคลภายนอกเช่น	ลกูค้า	คูค้่า	
ผูถ้อืหุ้น	หน่วยงานก�ากบัดแูล	เป็นต้น	โดยมี
การเลอืกใช้ช่องทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม	
รวมท้ังก�าหนดให้มีช่องทางการสื่อสาร
ลับเฉพาะหรือนิรนาม

• มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนตามกลุ่มของ
ผู้มีส่วนได้เสีย	โดยบริษัทมีกลไกในการติดตามการแก้ไขความผิดปกติหรือข้อร้องเรียนต่างๆ	ที่ได้
รับจากทุกช่องทาง	ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้า	308-310

• ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าผิดหรือการท�าทุจริตที่อาจเกี่ยวข้องกับ
เอไอเอสและบริษัทในเครือได้อย่างปลอดภัยไปยังคณะกรรมการบริษัท	 ผ่านทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่	 AuditCommittee@ais.co.th	 โดยมีการประชาสัมพันธ์อยู่บนเว็บไซต์องค์กรและ
รายงานประจ�าปี	ซึง่ผูแ้จ้งข้อมลูจะได้รบัการคุม้ครองตามนโยบายการรบัแจ้งข้อมลูการกระท�าผดิ
และการท�าทุจริต	การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
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องค์ประกอบและหลักการ COSO กิจกรรมควบคุมภายในของเอไอเอส

องค์ประกอบที่  5  ระบบติดตาม

16.	องค์กรมีกระบวนการติดตามว่าระบบการ
ควบคุ มภาย ในก� าลั งด� า เนิ น ไปอย ่ า ง มี
ประสิทธิผลและต่อเนื่อง	 โดยประกอบด้วย
กลไกการติดตามอย่างต่อเนื่องภายในระบบ
งานเอง	และกลไกตามตดิตามเป็นระยะจากผู ้
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ	โดยผู ้
รบัผดิชอบการตดิตามมคีวามรูค้วามสามารถที่
เพียงพอ

• ผู้บริหารและหัวหน้างานของเอไอเอสก�าหนดกลไกต่างๆ	 ในการติดตามประสิทธิผลของ
ระบบการควบคมุภายใน	เช่นการประชมุตดิตาม	และการสอบทานข้อมลูระดับความผดิปกติ	
เป็นต้น	

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 และผู้สอบบัญชีภายนอก	 เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม
ประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในอย่างเป็นอสิระ	โดยมกีารปรบัเปลีย่นแผนการตดิตาม
เป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง	 รูปแบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 2/2561	 เมื่อวันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2561	 ได้มีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินตามแนวทางท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ก�าหนด	โดยผลสรุป
ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	มีประสิทธิผลเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ

• คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารรายงานการสอบทานระบบการควบคมุภายใน	ระบบการบรหิาร
ความเสี่ยงของเอไอเอสและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

• ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท	คือ	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	ได้ประเมิน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของปี	2560	และให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสม	

17.	 องค์กรมกีระบวนการจัดล�าดบัความส�าคญั
และสื่อสารความผิดปกติที่ตรวจพบไปยัง
ผู้รบัผิดชอบ	ผู้บรหิาร	และคณะกรรมการบรษิทั	
เพือ่ให้มกีารวเิคราะห์หาต้นเหตทุีแ่ท้จรงิและมี
การจัดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	นอกจากนี้	
ฝ่ายจัดการมีกลไกติดตามความคืบหน้าของ
การด�าเนินการแก้ไข

• เมือ่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในทีม่สีาระส�าคญั	ฝ่ายจดัการจะมกีารวเิคราะห์
หาต้นเหตุของข้อบกพร่อง	และก�าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อด�าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที

• คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ฝ่ายจัดการและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องสือ่สารให้คณะกรรมการทราบทนัทไีว้อย่างชดัเจน	เช่น	ประเดน็ทีม่มีลูค่า
ความเสยีหายจ�านวนมาก	กระทบต่อชือ่เสยีงของบรษิทั	การฝ่าฝืนกฎหมาย	การไม่ปฏบิตัติาม
มาตรการควบคุมที่ส�าคัญ	หรือประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต	เป็นต้น

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน	และหน่วยงานอืน่ทีไ่ด้รบัมอบหมายมหีน้าทีต่ดิตามความคบืหน้า
การแก้ไขของฝ่ายจดัการต่อความผิดปกตทิีต่รวจพบ	 และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น
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การตรวจสอบภายใน

ประวัติหัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน

นางสุวิมล	กุลาเลิศ	
ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าคณะผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายใน	ได้รบัการแต่งตัง้
เมื่อวันที่	1	มกราคม	2542

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท	 MBA	 Track	 Management	 Information	 System,	
Oklahoma	City	University,	ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางวิชาชีพ	
• Certified	Public	Accountant	(2528)	
• Certified	Internal	Auditor	(2543)	
• Certificate	in	Risk	Management	Assurance	(2556)

การผ่านหลักสูตรอบรม
• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในปี	2553
• หลักสูตร	HARVARD	LEADERSHIP	DEVELOPMENT	PROGRAM

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี
• หัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	

เซอร์วิส	ตั้งแต่ปี	2542
• อาจารย์พิเศษ	 และวิทยากรด้านระบบการควบคุมภายใน	 และการ

ตรวจสอบภายใน	ของสภาวชิาชีพบญัชี	และมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย		
ตั้งแต่ปี	2552	จนถึงปัจจุบัน

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของหัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบ
ภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.	 หัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งก�ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ	เที่ยงธรรม	มีจรรยาบรรณ	และปฏิบัติ
หน้าที่เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	
และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน

2.	 หน่วยงานตรวจสอบภายเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ	 โดยใน
ปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้
ก�าหนดภารกิจ	ขอบเขตการปฏิบัติงาน	อ�านาจ	และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ	 และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน	 โดยมีการ
ทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

3.	 หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีใ่ห้ความเชือ่มัน่	(Assurance	
service)	และให้ค�าปรึกษา	(Consulting	service)	โดยการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน	ระบบ
การบรหิารความเสีย่ง	และการก�ากบัดแูลกจิการ	เพือ่สนบัสนนุให้
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

4.	 หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท�าแผนงานตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปี	สอดคล้องกบัทศิทางกลยทุธ์ของบรษิทั	ระดบัความเสีย่ง 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึง่เป็นไปตามหลกัการใช้ความเส่ียงเป็นพืน้ฐาน	 
(Risk-based	 approach)	 ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงส�าคัญที่ส่งผลกระ
ทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท	 โดย
ในปี	 2560	 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นเรื่อง	 กระบวนการ
จัดซื้อทุกระบบงานที่มีมูลค่าสูง	เช่น	งานวิศวกรรม	งานขายและ
การตลาด	งานบรกิารและบรหิารลูกค้า	การตรวจสอบการปฏบิตัิ
ตามระเบยีบข้อบงัคับ	ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกัน
ทุจริต	 โดยแผนงานตรวจสอบได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผล
การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบ
จากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
อย่างสม�่าเสมอ

5.	 นอกจากนี้	 หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อสนับสนุนให้
คณะกรรมการต ร วจสอบสาม า รถด� า เ นิ น ก า รต ามที ่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย	และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการรบัข้อ
ร้องเรยีนการกระท�าผิดและการท�าทจุรติจากพนกังานภายในและ
บุคคลภายนอก	 ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการท�าทุจริต	
การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมูล	และรายงานผลให้คณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกเดือน

6.	 นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน	 หัวหน้าคณะ 
ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในยงัปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ	เช่น	การให้ค�า
ปรึกษาแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการในด้านการควบคุมภายใน	ด้านการ
บริหารความเสี่ยง	 ด้านจริยธรรมธุรกิจ	 ด้านความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน
ของหัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการ
บั่นทอนความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

7.	 หน่วยงานตรวจสอบภายในยดึถอืกรอบโครงสร้างการปฏบัิตงิาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล	 และมีการทบทวน
กฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	 โดยมี
การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน	โดยการประเมินด้วย
ตนเองเป็นประจ�าทุกปี	และได้รับการประเมินโดยองค์กรอิสระ
จากภายนอกทกุ	5	ปี	ทัง้นี	้เพือ่ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ปฏิบตังิาน
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	
โดยส่งเสรมิให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	ระบบการบรหิาร
ความเสีย่ง	และระบบการก�ากบัดแูลท่ีด	ีซึง่ผลการประเมินครัง้ท่ี	2	
ในปี	2559	โดยบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	(KPMG)	ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินในไตรมาส	1	ปี	2560	พบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของเอไอเอสได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล	และมีคุณภาพใน
ระดับมาตรฐานเม่ือเทียบกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอื่นท่ัว
โลกที่เป็นมืออาชีพ
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กิจกรรมตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมา และแผนงานในอนาคต

1. การสนับสนุนฝ่ายจัดการน�าระบบการควบคุมภายในมาปรับ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานด้วยตนเอง
ในปี	2560	หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารปฏบิตังิานมุง่เน้นการประเมนิ
ให้ความเชือ่มัน่ต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคมุ 
ภายในและให้ค�าปรึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	 การบริหารรายได้ 
และค่าใช้จ่ายของบริษัท	 ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีที่ได ้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากนี้	 หน่วยงาน 
ส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทย่อยมีความเข้าใจและสามารถน�าระบบ
การควบคมุภายในตามแนวทาง	COSO	2013	และแนวทางการป้องกนั
ความเสี่ยง	3	ระดับ	(Three	line	of	defense)	มาปรับใช้อย่างจริงจัง
และมปีระสทิธผิล	โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบตักิาร	(Workshop)	ร่วมกบั
ฝ่ายจัดการเพื่อหาแนวทางจัดการประเด็นข้อบกพร่องของระบบการ
ควบคุมภายในจ�านวน	12	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ	340	
ราย	เป็นการสนบัสนุนให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ตรวจสอบการปฏบิตังิานด้วย
ตนเอง	(Self-Business	Audit)	ตามหลักการ	การประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง	(Control	Self-Assessment)

2. ปรบัเปล่ียนกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อปรบัตวัเข้าสู่ยดุ
ดิจิทัล
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เร่ิมพัฒนาระบบการตรวจสอบโดยใช	้
Digital	Automation	Audit	ขึน้เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถปฎบิตัิ
งานวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทแทนเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยใช้	Big	Data	Analysis	 เพื่อให้กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในมคีวามรวดเรว็และแม่นย�ามากยิง่ขึน้	รวมทัง้สามารถ
ขยายงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุกระบวนการส�าคญัขององค์กร
ได้มากยิ่งขึ้น

3. สร้าง Risk Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
นอกจากนี้	หน่วยงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก
เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานโดยการสร้าง	 Risk	 Center	
รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงส�าหรับการวางแผนการ
ตรวจสอบในงานท่ีมีความเส่ียงสูง	 ทั้งความเส่ียงจากการด�าเนินงาน	
และความเส่ียงด้านทุจริต	 โดยน�าแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการตามแนวทาง	 COSO	 ERM	 2017	 และ	 Fraud	 Risk	
Management	Policy	มาปรบัใช้และกระตุน้ให้พนกังานเข้าใจในการ
หาแนวทางควบคุมเชิงป้องกัน

4. ปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น Trusted Advisor
ในปี	2561	หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนงานตรวจสอบจ�านวน	
221	งาน	เพ่ิมลักษณะงานให้ค�าปรึกษามากขึน้	ครอบคลมุการสอบทาน
ให้ครบทุกระบบงานทัง้ด้านประกนัรายได้	(Revenue	assurance)	ด้าน
รายจ่าย	รวมถึงการปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล	 เช่น	 ระบบงานพัฒนาสินค้าและงานขายสินค้ากลุ่มลูกค้า
องค์กร	ระบบงานขายและการตลาด	ระบบ	Billing	และการจดัเกบ็
เงนิ	ระบบงานวศิวกรรม	ระบบการจ่ายเงิน	การบริหารช่องทางจ�าหน่าย	
งานบริการและการบริหารลูกค้า	 การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของ	กสทช.	ตลอดจนระบบงานสนับสนุน	เป็นต้น	โดยการใช้	Digital	

Automation	เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการปฏบัิติ
งาน		และหลักการ	Self-Business	Audit	เป็นพื้นฐานการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น	 เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น	 Trusted	 Advisor	 ตาม	 Internal	
Audit	Roadmap

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน

1. ตดิตามความรู ้แนวปฏบัิตงิานท่ีเป็นมาตรฐานสากลท่ีทันสมยั 
ที่มีการประกาศใหม่น�ามาปรับใช้ในการท�างาน
เพือ่พฒันาวชิาชพีงานตรวจสอบภายในของบรษัิทให้ทนัสมัย	หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจงึได้มกีารตดิตามแนวปฏบิตัด้ิานมาตรฐานการปฏบิติั
งาน	ระบบการควบคุมภายใน	ระบบการบริหารความเสี่ยง	ระบบการ
ก�ากับดูแลที่ดี	 และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 ของ
สถาบันวิชาชีพชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ทันสมัย	ในปี	2560	หน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการศึกษา
การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง	COSO	ERM	2017	
ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่	6	กันยายน	2560	เพื่อน�ามาใช้ในการปฏิบัติ
งานตามแผนงานตรวจสอบปี	2561	ต่อไป	

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 
และค่านิยมการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ
หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของทมีงานตรวจ
สอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทกุด้าน	(Integrated	Audit)	และมี
การมุง่เน้นพฒันาให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในมค่ีานยิมในการสร้างสรรค์
แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ	ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

3. การพฒันาตนเองตามกรอบแนวทางการพฒันาความรูค้วาม
สามารถด้านตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมี
การพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถ	ทกัษะ	ทีจ่�าเป็น
สอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน	ในปีทีผ่่านมา	ได้จดัท�าแผนพฒันาพนกังาน
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน	 อ้างอิง
ตามกรอบการพัฒนาความรู้และความสามารถของ	The	Institute	of	
Internal	Auditors	(The	IIA)	แบ่งเป็น
3.1		ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ	 Core	

Competency	
3.2		ความรูค้วามสามารถเฉพาะบทบาทหน้าที	่Essential	Competency

โดยตัง้เป้าหมายให้พนกังานแต่ละคนได้รบัการอบรมเฉลีย่ปีละ	11	วนั	
ตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้

4. การได้รบัวุฒบิตัรวิชาชพีตรวจสอบภายในหรอืวิชาชพีท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อสร้างมืออาชีพด้านงานตรวจสอบภายใน
นอกจากนีม้กีารกระตุน้และสนบัสนนุให้พนกังานเกดิความเชีย่วชาญ
ด้านวชิาชพีตรวจสอบภายในเยีย่งมอือาชพี	ด้วยการสอบวฒุบิตัร
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายในหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ใน
ปี	2560	ก�าหนดเป้าหมายให้พนักงานได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพเป็น
ร้อยละ	50	ของจ�านวนพนักงานในหน่วยงาน	ปัจจุบันบริษัทมีเจ้า
หน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่างๆ	รวม	15	คน	
จากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในทัง้หมด	57	คน	คดิเป็นร้อยละ	26	
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วุฒิบัตร รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป

จำานวนเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
ที่ได้รับการรับรอง 

(คน)

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต		
(Certified	Internal	Auditor)

เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน	 ซึ่งทดสอบความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน	 ความเสี่ยง	
และเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

7

ประกาศนียบัตรผู ้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	
(Certified	Information	System	Auditor)

เป็นวุฒิบัตรส�าหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ	 ควบคุม	 และรับรอง
ระบบการรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ	ทีต้่องการยกระดบัมาตรฐาน
วิชาชีพให้เป็นที่รับรู้ต่อบุคคลในวงการในระดับสากล

5

ประกาศนียบัตรผู ้เชี่ยวชาญระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์	 (Certified	
Information	Systems	Security	Professional)

เป็นประกาศนียบัตรส�าหรับผู้ที่มีความเข้าใจศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย
ทัง้	10	ด้าน	เรยีกว่า	CBK	หรอื	“Common	Body	of	Knowledge”	ได้แก่	Access	
Control,	Telecom	&	Network	Security,	Application	&	System	Development	
Security,	 Security	Management,	 Cryptography,	 Operation	 Security,	
Business	 Continuity	 Planning	 &	 Disaster	 Recovery	 Planning,	 Law	
Investigation	&	Ethic	และ	Physical	Security

1

ประกาศนยีบตัรผูป้ระเมนิความเสีย่ง	(Certification	
in	Risk	Management	Assurance)

ประกาศนยีบตัรทีอ่อกแบบส�าหรบัผู้ตรวจสอบภายในหรอืเจ้าหน้าทีบ่รหิารความเส่ียง
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์ในการให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ความเสีย่ง	กระบวนการก�ากบัดแูล	การให้ความเชือ่มัน่ด้านคณุภาพ	หรอืการประเมนิ
การควบคุมด้วยตนเอง	 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลองค์กร	และการประเมินความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร	รวมถึงการให้ค�าปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าว

10

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(Certified	Public	
Accountant)

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ด้รับการขึน้ทะเบยีนและได้รบัใบอนญุาต	เป็นผูท้ีม่คีวามรู้
ด้านวิชาการบัญชี	 การสอบบัญชี	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชี	 ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ	 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท�าและ
ตรวจสอบบัญชี

5

ผูต้รวจสอบการทจุรติรับอนญุาตสากล	(Certified	
Fraud	Examiners)

เป็นผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับการทุจริต	 (Fraud	 Knowledge)	 ทักษะการตรวจสอบ	
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	ทักษะการสื่อสาร	และความรู้ด้านเทคโนโลยี

1

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	(Tax	Auditor) เป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการบัญชี	 วิชาการสอบบัญชี	 และความรู้เก่ียวกับประมวล
รัษฎากร	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1

ผู ้ตรวจ/ผู ้น�าการตรวจมาตรฐาน	 ISO/IEC	
27001:2013	 ระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยส�าหรับสารสนเทศ	 (Information	
Security	Management	Systems	Auditor/Lead	
Auditor:	ISO/IEC	27001:2013)

ใบประกาศนียบัตรรับรอง	 มาตรฐานส�าหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อก�าหนด
ในมาตรฐานระบบการบรหิารจดัการความม่ันคงปลอดภัยส�าหรบัสารสนเทศ	ISO/
IEC	 27001:2013	 รวมถึงหลักการปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยส�าหรับ
สารสนเทศ	และหลักการพืน้ฐานของการตรวจประเมนิต่างๆ	เพือ่ด�าเนนิการตรวจ
สอบกระบวนการตามมาตรฐาน	ISO27001:2013

4

ผู ้ตรวจ/ผู ้น�าการตรวจมาตรฐาน	 ISO/IEC	
22301:2012	 ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Management	
System	 Auditor/Lead	 Auditor	 :	 ISO	
22301:2012)

ใบประกาศนียบัตรรับรอง	มาตรฐานส�าหรับผู้ที่มีความรู้	ความเข้าใจและจัดล�าดับ
ความส�าคัญภัยคุกคามต่อธุรกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
และเพื่อด�าเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน	ISO	22301:2012

1

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกจ�านวนหน่ึงอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิบัตร	CIA	CISA	CRMA	และ	CFE	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล



กลยุทธ์และแนวทาง 
การสร้างความยั่งยืน 

ให้กับองค์กร
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 3	
ท่าน	ได้แก่	คณุประสณัห์	เชือ้พานชิ	ประธาน		คณุเฆราร์โด	ซ.ี	อบลาซา	
จูเนียร์	และคุณสมชัย	เลิศสุทธิวงค์	กรรมการ	

ในปี	2560	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีการประชุมทั้งหมด	2	
คร้ัง	 โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	 สาระส�าคัญของ 
การปฎิบัติหน้าที่ในปี	2560	มีดังต่อไปนี้

• คณะกรรมการได้ผลักดันการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโซ่
อุปทาน	 (Supply	 chain	management)	 โดยได้แนะน�าให้ฝ่าย
บรหิารตัง้หน่วยงานข้ึนเพือ่รบัผดิชอบโดยตรงทัง้ในระดบัองค์กรและ
ในหน่วยงานย่อยต่างๆ	 รวมถึงการว่าจ้างท่ีปรึกษาผู้เช่ียวชาญมา
อบรมและให้ค�าปรึกษาผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 อัน
เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในเร่ืองน้ีโดยตรง	 ซ่ึงจะส่งผลให้
ระบบการปฏิบัติงานด้านน้ีของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อ
ไป

• คณะกรรมการได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันามาตรการรกัษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง	โดยได้แนะน�าให้ฝ่ายบรหิาร
จดัการอบรมพนกังานผู้ปฏบิตังิานโดยเน้นการให้ความรู	้ความเข้าใจ
ในกฎเกณฑ์ใหม่ของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแลในเรื่องนี้	

• นอกเหนือจากการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในด้านธุรกิจ	คณะกรรมการ
ยังได้ผลักดันให้องค์กรมีการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม	ในด้านการ
สร้างนวัตกรรม	 (Innovation)	 โดยแนะน�าให้ฝ่ายบริหารก�าหนด
แผนการท�างานทีช่ดัเจนเพือ่ผลกัดนัให้เกดิวัฒนธรรมองค์กรของการ
สร้างนวตักรรมอย่างจรงิจงั	และสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของการเป็น	
Digital	 Life	 Service	 Provider	 ที่ได้รับความยอมรับสูงสุดใน
ประเทศไทยของบริษัท

• คณะกรรมการได้สรปุผลงานด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยนืของบรษิทั	
ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้ด้วย								

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)
ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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5 กลยทุธ์การพฒันาอย่างย่ังยนื

ตัง้แต่ปี	2555	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารพร้อมด้วยผู้บรหิารระดบั
สูงแต่ละฝ่ายจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ตามผู้มีส่วน

กลยุทธ์ 5 ด้าน ค�ามั่นสัญญาของเรา

สังคมและชุมชนของเรา
ประสานสังคมของเราให้เป็น
หนึ่งเดียว

• ท�าความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน	 และค�านึงถึงความต้องการของชุมชนข้างเคียง	 พร้อมตอบ
สนองต่ออย่างมีกลยุทธ์	เป็นระบบ	และบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้สังคมยอมรับใน
การด�าเนินงานของบริษัท

• จากจดุแข็งในฐานะผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายสูก่ารตอบสนองความต้องการของสงัคมโดยรวม
และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ลูกค้าของเรา
ส่งมอบประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุให้
แก่ลูกค้า

• จากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็	รวมถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภค	 ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจ�าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็	ซึง่หากบรษิทัไม่
สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถของพนักงานที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทัน
ท่วงท	ีบรษิทัอาจสญูเสยีความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางธรุกจิในปัจจบุนั	รวมถงึธุรกจิ
ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอีกด้วย

พันธมิตรของเรา
สร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ยั่งยืน

• มุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบร่วมกันกับพันธมิตรของเรา
• สร้างการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะเติบโตไปพร้อมกัน

พนักงานของเรา
ส่งเสริมบุคลากรของเราให้
เติบโตในทุกย่างก้าว

• พัฒนาผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และสอดคล้องกับคุณลักษณะของแบรนด์
• สร้างโอกาสให้บคุลากรได้เรียนรู้และพฒันาเพื่อทีจ่ะน�าพาเอไอเอสไปสู่เปา้หมายภายใต้

กรอบแห่งความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมของเรา
สรรค์สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

• สร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
ซึ่งจะเป็นการสร้างพลังให้ผู้คนและตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต

ได้เสีย	5	กลุม่หลกั	ทีเ่ราจะต้องให้ความส�าคญัและบริหารดแูลเป็น
พิเศษ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้	ดังนี้

สงัคมและชุมชนของเรา

ลกูค้าของเรา

พนัธมิตรของเรา

พนักงานของเรา

สิ่งแวดล้อมของเรา
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ดิจิทัลเพื่อชุมชนและสังคม

ความท้าทายและโอกาส  

ด้วยความเจริญและการพัฒนาในด้านต่างๆ	 ของประเทศไทยยัง
กระจายตัวไม่ทั่วถึง	 ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนห่างไกล	
ได้รบัโอกาสน้อยกว่า	และยงัไม่สามารถน�าศกัยภาพทีมี่อยูม่าใช้ได้อย่าง
เตม็ที	่สาเหตเุกดิจากข้อจ�ากดัในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะการเข้าถงึแหล่ง
ข้อมูลความรู้	 ทรัพยากรและบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา	
ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านการศึกษา	สาธารณสุข	และการหาเลี้ยงชีพ	
การสร้างเทคโนโลยดีจิทิลัให้เข้าถงึกลุม่บคุคลทีเ่ป็นผูด้้อยโอกาสจงึเป็น
เรื่องส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชนให้มีความแข็งแรงและมีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดี

นอกจากนี	้บรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปและเทคโนโลยดีจิทิลัรวม
ไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ	 ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน	
ท�าให้การด�าเนินชีวิตของคนในสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลง 
การใช้เวลาอยูก่บัโทรศพัท์มอืถอืและโลกอนิเทอร์เน็ตเป็นไปมากขึน้ใน
ทุกเพศทุกวัย	 ซึ่งสร้างทั้งผลในเชิงบวกและเชิงลบ	 การใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมจงึเป็นเร่ืองส�าคญัและเป็นหนึง่ในหน้าทีข่องผูใ้ห้บริการ
สื่อสารโทรคมนาคมจะร่วมกันช่วยส่งเสริมให้เกิดผลในทางบวกแก่
สังคมโดยรวม	

เอไอเอสในฐานะผูใ้ห้บรกิารด้านดจิทิลัรายใหญ่	(Digital	Life	Service	
Providers)	ของประเทศ	มองเห็นถึงโอกาสในการน�านวัตกรรมดิจิทัล
เข้าไปช่วยพฒันาเสรมิความแข็งแกร่ง	สร้างความรู้และทกัษะในด้านต่างๆ	
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศในหลากหลายชุมชน
และท้องถิน่	รวมไปถงึการสร้างโอกาสทางธรุกิจ	ส�าหรับสังคมโดยรวมนัน้	
เราตั้งใจที่จะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว	ให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและรู้สึก
ใกล้ชิดกันมากข้ึนในสังคมผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ	
ด้วยความมุ่งมั่นนี้	 เอไอเอสจึงได้ประกาศแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจ	
“Digital	For	Thais”	ด้วยความตัง้ใจท่ีจะน�านวตักรรมเทคโนโลยดีจิทิลั
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้น	 ตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราที่จะ
ประสานสังคมเป็นหนึ่งเดียวและเพ่ือได้รับการยอมรับจากสังคมและ
ชมุชน	ตอบสนองการด�าเนนิงานในประเดน็ทีม่นียัส�าคญัต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจ	โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	

1.		ชุมชนของเรา	โดยการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชนและบริษัท

2.		สังคมของเรา	 โดยการสร้างความแข็งแรงให้กับสถาบันครอบครัว
และสังคมไทย	เพื่อประเทศไทยที่แข็งแรง

ชุมชนและสังคมของเรา

Digital For Thais เพื่อเตมิเตม็และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ด้วยแนวคดิ	Digital	For	Thais	ซึง่เป็นความมุง่มัน่	ในการน�านวตักรรม
ดิจิทัลไปช่วยสร้างและพัฒนาให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล	
ความรูใ้นเรือ่งต่างๆ	เพือ่ให้เกดิการพฒันา	ปัจจบุนัเอไอเอสมโีครงข่าย
สือ่สารโทรคมนาคมทัง้ระบบไร้สายด้วยเทคโนโลย	ี3G	และ	4G	รวมถงึ
โครงข่ายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ	 เปรียบเป็นถนนที่จะน�าพา
เทคโนโลยีไปสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด	Digital	For	Thais	ในการพัฒนาชุมชนและสังคมใน	4	แกน
ที่ส�าคัญ	

1.  การศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานอันส�าคัญในการพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพ	 ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งวิชาการและสาระบนัเทงิ	
โครงการพัฒนาด้านการศึกษาของเอไอเอสจึงเน้นการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กนักเรียน

2.  สาธารณสุข เน้นการสร้างเครื่องมือการสื่อสารที่จะส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้เจ้าหน้าทีด้่านงานสาธารณสขุสามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในท้องถ่ิน
ห่างไกลเพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยและป้องกันภัยสุขภาพต่างๆ	

3.   เกษตรกรรม ผลักดันการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลและให้ความรู้
ด้านเกษตรกรรม	เพือ่เกษตรกรสามารถสร้างผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือเป็น
ช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร

4.  ธรุกจิสตาร์ทอพั ร่วมพฒันาและส่งเสรมิธรุกจิสตาร์ทอพัให้สามารถ
เตบิโตในเชงิธรุกิจได้อย่างยัง่ยนื	มส่ีวนช่วยเหลอืสนบัสนนุผ่านธุรกิจ
จรงิ	การเปิดโอกาสด้านเทคโนโลย	ีและการท�าตลาดให้กบัสตาร์ทอพั
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ดิจิทัลเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย

การศึกษาในปัจจุบันนั้นไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น	
การพฒันาของเทคโนโลยด้ีานการส่ือสารท�าให้การศกึษาและการเรยีน
รู้เป็นไปได้เพียงปลายน้ิวด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต	
แต่ในขณะที่เด็กๆ	 ในเมืองสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลมหาศาล
เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย	 เด็กๆ	 ในท้องถิ่นห่างไกลยังประสบปัญหา
ขาดแคลนคุณครู	บุคลากรส�าคัญที่จะช่วยสร้างอนาคตของชาติ
เหล่านี้ให้แข็งแกร่ง	

โครงการ “สานรกั สานความรู”้	เน้นการน�าเทคโนโลยเีข้าไปยกระดบั
คุณภาพการศึกษาของเด็กๆ	ที่อยู่ห่างไกลท่ัวประเทศ	 ด้วยการติดตั้ง
เครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ความเรว็สงูและมอบกล่อง	AIS	สานรกั	สานความรู้
ซึ่งมีเนื้อหาเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆ	 ที่ครบทั้งสาระ	 ความรู้และ
ความสนุกสนาน	มาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็ก
และเยาวชนไทย	รวมไปถงึได้เปิดประสบการณ์ใหม่และรูเ้ท่าทนักระแส
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างเท่าเทียมกัน
 
ผลของโครงการ	โครงการดังกล่าวนี้ยังอยู่ในระยะทดลองกับโรงเรียน
ต้นแบบ	โดยได้ด�าเนนิการตดิตัง้กล่องสานรกั	สานความรูใ้ห้กบัโรงเรยีน
ต้นแบบไปแล้วจ�านวน	30	แห่ง	จากเป้าหมายทั้งหมด	33	แห่ง	และ
คาดว่าจะสามารถติดตั้งได้แล้วเสร็จ	 ทั้งหมดภายในต้นปี	 2561	 นี้	
หลงัจากนัน้จะมกีารท�า	focused	group	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันา
โครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	–	มีนาคม	2561	ก่อนที่จะขยายไปสู่
โรงเรียนต่างๆ	ต่อไป	

การศึกษาคือรากฐานส�าคัญในการ
สร้างคนเพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป

การที่คนไทยมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงจะ
สามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศต่อไป

ดิจิทัลเพื่อบริการสาธารณสุขและสุขภาพของคนไทย

จากปัญหาจ�านวนบคุลากรทางการแพทย์ทีไ่ม่เพยีงพอในพืน้ทีห่่างไกล	
ท�าให้โครงสร้างการบริหารงานด้านสาธารณสุขของไทยน�าภาค
ประชาชนเข้ามาช่วยเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นในชือ่อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	โดยอสม.	จะท�างานใกล้ชิดกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	ในหน้าที่หลัก	4	ประการ	
ได้แก่	 ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขลักษณะอนามัยที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชน	ป้องกันโรคต่างๆ	รักษาพยาบาล	และดูแลฟื้นฟูสภาพของ
ผู้ป่วยในพื้นที่ความรับผิดชอบ	ความท้าทายอย่างหน่ึงในการท�างาน

ของกลุ่ม	 อสม.	 คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับ	 รพ.สต.	 เพื่อ
สามารถท�างานเชงิรกุตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

แอปพลเิคชนั อสม.ออนไลน์	ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะยกระดบัคณุภาพการ
ให้บรกิารสาธารณสขุ	และสขุภาพของคนไทยให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	
โดยเน้นความท่ัวถึง	 ความมีคุณภาพ	 และประสิทธิภาพของการให้
บริการสาธารณสุข	โดยให้ความส�าคัญกับการป้องกันโรค	มากกว่าเมื่อ
ป่วยแล้วจงึมารกัษา	เอไอเอสจงึได้พฒันาแอปพลเิคชนั อสม.ออนไลน์ 
เพือ่เป็นเครือ่งมอืสือ่สารส�าหรบัเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฉพาะกลุม่
ระหว่างรพ.สต.	และอสม.	เพื่อสื่อสารข้อมูล	ภาพ	เสียง	วีดิโอ	ข้อความ
และพิกัดแผนที่ระหว่างสมาชิกในกลุ่มผ่านรูปแบบการแจ้งความสาร	
การสนทนา	ท�าให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	
ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพภายในชุมชนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า	ส่งผลให้การท�างานของรพ.สต.	และ
อสม.	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการแพทย์
และการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึง	สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
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ดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทย
แพลตฟอร์ม “ฟาร์มสุข”	 เอไอเอสได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน	 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการสนับสนุนแผนงานประเทศไทย	 4.0	 ในส่วนของเกษตรกรรม	
ส่งเสรมิให้เกษตรกรกลุม่เป้าหมายสามารถยกระดบัการประกอบอาชพี
โดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	สร้างความเข้มแขง็ให้การเชื่อมโยงและ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และเพื่อให้เกิดความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและ
เอกชนในการปรบัปรงุประสทิธผิลทางการเกษตร

เป้าหมาย 
• สร้างเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น	
• สร้างชุมชมออนไลน์ของเกษตรกรไทยให้เข้มแข็ง	
• สร้างตลาดออนไลน์ให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทย	
 
กลุ่มเป้าหมายหลัก 4 กลุ่ม 
• เจ้าหน้าที่รัฐบาลในภาคเกษตรกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

เกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน	
• กลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการพัฒนาตัวเองและชุมชนด้วยเทคโลโลยี

ด้าน	ICT	
• กลุม่คนทีม่คีวามสนใจในอาชพีเกษตกรท้ังเพือ่เป็นงานหลกัและงานรอง	
• กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสนับสนุนสินค้าเกษตรของไทย

โครงการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์	 ในปี	 2560	
หน่วยงานชมุชนสมัพันธ์วางแผนเพือ่สร้างการรบัรู้	ส่งเสรมิและกระตุน้
ให้เกิดการใช้งานแอปพลิเคชันอสม.	 ออนไลน์ด้วยการจัดประกวด
การใช้งานแอปพลิเคชันอสม.	 ออนไลน์	 ให้อสม.	 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ได้ตื่นตัวต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�างาน	ซึ่งโครงการดังกล่าว	
เอไอเอสร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคมเพื่อส่งเสริมความรู้	ความสามารถในการน�าเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในงานสาธารณสขุ	โดยโครงการดังกล่าวได้รบัความสนใจจาก
รพ.สต.จ�านวน	 448	 แห่งทั่วประเทศส่งข้อมูลเข้าร่วมประกวด	 โดยมี
การมอบรางวลัรพ.สต.	ดเีด่นสงูสดุ	10	อนัดบั	รางวลัละ	100,000	บาท

ผลส�าเร็จของโครงการ 
• ปัจจุบันแอปพลิเคชัน	 อสม.	 ออนไลน์มีจ�านวนการดาวน์โหลด

มากกว่า	23,000	ครั้ง	และเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
กว่า	 1,200	 แห่งทั่วประเทศ	 โดยเอไอเอสตั้งเป้าที่จะเข้าถึง	 อสม.	 
ทั่วประเทศจ�านวน	1	ล้านคน	ภายในปี	2566

 
• ด้วยความมุ่งม่ันและตั้งใจในการสร้างประโยชน์ให้เกิดเป็นคุณค่า

ร่วมกนัระหว่างบรษิทัและชมุชนต่างๆ	แอปพลเิคชนันีจ้งึได้รบัรางวลั
จากหลากหลายสถาบันทั้งในไทยและต่างประเทศ	ได้แก่	

	-		รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการ
ท�างานการเรียนรู ้และสุขภาพ	 ประจ�าปี	 2560	 โดยสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(ITU)

-		รางวัลดีเด่นสาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน	 ปี	 2560	 จากงาน	
Thailand	ICT	Excellence	Awards	2017	โดยสมาคม	การจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม	

-		รางวัลรองชนะเลิศ	 หมวด	 Inclusion	 &	 Community	 จากงาน	
Thailand	ICT	Awards	2017	โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย	ซึ่งเป็นการยกย่องและเชิดชูองค์กรที่น�าเทคโนโลยี	
ICT	มาใช้ในเชิงสังคมและช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางดิจิทัล

เทคโนโลยีการสื่อสารจะสามารถส่งเสริม
และสนับสนุนการท�างานของเกษตรกรไทย
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึน

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักเก่าแก่ที่อยู ่คู ่กับสังคมไทยและ
ประเทศไทยมาตลอด	มภูีมิปัญญาท้องถิน่และความรู้ในการท�าเกษตรกรรม
และกสิกรรมธรรมชาติมากมายที่ได้รับการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	
แต่ปัจจัยด้านความแปรปรวนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง
ความต้องการต่อสินค้าเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรมได้รับผลกระทบในเร่ืองผลผลิตและ
คุณภาพ	 จึงเกิดโอกาสการน�าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ใหม่ๆ	ทั้งในเรื่องการพยากรณ์อากาศ	ระบบ	IoT	และ	Smart	Farm	
รวมไปถึงการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 มารวมไว้ด้วยกัน
เพื่อเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารส�าหรับเกษตรกรไทย	
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ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

แพลตฟอร์ม “ฟาร์มสุข” นี้มี
ส ่ วนประกอบหลักๆ คือ 
แอปพลิเคชัน “ฟาร์มสุข” 
เป็นแอปฯ	เพือ่ให้เกษตรกรไทย
เข้าถึงข้อมูลส�าคัญในการท�า
การเกษตร	 คลังความรู ้และ
ภูมิป ัญญาต ่างๆ	 อาทิ เช ่น	

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในแปลงเพาะปลูกจากอุปกรณ์	NB-IOT	
ข้อมูลราคาซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร	 องค์ความรู ้เกี่ยวกับ
การเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์ชาวบ้าน	 รวมไปถึงข้อมูลด้าน
การพยากรณ์อากาศที่มีความความแม่นย�าสูง	 ทั้งน้ี	 เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น	ด้วยการใช้แนวคิด	“สอน	เสริม	สร้าง”

แอปพลิเคชัน “ร้านฟาร์มสุข”	 เพ่ือเป็นร้านค้าบนมือถือ	 (Mobile	
Market	 Place)	 ให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป	รวมถึงสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน	หรือ	
OTOP	โดยเกษตรกรเป็นผู้ก�าหนดราคาได้เองตามความเหมาะสม	
ในขณะทีผู่บ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้สนิค้าได้อย่างมัน่ใจ	โดยพิจาณาจาก

ราคาและคุณภาพและแหล่งที่มาได้จากข้อมูลการผลิตของเกษตรกร
แต่ละรายการผ่านแอปพลิเคชัน	“ร้านฟาร์มสุข”

เวบ็ไซต์ “ฟาร์มสขุมาร์ท”	เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการจดัการร้านค้าและ
สนิค้า	การบรหิารสนิค้าคงคลงั	รายการรบัช�าระเงนิ	การเรยีกดรูายงาน	
ส�าหรับเกษตรกรที่น�าสินค้ามาขายในแอปพลิเคชัน	“ร้านฟาร์มสุข”

ผลของโครงการ	ปัจจุบันแอปพลิเคชัน	“ร้านฟาร์มสุข”	มีจ�านวนการ
ดาวน์โหลดกว่า	7,500	คร้ัง	และมียอดการจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่าน
แอปพลเิคชนัเป็นมลูค่ามากกว่า	300,000	บาท	โดยยอดดงักล่าว	เป็นเพยีง
การเปิดตัวภายในบริษัทในช่วงทดลองระบบต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	
2560	ที่ผ่านมาเท่านั้น	

เป้าหมายในปี 2561	เราจะมุง่เน้นหาพนัธมติรด้านผูป้ระกอบการและ
เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อเพิ่มชนิดของสินค้าบนแอปพลิเคชันร้าน
ฟาร์มสุข	โดยตั้งเป้าหมายยอดดาวน์โหลดไว้ที่	3-5	แสนครั้ง	และยอด
การจัดจ�าหน่ายสินค้าไว้ที่	3-5	ล้านบาท

ธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็นหน่ึงในฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ต้องได้รับการสนับสนุนศักยภาพ
ในการเติบโต และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่า

ด้วยความต้ังใจของเอไอเอสในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพคือ
การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัธรุกจิสตาร์ทอพัเพือ่น�าไปสูก่ารเตบิโตทาง
ธุรกิจ	ใน	3	ด้านคือ
 
1.	 การสนบัสนนุเทคโนโลยพีืน้ฐานและประโยชน์ต่างๆ	มาสร้างเสริม

ความสามารถและศักยภาพของธุรกิจสตาร์ทอัพ

2.	 การท�าการตลาดร่วม	ท�าให้เกดิการเข้าถงึข้อมลูฐานลกูค้าระหว่าง
เอไอเอสและธุรกจิสตาร์ทอพัทัง้ในระดบัท้องถิน่และสากล	เกดิเป็น
โอกาสทางธรุกิจ	รวมไปถงึการขยายธรุกจิสตาร์ทอพัไปสูภ่มูภิาค
ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 โดยมีเจ้าหน้าที่ของเอไอเอสในแต่ละภูมิภาค
ให้การสนับสนุนข้อมูลเฉพาะส�าหรับภูมิภาคนั้นๆ	

3.	 การสร้างประโยชน์ร่วมกัน	ทัง้ในด้านของส่วนแบ่งรายได้และการ
ที่เอไอเอสได้เป็นลูกค้าของธุรกิจสตาร์ทอัพเอง	สร้างโอกาสและ
ประสบการณ์การท�างานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่	 เพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการของตน	 น�าไปสู่โอกาสในการท�างานร่วมกับ
องค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ	ต่อไป	

ด้วยการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็	ก่อให้
เกดิโอกาสในการต้ังต้นท�าธรุกิจทีใ่ช้เทคโนโลยใีนการเข้าถงึผูบ้รโิภคได้
กว้างขวางในเวลาอนัรวดเรว็และใช้ต้นทนุเชิงทรพัยากรน้อย	คนรุ่นใหม่
จ�านวนมากต่างต้องการที่จะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเองขึ้นมา
เพือ่สร้างอาชพีสร้างรายได้	แม้ว่าจะมอีตัราการเกดิธรุกจิสตาร์ทอพัสงู	
แต่อัตราการอยู่รอดหรือพัฒนาไปเป็นธุรกิจท่ียืนอยู่ได้ก็ยังมีไม่มาก	
เนือ่งจากหลากหลายปัจจยัตัง้แต่ความเข้าใจในการท�าตลาดและเข้าถงึ
ลูกค้าเพื่อสร้างรายได้อย่างเพียงพอและสม�่าเสมอ	 โมเดลของธุรกิจที่
เหมาะสมที่สามารถขยายธุรกิจได้	ไปจนถึงทักษะในการบริหารธุรกิจ

โครงการ AIS The StartUp	ด�าเนินการมาเป็นเวลากว่า	5	ปี	 เป็น
เวทีให้กลุม่สตาร์ทอพัได้มโีอกาสน�าเสนอธรุกิจของตนและได้รบัการคดั
เลือกเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอไอเอส	 โดยเอไอเอสจัดสรร
บคุลากรและทรพัยากรในการช่วยพฒันาศกัยภาพทัง้ของตวัธรุกจิและ
ผู้บรหิารสตาร์ทอพัเพือ่ให้ธรุกจิสามารถเตบิโตขึน้ไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
รวมถงึการมีโอกาสได้น�าผลงานของตนเองไปแสดงในเวทีต่างประเทศ
อีกด้วย	ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการท�าธุรกิจอีกทางหนึ่ง
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ผลการด�าเนินงานในปี 2560 
• มีจ�านวน	Startup	ที่ลงทะเบียนส่งผลงานเข้ามา	841	โครงการ
• มีจ�านวนธุรกิจที่อยู่ใน	Portfolio	จนถึงปัจจุบัน	จ�านวน	45	ธุรกิจ	

เป้าหมายในปี 2561
ตั้งเป้าให้กลุ่มสตาร์ทอัพเกิดการขยายตัวอย่างมั่นคงเพ่ือการเติบโต
อย่างยั่งยืน	โดยมีแผนการด�าเนินงาน	ดังนี้

• ต้ังส่วนงาน	AIS	The	StartUp	Business	Development	ขึน้มาเพื่อ
ท�างานร่วมกับธุรกิจสตาร์ทอัพในการช่วยพัฒนาให้ธุรกิจเกิดการ
เติบโตมากขึ้น	 โดยคัดเลือกธุรกิจสตาร์ทอัพจ�านวนหน่ึงเพื่อเริ่มต้น
การพัฒนาร่วมกันในปี	2561	นี้	

• ต่อยอดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์
(Massachusetts	Institute	of	Technology	:	MIT)	ในการน�าธุรกิจ
สตาร์ทอัพของเราเข้าร่วมโครงการ	Startup	Exchange	ท�าให้ธรุกจิ
สตาร์ทอพัทีเ่อไอเอสในการสนบัสนนุอยูไ่ด้พบปะและเรยีนรูใ้นเรือ่ง
ต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจ	สามารถเข้าถึงงานวิจัยระดับ
โลกต่างๆ	รวมไปถงึการสร้างเครอืข่ายกับบรษิทัและกลุม่สตาร์ทอพั
จากทั่วโลก

• คัดเลือกสตาร์ทอัพท่ีเติบโตและมีศักยภาพที่แข็งแรงเพื่อมาเป็น
พันธมิตรร่วมกับเอไอเอสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของที่ปรึกษา
โครงการ	AIS	The	StartUp	เพือ่ช่วยพฒันาสตาร์ทอพัรุ่นใหม่ๆ	ต่อไป

AIS D.C. Designed For Creation	ในปี	2560	เอไอเอสร่วมมือกับ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	หรือ	Thailand	 Creative	 &	 Design	
Center	(TCDC)	เปิดสถานที่ส�าหรับ	Startup	และผู้ประกอบการยุค
ดิจิทัล	เป็นศูนย์กลางให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์และแบ่งปันแรงบันดาลใจ
พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่โดยภายใน	AIS	D.C.ประกอบด้วย	
บริการที่ตอบโจทย์กลุ่มครีเอเตอร์รุ่นใหม่	รวมถึง	AIS	Playground	
ทีแ่รกในประเทศไทยที่ให้	Startup	ได้ทดสอบระบบเชื่อมต่อ	API	บน
Product	&	Service	ของตนเอง	กบั	AIS	Digital	Platform	ทีร่องรบัการท�า
Digital	Business	ที่หลากหลาย	พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอสที่
พร้อมให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด	 ทั้งน้ี	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลุ่มคนที่
ต้องการเป็น	Startup	ให้ได้มโีอกาสมากขึน้	AIS	D.C.	Design	Creation	
ยินดีต้อนรับผู้ที่มีแนวคิดและความต้องการนี้มาเรียนรู้	 ได้ทดลองและ
เกิดเป็น	Startup	จริงๆ	ได้ในอนาคต	

ผลการด�าเนินงานในปี 2560 
ปัจจุบันมีผู ้เข้าใช้งานในพื้นที่	 AIS	 D.C.	 มากกว่า	 300	 คนต่อวัน	
(ประมาณมากกว่า	9,300	คน	ต่อเดือน)	และมีจ�านวนสมาชิกรายปี
1,306	คน	รวมถงึในปีทีผ่่านมามกีารจดักจิกรรมทัง้สิน้	27	ครัง้	มผีูเ้ข้าร่วม
งานรวม	1,175	คน

โครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co-Working space AIS 
ในระดับชุมชนเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับชุมชน	เอไอเอส
ได ้ร ่วมกับศูนย ์เรียนรู ้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ	
จงัหวดัล�าปาง	จดัโครงการศนูย์อนิเทอร์เนต็ชมุชนต้นแบบ	Co-Working	
space	AIS	ในการร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และให้ความรู้ด้านดิจิทัล	

ผลการด�าเนินงานในปี 2560
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	–	ธนัวาคม	2560	ทีผ่่านมาได้มกีารจดัอบรมพร้อม
ฝึกปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งรวมทัง้สิน้จ�านวน	8	ครัง้	ให้กบักลุม่ผูป้ระกอบการ
รายย่อยและกลุม่วสิาหกจิชมุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัล�าปางจ�านวน	30	ราย
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านดิจิทัลต่างๆ	 อาทิ	 การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อการตลาดยุคใหม่ผ่านเฟซบุ๊ก	การตลาดออนไลน์ด้วย
แอปพลิเคชันร้านฟาร์มสุข	 การตลาดออนไลน์ด้วยเว็ปส�าเร็จรูป	 และ
เทคนคิการจดัการบญัชต้ีนทนุ	เป็นต้น	โดยจากการประเมนิผลทัง้ระหว่าง
และหลังจากจัดอบรมทั้ง	 8	 ครั้ง	 พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่งการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัมากขึน้จากในอดตีทีไ่ม่ทราบ
เรือ่งเหล่านีเ้ลย	ส่งผลให้สามารถขยายช่องทางการเผยแพร่สนิค้าของตน
ได้มากขึ้น	น�ามาสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น	

เป้าหมายปี 2561	เอไอเอสมีแผนที่จะขยายการจัดอบรมออกไปอีก	3	
จังหวัดได้แก่	เชียงราย	ล�าพูน	และนครศรีธรรมราชต่อไป
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ชุมชนของเรา

• โครงการ	“อุน่ใจไฟรมิทาง”	โดยตดิตัง้เสาไฟฟ้าและเชือ่มต่อกระแส
ไฟฟ้าจากสถานีฐานเพื่อให้แสงสว่างแก่ชุมชนที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ไม่เพียงพอ	 เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางของคนในชุมชน	
ซึ่งในปี	2560	ได้มีการติดตั้งเพิ่มอีก	201	แห่ง	รวมเป็นปัจจุบันมี
ทั้งหมด	431	แห่งทั่วประเทศ	

• การบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยหนาวให้แก่พ้ืนท่ี
ประสบภยั	ด้วยการมอบถงุยงัชีพให้แก่ผูใ้ห้เช่าพืน้ทีติ่ดตัง้สถานฐีาน
และคนในชุมชน	ในจังหวดัสงิห์บุร	ี	ลพบรุ	ีปทมุธาน	ีและการส่งมอบ
ผ้าห่มกนัหนาวแก่ชมุชนในพืน้ทีป่ระสบภยัในภาคเหนอืและภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	 เช่น	 ภาคเหนือ	 (เชียงราย	พะเยา	 เชียงใหม่	 น่าน	
ล�าปาง	พษิณโุลก	เพชรบรูณ์	ตาก	ก�าแพงเพชร)		ภาคอสีาน	(สกลนคร	
อุบลราชธานี	หนองบัวล�าภู		ร้อยเอ็ด)	

• การส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 และสาระน่ารู้ในด้านการ
ดแูลสขุภาพ	การประกอบอาชพี	ผ่านวารสารมติรชมุชน	และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
สถานีฐานแก่ผู้น�าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ	เป็นต้น	

• การจัดช่องทางการสื่อสารเฉพาะส�าหรับผู้ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งสถานี
ฐานเพื่อประสานงานโดยตรงและรับข้อเสนอแนะต่างๆ	 ผ่านทาง
หมายเลขโทรศัพท์	0	2029	5555		และ	09	2923	6868	ควบคู่กับ
การจัดท�าวารสาร	“สถานีอุ่นใจ”	ให้ความรู้ความเข้าใจแก่	 	ผู้ให้
เช่าพืน้ทีต่ดิตัง้สถานฐีาน	เพือ่ให้ก้าวทนัต่อเทคโนโลยดีจิทิลัและการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างมีคุณภาพ

เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืนในชุมชนต่างๆ	
ทีเ่อไอเอสได้น�าความเจรญิด้านการตดิต่อสือ่สารเข้าไป	นอกเหนอืจาก
การติดตั้งสถานีฐานในชุมชนต่างๆ	 เพ่ือให้ประชาชนได้มีการติดต่อ
ส่ือสารที่สะดวก	 และมีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว	 เรายังสร้างสรรค์คุณค่า
ตามบริบทของชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนมีความสุขมีความปลอดภัย	
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน	เช่น	

• โครงการจัดเสวนาให้ความรู้	หัวข้อ	“คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ”	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร ้างความรู ้ 	 ความเข้าใจ	 และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือรวมถึง
มาตรฐานในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณให้แก่ประชาชน	 สื่อมวลชน
และเจ้าหน้าทีท ้องถ่ิน	 โดยวิทยากรผู ้มีความเชี่ยวชาญด้าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	

สาระส�าคัญประการหนึ่งจากงานเสวนาคือ	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มอืถอืทีม่ปีระชาชนวติกกังวลนัน้	ความจรงิแล้ว
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์	 และสัตว์เพราะว่า
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าดงักล่าว	มกี�าลงัส่งทีต่�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานที	่กสทช.	
ก�าหนดไว้	 เช่นเดียวกับโครงสร้างเสาส่งสัญญาณที่ก่อสร้างตามหลัก
วิศวกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย	และกสทช.	โดยเราได้ด�าเนินการติดต้ังและก่อสร้าง
ตามหลกัวศิวกรรมทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน	ของสถาบนัวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย	และ	กสทช.	ซึ่งในการด�าเนินงานก่อสร้างจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	 ดังน้ันจึงมีความมั่นคง	 แข็งแรงของ
โครงสร้างที่สามารถทนต่อแรงลมปะทะได้สูงสุดถึง	 130	กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง	 ซึ่งเทียบเท่ากับระดับความแรงของพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหว	
โดยในปี	2560	นี้	ได้จัดงานเสวนาฯ	รวมทั้งสิ้น	5	จังหวัดได้แก่	จังหวัด
ชลบรุ	ีจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	จงัหวดัปราจนีบุร	ีจงัหวดัสงขลา	และ
จังหวัดอุตรดิตถ์	

สังคมของเรา

กลยุทธ์ที่ 1 สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว
สานรัก	 สนับสนุนสถาบันครอบครัวด�าเนินงานภายใต้แนวคิด	
“ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ด้วยความเชื่อมั่น
ว่า	“ครอบครวั”	เป็นจดุเริม่ต้นของการพฒันาไปสูส่งัคมทีด่	ีเพราะหาก
ครอบครัวไทยแข็งแรง	 ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย	
เนื่องจากในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	
ท�าให้ครอบครัวแต่เดิมที่อยู่กันแบบครอบครัวขยายอยู่ด้วยกันด้วย
ความอบอุน่	และช่วยกนัเลีย้งดอูบรม	สัง่สอนบตุรหลาน	เปลีย่นมาเป็น
ครอบครวัเด่ียวมากขึน้	ต่างคนต่างมภีาระหน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบ	ท�าให้
มเีวลาให้กนัน้อยลง	น�าไปสูค่วามห่างเหนิ	และเกดิปัญหาของครอบครวั
และสังคมในที่สุด	

เอไอเอสประกอบธุรกิจมากว่าสองทศวรรษ	 โดยหน่ึงในแกนหลักที่
ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองคือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม	(CSR)	
ด้วยการน�าศักยภาพในเชิงธุรกิจและทรัพยากรที่เอไอเอสมีอยู่มาช่วย
สร้างคุณค่าและความเป็นอยู ่ของคนไทยให้ดียิ่งข้ึนอย่างยั่งยืน	
โดยเอไอเอสได้ก�าหนด	2	กลยทุธ์ส�าคญัในการด�าเนนิโครงการ	CSR	ใน
แนวคิด “ครอบครัวและสังคมไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรง” 
ภายใต้โครงการสานรัก	คือ	สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว และ 
สานรัก สานสังคมไทย
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โครงการ	“สานรัก”	โดยเอไอเอส	จึงก�าเนิดขึ้น	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
สื่อกลางสร้างให้คนไทยทุกคนตระหนักในความส�าคัญของครอบครัว	
และร่วมใจกันสานสายใยแห่งความรัก	ความผูกพันของครอบครัวให้มี
ความแน่นแฟ้น	พร้อมที่จะเป็นรากฐานที่ดีของสังคมไทย	ด้วยการจัด
กิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเป็นการสนับสนุน	 และส่งเสริมการสร้างความรัก	
ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว
 

กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย และ กิจกรรม AIS 
Family Walk Rally สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายใต้โครงการสานรักอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	
โดยกิจกรรม	AIS	Family	Rally	เพื่อสายใจไทย	ได้จัดติดต่อกัน
ถึงปัจจุบันเป็นเวลา	24	ปี	รายได้จากการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทย	และกิจกรรม	AIS	Family	Walk	Rally	สมทบทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล	ก็ได้จัดติดต่อกันถึงปัจจุบันเป็นปีที่	17	แล้ว

ผลของโครงการ 
• ในปี	 2560	นี้	 เอไอเอสได้ใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา

แอปพลิเคชัน	AIS	RALLY	เพื่อใช้ในการแข่งขัน	เพื่อเพิ่มสีสันความ
ทนัสมยั	ความสนกุสนาน	และเปิดประสบการณ์	การเล่นดิจทิลัแรลลี่
ให้กับครอบครัวยุคใหม่มากขึ้น	 อาทิ	 การเล่นเกม	 การหา	 RC	 TC	
การตอบค�าถาม	 การประมวลผล	 คะแนนและการประกาศผล
การแข่งขนัผ่านแอปพลเิคชนั	ตลอดจนสามารถประเมนิผลกจิกรรม
ได้อย่างรวดเร็ว	 อันเป็น	 การสร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมกิจการ

• กิจกรรมนี้นอกจากทุกครอบครัวจะได้ท�าบุญร่วมกันแล้ว	 ยังได้ใช้
เวลาในช่วงวันหยุดท�ากิจกรรมร่วมกัน	 มีการใช้ความคิดและการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าร่วมกัน	 เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกัน	

• กิจกรรมนี้	 ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีครอบครัว
เข้าร่วมปีละกว่า	120	ครอบครัว

คอนเทนต์รณรงค์ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัว
ปัจจบุนัโซเชยีลมเีดยีได้เข้ามามบีทบาทกบัชวีติประจ�าวนัเป็นอย่างมาก	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถาบันครอบครัวที่ได้มีการใช้โซเชียลมีเดียใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน	เอไอเอสจึงได้จัดท�า	Focus	Group	เรื่อง
การใช้โซเชยีลมเีดยีในครอบครวั	กับกลุม่	พ่อ	แม่	ลกู	ซึง่พบว่าโซเชยีล
มเีดยีท�าให้ครอบครวัมีระยะห่างกนัมากขึน้เพราะความไม่เข้าใจและมี
พฤติกรรมการใช้ความต้องการที่แตกต่างกัน	

จากผลดงักล่าว	โครงการ	“สานรกั”	โดยเอไอเอส	จงึมแีนวคดิท่ีจะสาน
ความสัมพันธ์ครอบครัวในยุคดิจิทัลให้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง	 ด้วย
การรณรงค์ให้ทุกครอบครัวใช้โซเชียลมีเดียอย่างเข้าใจซ่ึงกันและกัน
ผ่านคลิปวิดีโอชุด	 “Family	 Reconnect”	 และกิจกรรม	 Family	 
Reconnect	Workshop		รวมถึงจัดท�า	Content	Family	Reconnect	
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่สมาชกิในครอบครวัทีม่พีฤตกิรรมการ
เล่นโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกันผ่านทางเฟซบุ๊ก	เอไอเอส	สานรัก	

ผลของโครงการ 
หลังจากที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอชุด	“Family	Reconnect”	
ทางเฟซบุก๊	เอไอเอส	สานรกั	เมือ่เดอืนสงิหาคม	2560	มผีูใ้ห้ความสนใจ
รบัชมคลปิวดีโีอชดุ	“Family	Reconnect”	กว่า	2	ล้าน	VIEW	ทกุช่องทาง
รวมไปถึงการกด	Like	และ	Share	เป็นจ�านวนมาก

โครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” 
จากการด�าเนนิโครงการ	สานรัก	สนบัสนนุสถาบนัครอบครวั	เพือ่รณรงค์
การสร้างความรกั	ความอบอุน่ในครอบครวั	ท�าให้พบว่ายงัมคีรอบครวั
อกีจ�านวนมากทีข่าดโอกาสทางสงัคมและต้องการความช่วยเหลอื	เอไอเอส
จึงได้จัดท�า	โครงการ	สานรัก	คนเก่งหัวใจแกร่ง	ขึ้นในปี	2544	จนถึง
ปัจจุบันนับเป็นปีที่	17	ภายใต้แนวคิด	“ครอบครัวที่แข็งแรงไม่จ�าเป็น
ต้องมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์	 แต่มาจากจิตใจที่แข็งแกร่ง”	 โดยได้
พจิารณาว่าการทีจ่ะช่วยเหลอืครอบครวัเหล่านีใ้ห้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
อย่างยั่งยืนนั้น	 เราให้ความส�าคัญกับเด็กซึ่งเป็นสมาชิกคนส�าคัญของ
ครอบครวั	ด้วยการมอบโอกาสทางการศกึษา	ผ่านทนุการศกึษา	ด้วยเชือ่
ว่าการศึกษาจะช่วยให้เด็กๆ	มีอาชีพการงาน	ท�าให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง	และดแูลครอบครวัให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้อย่างยัง่ยนืในอนาคต	
พร้อมกันนี้	 ด้วยเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งหัวใจแกร่งเป็นเรื่องราว
ที่มีคุณค่าควรแก่การน�ามาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม	 จึงได้ผลิต
รายการสารคดีโทรทัศน์ในรายการ	“สานรัก	คนเก่งหัวใจแกร่ง”	เพื่อ
ถ่ายทอดชีวิตของเด็กกตัญญูที่มีความมุ่งม่ันท�างานหาเลี้ยงชีพเพื่อ
จนุเจอืครอบครัว	และสนใจใฝ่หาความรู	้ตัง้ใจศกึษาเล่าเรียนเพือ่พฒันา
ตนเองให้ดีขึ้น

ผลของโครงการ 
• โครงการ	 “สานรัก	 คนเก่งหัวใจแกร่ง”	 ได้มอบทุนช่วยเหลือ

ครอบครัวและทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้า
โครงการจนจบระดับปริญญาตรี	 โดยปัจจุบันมีเยาวชนที่ได้รับทุน
การศึกษาในโครงการเป็นจ�านวนกว่า	775	คน	ส�าเร็จการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตรแีล้ว	175	คน	โดยเอไอเอสได้มอบทนุการศกึษาและ
ทุนช่วยเหลือครอบครัวไปแล้วรวมเป็นเงินกว่า	42,534,000	บาท

• ปัจจบุนั	รายการ	สานรกั	คนเก่งหวัใจแกร่ง	ได้แพร่ภาพทกุวนัอาทติย์	
เวลา	10.00	น.	ทางสือ่ออนไลน์	ซึง่ถอืเป็นสือ่ทีเ่ข้าถงึคนในยคุดจิทิลั
มากที่สุดนั่นคือ	 แอปพลิเคชัน	 AIS	 Play,	 กล่อง	 AIS	 Playbox,	
YouTube	และ	Facebook	รวมถึงการ	Live	ผ่านทาง	Facebook	
ซึง่ได้รบัการตอบรบัจากผูช้มเป็นอย่างด	ีทัง้ในแง่ของยอด	view	ยอด	
share	และยอดเงินบรจิาคท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง	รวมถึงความคดิเหน็
จากผู้ชม	 ใน	www.facebook.com/sarnrak.ais	 ที่ส่งก�าลังใจสู่
น้องๆ	คนเก่งอีกด้วย
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• การเผยแพร่เรือ่งราวของรายการสานรกั	คนเก่งหวัใจแกร่งผ่านช่อง
ทางที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อออนไลน์	 ท�าให้เด็กในโครงการสาน
รกั	คนเก่งหวัใจแกร่งได้รบัการช่วยเหลอืได้อย่างทนัท่วงท	ีซึง่จะเหน็
จากการที่ทุกภาคส่วนที่ได้รับชมเรื่องราวของเด็กที่อยู่ในพื้นที่	 แล้ว
ด�าเนินการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน	 นอกจากนี้	 ยังมี
ยอดเงินบรจิาคจากการทีผู่ร้บัชมรายการทีร่่วมสมทบทนุให้การช่วยเหลอื
เพื่อหวังให้คุณภาพชีวิตของน้องเหล่านี้ดีขึ้นและมีอนาคตทีส่ดใส	ซึง่
นับเป็นความภาคภูมิใจ	 และความส�าเร็จของเอไอเอสที่มีส่วนช่วย 
จุดประกายความคิด	และผลักดันทุกภาคส่วนในสังคมให้ตื่นตัวและ
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 สานรัก สานสังคมไทย
โครงการสานรัก	 สานสังคมไทย	 ภายใต้แนวคิด	 “สังคมไทยแข็งแรง	
ประเทศไทยแขง็แรง”	เป็นการด�าเนนิงานโดยมุง่ตอบแทนสงัคมและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นอย่าง
ยัง่ยนื	โดยเฉพาะผูด้้อยโอกาสทางสงัคมในเชงิการสร้างอาชพี	เอไอเอส
ให้ความส�าคญัในการสร้างคณุค่าและประโยชน์ร่วมกนัระหว่างองค์กร
และสังคม	หรือ	Creating	Shared	Value	(CSV)	เพื่อสร้างมูลค่าและ
การเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน

โครงการ เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการ
โครงการ	“เอไอเอส	สร้างอาชีพ	คอลล์	เซ็นเตอร์	แด่ผู้พิการ”	เป็นหนึ่ง
ในโครงการหลักที่ด�าเนินการมาต่อเน่ืองหลายปีด้วยแนวคิดการสร้าง
มูลค่าร่วม	CSV	ด้วยเราเล็งเห็นว่าผู้พิการเป็นบุคคลที่มีความสามารถ
เท่าเทียมคนปกติทั่วไป	จึงเปิดโอกาสสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการด้วยการ
รับเป็นพนักงานคอลล์	 เซ็นเตอร์	 มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าเช่นเดียวกับ
พนกังานปกต	ิท�าให้ผูพิ้การได้มอีาชีพทีม่ัน่คง	โดยใช้ความรูค้วามสามารถ
ทีม่อียูใ่นการสร้างรายได้ให้กบัตนเอง	และครอบครวั	มคีวามภาคภมูใิจ
ในตนเอง	ตลอดจนด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	ในขณะที่
เอไอเอสได้พนักงานคอลล์	เซ็นเตอร์	มาท�างานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ	และมี
ความผูกพันกับบริษัทฯ	 โดยมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความสามารถ 
อาทิ	 ผู้พิการทางสายตาและพิการทางร่างกาย	 จะมีหน้าที่โทรติดต่อ
ลกูค้าเพือ่แจ้งสทิธพิเิศษและเสนอบรกิารรวมทัง้แคมเปญต่างๆ	ของเอ
ไอเอส,	ให้บริการรับ-ส่ง	SMS	แทนลูกค้า	และให้บริการยกเลิก	SMS	
แทนลูกค้า	 	 ส่วนผู้พิการทางการได้ยินจะให้บริการ	 คอลล์	 เซ็นเตอร์
ภาษามือผ่านทาง	Web	Cam	เป็นต้น	

โครงการทดลองจ้างเด็กพิเศษ 
จากการที่บริษัทเห็นถึงประโยชน์ของการจ้างผู้พิการในหลายปีท่ี
ผ่านมา	 ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มทดลองจ้างเด็กพิเศษที่จบการศึกษาใน
ระดับชั้นปริญญาตรีมาท�างานร่วมกับพนักงานทั่วไปในบริษัท	 โดยรับ
พนักงานที่เป็นดาวน์ซินโดรมมาท�างานในส่วนงาน	Corporate	Sales	
และพนักงานที่เป็นออทิสติกมาเป็นหนึ่งในบรรณารักษ์ของห้องสมุด
บริษัท	 และหากผลการประเมินพบว่าพนักงานกลุ่มนี้สามารถท�างาน
ร่วมกับพนักงานปกตไิด้	บรษิทัจะมกีารพิจารณาเพิม่อตัราการจ้างงาน
กลุ่มเด็กพิเศษที่จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีต่อไป		
 
นอกจากนี	้เอไอเอสยงัน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาช่วยในการปฏบิติังาน
ของคนกลุ่มนี้	เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการท�างาน	อาทิ	ติดตั้ง
โครงข่ายออนไลน์	น�าเทคโนโลยดัีกจบัความเคลือ่นไหวทีค่ย์ีบอร์ด	หรือ	
สิ่งที่แสดงผลบนหน้าจอ	 และเปลี่ยนเป็นเสียงพูด	 ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับ
โปรแกรมตาทิพย์จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา	เป็นต้น	โดย	เอไอเอส	สนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	
จัดสภาพแวดล้อมการท�างาน	ให้ค่าตอบแทน	และสวัสดิการต่างๆ	
ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรเฉกเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป	

ผลของโครงการ 
• ปัจจบุนัเอไอเอสมพีนกังานคอลล์	 เซ็นเตอร์	 ผูพ้กิารจ�านวน	126	คน	

เป็นผู้พกิารทางสายตา	55	คน	เป็นผู้พกิารทางการได้ยนิ	8	คน	และผู้
พิการทางร่างกาย	 63	 คน	 โดยมีศูนย์ปฏิบัติการ	 เอไอเอส	 คอลล์	
เซน็เตอร์	แด่ผูพิ้การจ�านวน	13	แห่งท่ัวประเทศ	ในอนาคต	เรามุ ่งที่
จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการ	เอไอเอส	คอลล์	เซ็นเตอร์	แด่ผูพ้กิารให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้มีอาชีพ	สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
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โครงข่ายคุณภาพและประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่า

ความท้าทายและโอกาส
การเตบิโตของการใช้งานดาต้าทีเ่พิม่ขึน้เกอืบเท่าตวัในระยะเวลาหนึง่ปี	
จากการใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่งที่แพร่หลาย	 และอัตราการใช้งานเคร่ือง 
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนทีเ่พิม่ขึน้	 ท�าให้ผูใ้ห้บรกิารต่างเร่งพฒันาโครงข่าย
เพือ่ครองความเป็นผูน้�าและมกีารออกแคมเปญและสทิธพิเิศษต่างๆ	เพือ่
รกัษาฐานลกูค้าเดมิและขยายฐานลกูค้าใหม่

	นอกจากนี	้ลกูค้ายงัมคีวามรูค้วามเข้าใจในเทคโนโลยแีละตวัสนิค้าและ
บรกิารมากขึน้	เนือ่งจากมช่ีองทางในการรบัรูข่้าวสารทีก่ว้างขวาง	รวม
ถึงได้รับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มความสะดวกสบาย	
ท�าให้ความต้องการของลูกค้ามีความซับซ้อนและความคาดหวังที่เพิ่ม
มากข้ึน	 ประกอบกับวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะคนเมือง
แสดงออกถงึรปูแบบไลฟ์สไตล์ทีห่ลากหลายต้องการแสดงออกถงึความ
เป็นตวัตนมากขึน้		ส่งผลให้สนิค้าและบรกิารในรปูแบบเดมิไม่สามารถ
ดงึดดูลกูค้าหรอืสร้างความพงึพอใจได้เหมอืนเดมิ	นอกจากนี	้ภาพรวม
ของตลาดสินค้าสื่อสารโทรคมนาคมที่ค่อนข้างอิ่มตัว	 ท�าให้การดึงดูด 
ลกูค้าใหม่ๆ	 เป็นเรือ่งทีท่�าได้ยากมากขึน้	 ส่งผลให้การแข่งขนัทางด้าน
ราคาและสทิธพิเิศษต่างๆ	มมีากขึน้ในตลาดเพือ่รกัษาฐานลกูค้าเก่าและ
ดงึดดูให้ลกูค้าจากผูใ้ห้บรกิารรายอืน่

การขายและให้บรกิารเพือ่ตอบสนองและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า
ในโลกยคุดจิทิลัจงึเป็นงานทีท้่าทาย	ซึง่ต้องอาศยัการออกแบบ	พฒันา	
และน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทีส่ามารถใช้งานได้ง่าย	สะดวก	 รวดเรว็	
ตอบโจทย์ดจิทิลัไลฟ์สไตล์ของลกูค้า	สามารถสร้างความหลากหลายตาม
ความต้องการเฉพาะบุคคล	 โดยงานบริการลูกค้าที่ต้องน�าเทคโนโลยี
ดจิทิลัเข้ามาช่วยในการสร้างประสบการณ์ทีด่	ี ลดเวลาและต้นทนุของ
งานบรกิาร	รวมถงึสร้างพนกังานบรกิารทีม่คีวามสามารถด้านดิจทิลั	มี
เครือ่งมอืทีจ่ะช่วยในการตอบสนองต่อลกูค้าได้อย่างตรงใจและทนัท่วงที	
ท�าให้สามารถท�างานทีเ่น้นการสร้างมลูค่าเพิม่ได้		

ในปีทีผ่่าน	เอไอเอสจงึให้ความส�าคญัต่อการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ใน
งานบรกิารหลากหลายส่วนทัง้ในศนูย์บรกิารเอไอเอส	ชอ็ป	การบรกิาร
ผ่านผูแ้ทนจ�าหน่าย	ศนูย์บรกิารคอลล์	 เซน็เตอร์	รวมทัง้การให้บรกิาร
ผ่านเทคโนโลยีบริการที่ลูกค้าสามารถท�าได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์	 (Online	 self-service)	 มกีารพฒันาพนกังานบริการให้เป็น			
Digital	Guru	พร้อมทีจ่ะให้บรกิารและแนะน�าลกูค้าได้อย่างตรงความ
ต้องการเฉพาะบุคคล	 รวมถึงเร่ิมน�าเครื่องมือด้านการวิเคราะห์
พฤตกิรรมและไลฟ์สไตล์ของลกูค้า	 (Data	 analytics)	 มาใช้ในการน�า
เสนอสินค้าและบริการที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า
แต่ละบคุคล	(Personalization)	

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา

สัดส่วนลูกค้าทีร่บับรกิารผ่านช่องทางดจิทิลั	 	 (Digital	
online	 service)	 เมื่อเทียบกับการรับบริการผ่าน
พนักงาน	เพ่ิมขึน้จาก	ร้อยละ	53	ในปี	2556	เป็นร้อยละ 
80	ในปีทีผ่่านมา

53% » 80%
ในปี 2556 ในปี 2560

พัฒนาและเพิ่มจ�านวนพนักงานที่เป็น	ดิจิทัล	กูรู
ทีค่วามเชีย่วชาญในผลติภณัฑ์ดจิิทลัต่างๆ	สามารถให้
ค�าแนะน�า	 และช่วยเหลือลูกค้า	 จาก	 425	 คนในป	ี
2559	เพิ่มขึ้นเป็น	430	คนในปี	2560	

425 » 430
ในปี 2559 ในปี 2560

ได้รบัการรบัรองจาก	OOKLA	ให้เอไอเอสเป็นโครงข่าย
ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย	 (Thailand’s	 Fastest	
Mobile	Network)	3	ปีติดต่อกัน	ตั้งแต่ปี	2558	ถึง
ปี	2560	

เปิดตัวโครงข่าย	AIS	NEXT	G	นวัตกรรมเครือข่ายที่
รวมเทคโนโลยี	AIS	4G	และ	AIS	SuperWiFi	เพื่อให้
บรกิารดาต้าบนโทรศพัท์มอืถอืด้วยความเรว็สงูสดุถงึ	
1	กิกะบิตต่อวินาที

บริการลัดสาย	 (IVR	 Speech	 Recognition)	 ได้รับ
คะแนนความพงึพอใจจากลกูค้าถงึร้อยละ	74	สงูกว่า
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ร้อยละ	 72	 และสามารถน�าเสนอ
บริการท่ีถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ถึง
ร้อยละ	88

72%      88%
สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

คะแนนความพึงพอใจ
จากลูกค้าบริการลัดสาย
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ภาพรวมกลยุทธ์และเป้าหมาย  
ในส่วนของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่		เอไอเอสได้ขยายโครงข่าย	4G	
ทั่วประเทศในปีก่อน	 และยังคงลงทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและความจุ
โครงข่ายอย่างต่อเนือ่งผ่านคลืน่ความถีท่ีมี่ในมอื	เพือ่ให้สามารถแข่งขนั
ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีคุณภาพได้	 ขณะเดียวกันยังสร้างความ
หลากหลายด้วยแพคเกจทีห่ลากหลาย	เพือ่ให้ตอบโจทย์การใช้งานของ
ลูกค้าทุกกลุ่ม	ดังที่แสดงรายละเอียดไว้ในหน้า	29-34	และในปลายปี
ทีผ่่านมา	มกีารออกแพก็เกจแบบคอนเวอร์เจนซ์เป็นครัง้แรก	โดยผสาน
บริการโทรศัพท์มือถือ	เข้ากับบริการเอไอเอส	ไฟเบอร์	และคอนเทนต์
ด้านวิดีโอ	เพื่อสร้างความแตกต่างและตอกย�้าการเป็นผู้ให้บริการด้าน
ดิจิทัลไลฟ์ของเอไอเอส	และเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการรับชม
คอนเทนต์ต่างๆ	ทั้งในและนอกบ้าน		โดยส�าหรับเอไอเอส	ไฟเบอร์	นั้น		
ยังคงเป้าหมายในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายหลักในอีก	3	ปีข้างหน้า	
ด้วยการขยายโครงข่ายจะพิจารณาจากความต้องการใช้งานในแต่ละ
พืน้ทีแ่ละอตัราผลตอบแทนในการลงทนุ	รวมถงึเพิม่ฐานลกูค้าบนโครง
ข่ายปัจจบุนัด้วยการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของตวัแทนและช่อง
ทางจ�าหน่าย

ส�าหรบัด้านการบรหิารความสมัพนัธ์กับลกูค้า		เอไอเอสวางกลยทุธ์และ
แผนการด�าเนนิงานทีมุ่ง่เน้นการยกระดบังานบรกิาร	ด้วยประสบการณ์
ดิจิทัล	เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าในการส่งมอบบริการที่เหนือกว่าให้แก่
ลูกค้า	โดยเน้นการด�าเนินกลยุทธ์ในสองแกนหลัก

แนวทางการบริหารจัดการ

1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงข่ำยคุณภำพเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์อย่ำง
ต่อเนื่อง

1.1 โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

“ใช้จดุแขง็ด้านนวตักรรมโครงข่ายเพือ่ยกระดบัคณุภาพและความเสถยีร 
ด้วยงบลงทุนที่มีประสิทธิภาพ”

เอไอเอสยังคงมุ่นม่ันในการการพัฒนาโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีทาง
วศิวกรรมใหม่ๆ	ทีเ่อไอเอสร่วมคดิค้นและพฒันากบัคูค้่าหลายราย	เช่น	
เทคโนโลยีการท�า	 Carrier	 Aggregation	ที่ผสมผสานคลื่นความถี่ใน
หลากหลายย่าน	 ท�าให้สามารถเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและ
ประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าได้ด้วยจ�านวนคลื่นความถี่ปริมาณเท่า
เดิม	 การพัฒนาระบบเสาสัญญาณแบบ	 6-sector	 รวมถึงการติดตั้ง
เทคโนโลยี	Massive	MIMO	ที่จะเป็นฐานการต่อยอดไปสู่เทคโนโลยี	
5G	ในอนาคต

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจ

กิจกรรมด�าเนินงานของเอไอเอส ผลที่ได้รับ

•	 ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
•	 การหาลูกค้าใหม่ท�าได้ยากมากขึ้น
•	 แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์

ส่วนบุคคล

•	 น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในช่องทาง
บริการต่างๆ

•	 สร้างการเชื่อมต่อช่องทางบริการทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน

•	 ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและ
พฤติกรรมของลูกค้ารายบุคคล

•	 น�าเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจ
ลูกค้าแต่ละรายเพื่อสร้างความแตก
ต่าง

•	 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อ	
Human	touch	point	=	ร้อยละ	88	
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	86	ในปี	2559

•	 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อ	
Online	touch	point	=	ร้อยละ	76	
เท่ากับปี	2559

1.ส่งเสริมเทคโนโลยีบริการที่ลูกค้าสามารถท�าได้ด้วยตนเอง 
(Self-service) และยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า
2.ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และ
เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก (Data Analytics)
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ตัวอย่างการท�า Carrier Aggregation

Carrier  
Aggregation

คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์

15	เมกะเฮิรตซ์
30	เมกะเฮิรตซ์ ความเร็ว

อินเทอร์เน็ต 
2 เท่า

15	เมกะเฮิรตซ์

คลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์

เอไอเอสมีมาตรการในการตรวจสอบโครงข่ายเพื่อรักษาหรือเพ่ิม
คุณภาพของโครงข่ายผ่านการทดสอบโครงข่ายทัว่ประเทศโดยการสุ่ม
ตัวอย่างการใช้งานจริง	(Drive	Test)	เปรียบเทียบกับโครงข่ายของคู่
แข่ง	โดยหน่วยงานวศิวกรจะท�าการทดสอบโครงข่ายทกุวนั	รวมถงึการ
ทดสอบโครงข่ายบนถนนเส้นหลักทุกเส้นในหน่ึงเดือน	 และครบทุก
ต�าบลในประเทศไทยทุกครึ่งปี	 เพิ่มเติมจากการตรวจสอบคุณภาพที่
ส่วนกลางที่ด�าเนินการตลอด	24	ชั่วโมง	โดยนอกจากการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของ	กสทช.	แล้ว	เอไอเอสมีเกณฑ์ในการวัดผลหลากหลาย
ด้าน	เช่น	ด้านการโทร	มีการวัดเวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์	
อตัราส่วนการโทรท่ีเช่ือมต่อส�าเรจ็	รวมถงึอตัราส่วนการโทรแล้วสายหลดุ 
เป็นต้น	ด้านดาต้า	มกีารวดัด้านความเรว็ในการเชือ่มต่อแอปพลเิคชัน
ที่ลูกค้านิยมใช้งาน	ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ภาพ
นิง่และวดิโีอ	เป็นต้น	การควบคมุคณุภาพดงักล่าว	ท�าให้ทมีวศิวกรของ
เอไอเอสสามารถตรวจจบัความผดิปกตขิองโครงข่ายได้อย่างทนัท่วงท	ี
และสามารถเสรมิคณุภาพของโครงข่ายให้ทดัเทยีมหรอืดกีว่าคูแ่ข่งอยู่
เสมอ	ตวัอย่างเช่นในกรณีทีโ่ครงข่ายล่มจากเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิ	เช่น	
ภัยธรรมชาต	ิเอไอเอสมแีผนรองรบัเพือ่ให้ธรุกจิด�าเนินได้อย่างต่อเนือ่ง	
(Business	 Continuity	 Plan	 (BCP))	 ที่มีขั้นตอนชัดเจน	 เช่น	 หาก
อุปกรณ์ที่เสียหายเป็นอุปกรณ์ชิ้นส�าคัญ	 จะต้องท�าการซ่อมแซมใน
เสร็จภายใน	3	ชั่วโมง	แต่ในขณะที่อุปกรณ์เสียหาย	ลูกค้าจะไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในการใช้บริการ	 เน่ืองจาก
โครงสร ้างโครงข ่ายของเอไอเอสมีการลงทุนเพื่อการส�ารอง	
(edundancy)	ในพืน้ทีท่ีส่�าคญั	ซึง่มอีปุกรณ์ส�ารองทีส่ามารถให้บรกิาร
ได้อย่างต่อเนื่อง

 1.2 เอไอเอส ไฟเบอร์ 

“ชูจุดแข็งของการใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติกและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ”

นับเป็นปีที่สามที่เอไอเอส	 ไฟเบอร์	 ได้เข้ามาในตลาดให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง	 และได้ท�าให้ตลาดอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในประเทศไทยมีการพัฒนาไปอีกข้ันจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลย	ีและความต้องการใช้งานอนิเทอร์เนต็ภายในบ้านทีก่�าลัง
เติบโตขึ้น	รวมทั้งตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าในปัจจุบัน
ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรับชมคอนเทนต์ภายใน
ครัวเรือนที่มีความหลากหลายมากขึ้น	 โดยเทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก
เป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญภายใต้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เอไอเอส	
ไฟเบอร์	ซึง่มคีณุภาพสญัญาณทีเ่สถยีรกว่าและความเรว็การให้บรกิาร
ที่สูงกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านในรูปแบบเก่า	

จ�านวนผู้ใช้บริการ 
เอไอเอส ไฟเบอร์ 
(หน่วย: พันรำย)

2558 2559 2560

44

302

521

258
219

ผู้ใช้บริกำรทั้งหมด

ผู้ใช้บริกำรที่เพิ่มขึ้น

18
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ถึงแม้ว่าแบรนด์	 เอไอเอส	 ไฟเบอร์	 จะเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาด	 แต่มี
การท�าตลาดโดยเน้นด้านคุณภาพของสินค้าและบริการเช่นเดียวกับ
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	โดยในด้านบุคลากร	เอไอเอส	ไฟเบอร์	มีการ
จดัฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติัให้กบัทมีงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่
เพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	 รวมถึงมี
การน�าปัญหาที่เกิดขึน้มาท�าการวิเคราะห	์เพื่อสาเหตทุี่แท้จริง	และจดั
ท�าแผนปรบัปรงุและป้องกนัการเกดิปัญหาซ�า้ขึน้อกี	ส่วนในด้านระบบ	

เอไอเอส	ไฟเบอร์	มกีารพฒันาระบบอตัโนมตัใินการตรวจจบั	วเิคราะห์	
แยกแยะปัญหาของระบบโครงข่าย	และแจ้งทนัทเีมือ่ตรวจพบ	(SMART	
systems)	พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของโครงข่าย
ทีน่่าเชือ่ถอืและปลอดภยั	สามารถน�าไปวเิคราะห์และใช้ประโยชน์ต่างๆ	
เช่น	 การขยายแบนด์วิธ	 การขยาย	Node	 เพื่อรองรับการใช้งานของ
ลูกค้า	 รวมทั้งมีแผนการบ�ารุงรักษาโครงข่ายแบบรายเดือนและรายปี	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์โครงข่ายอย่างสม�่าเสมอ	เป็นต้น

2. ด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ

ส่งเสริมเทคโนโลยีบริการที่ลูกค้าสามารถท�าได้ด้วยตนเอง (Self-service) และยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า

ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก

น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างาน25

60
25

61
 เป

็นต
้นไ

ป เช้าใจพฤติกรรมการท่องโลกออนไลน์ 
และดิจิทัล	ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

(Online	insight,	Customers’	insights)

มีเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง	
(Insightful)

น�าเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ
เฉพาะบุคคล	(Personalization)

ช่วยสร้างรายได้ให้แก่องค์กร	
(Revenue	Generation)

ส่งเสริมการใช้ต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ	(Cost	efficiency)

	การบริหารจัดการการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า
(Customer	Value	Management

Customized	&	Segmented	Offering)

	Service	Operation	Center	(SOC
Early	detect	network	 
and	service	issues

ปรับปรุงงานบริการให้เป็นดิจิทัล 
และแชทบอท

ปรับเปลี่ยนเอไอเอส	ช็อป	ให้สร้าง 
ประสบการณ์ดิจิทัลแก่ลูกค้า

ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า
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2.1 กลยุทธ์การด�าเนินงานในปี 2560

“ส่งเสริมเทคโนโลยีบริการที่ลูกค้าสามารถท�าได้ด้วยตนเอง (Self-
service) และยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า”

เอไอเอสเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การให้บรกิารและตอบรบัความนยิมใช้บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ลูกค้ามากขึ้น	โดยค�านึงถึงความรวดเร็ว	ความสะดวกสบาย	ไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าแต่ละคน	และแนวโน้มที่ลูกค้าต้องการจัดการสิ่งต่างๆ	ด้วย
ตนเอง	ทุกที่	ทุกเวลา	ตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับ
บริการและศักยภาพในการด�าเนินงาน		โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยพัฒนาและออกแบบงานบรกิาร	ซึง่ในปีทีผ่่านมา	เอไอเอสได้พฒันา
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีงานบริการที่ส�าคัญ	ดังนี้

• น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
1)	บรกิารลดัสาย (IVR Speech Recognition)	นวตักรรมการบรกิาร

ผ่านระบบคอลล์	 เซ็นเตอร์	 รูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้า
ถึงการใช้งานเมนูที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วจากการสั่งการด้วยเสียง
พูด	ระบบก็จะน�าลูกค้าไปยังบริการที่ลูกค้าต้องการทันที	 	ปัจจุบัน
บริการลัดสายสามารถรองรับบริการได้ถึง	 12	 บริการหลัก	 และ
รองรบัค�าพดูได้มากกว่า	3,000	ประโยค	ท�าให้ช่วยลดระยะเวลาการ
เข้าถงึข้อมลูและลดขัน้ตอนการใช้งาน		จาก	1.40	นาท	ีเหลอืต�า่กว่า	
40	วนิาท	ี	และลดจ�านวนสายทีจ่ะเข้าไปยงัพนกังานคอลล์	เซน็เตอร์
ได้เพิม่ขึน้ร้อยละ	3	จากปี	2559		ท�าให้เอไอเอสสามารถปรับเปลีย่น
ความรับผิดชอบหลักของพนักงานคอลล์	 เซ็นเตอร์	 จากการตอบ
ค�าถามและการท�ารายการแทนลูกค้าไปเป็นงานด้านการน�าเสนอ
สินค้าและบริการที่สร้างรายได้และสร้างความผูกพันกับลูกค้ามาก
ขึ้น	

2)	บริการเมนูส่วนตัวบนระบบ IVR	 โดยน�าเทคโนโลยีที่ใช้บันทึก
ประวัติการท�ารายการของลูกค้า	 มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิง
บริการด้วยการเพิ่มทางลัดเข้าสู่เมนูส่วนตัว	ที่จะน�าเสนอบริการซึ่ง
ลูกค้ามีการใช้งานบ่อยหรือใช้งานครั้งล่าสุด	 โดยที่ลูกค้าไม่จ�าเป็น
ต้องรอฟังระบบตอบรับจนจบ	เช่น	น�าเสนอรายชื่อแพ็กเกจที่ลูกค้า
สมคัรหรอืเคยสมคัรตามประวตักิารใช้งานลกูค้า	ควบคูก่บัการเสนอ
แนะแพก็เกจทีม่คีวามเหมาะสมตามพฤตกิรรม		เพือ่ให้ลกูค้าสามารถ
เลือกแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว	รวมถึงการ
ตรวจสอบสถานะการติดต ่อของลูกค ้าเพื่อน�ามาคาดการณ์
วตัถปุระสงค์การติดต่อของรอบปัจจบุนัเพือ่น�าเสนอบรกิารทีต่รงกบั
ความต้องการลูกค้าได้ทันที

3)	ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริการที่ต่อเนื่อง	(Omni	Channel)	
เป็นระบบที่น�าประวัติการใช้บริการของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ	ซึ่ง
ถูกบันทึกไว้บนระบบออนไลน์	 มาเข้าสู่กระบวนการประมวลผล
อัตโนมัติและแสดงผลขึ้นหน้าจอการให้บริการ	 เพื่อให้พนักงาน
บรกิารสามารถเข้าใจความต้องการพืน้ฐานของลกูค้าและตอบสนอง
ได้อย่างถูกต้องโดยทันที	 เป็นการเชื่อมโยงการบริการระหว่างโลก
ออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นหนึ่งเดียว	

• ปรับปรุงงานบริการให้เป็นดิจิทัลและใช้แชทบอทมากขึ้น 
1)	แอปพลเิคชนั “MyAIS” 	ช่วยให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึบรกิารเสมอืน

การเดินเข้าเอไอเอส	 ช็อป	 และท�ารายการได้ด้วยตนเองตลอด	 24	
ชัว่โมง	ผ่านอปุกรณ์มอืถือหรอืแทบ็เลต็		ซึง่ลูกค้าสามารถท�าธรุกรรม	
ไม่ว่าจะเป็นการสมัครหรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจการให้บริการ	 
การตรวจสอบยอดการใช้งานและคะแนนสะสมเพื่อแลกสิทธิพิเศษ
ต่างๆ		การช�าระค่าบริการ		และการแจ้งยกเลกิการรบั	SMS	โฆษณา	
โดยแอปพลิเคชัน		MyAIS		สามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอท�า
ธุรกรรมของลูกค้าที่ต้องไปติดต่อที่เอไอเอส	ช็อป	ได้ประมาณ	6-8	
นาที	 และลดต้นทุนในการเดินทางให้กับลูกค้า	 ปัจจุบัน	 มีลูกค้าท่ี
สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน	MyAIS	เป็นจ�านวน	2.5	ล้านราย

สัดส่วนผู้ใช้งาน 
IVR ต่อจ�านวน 
ผู้ที่ติดต่อ 
เข้ามาทั้งหมด

อัตราความพึง
พอใจของลูกค้า
ต่อบริการ IVR

2556 25562557 25572558 25582559 25592560 2560

53%

67% 68% 70% 71% 73%
62%

73% 76% 79%
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2)	“บริการถามน้องอุ่นใจ” (Ask	Aunjai	Virtual	Agent)	นวัตกรรม
ด้านบรกิารทีช่่วยให้ระยะเวลาการตอบสนองต่อข้อสอบถามถามของ
ลูกค้าบนช่องทางออนไลน์	และโซเชียลมีเดีย	เช่น	เว็บไซต์เอไอเอส	
และบนแอปพลิเคชัน	MyAIS		สามารถช่วยลดจ�านวนอัตราโทรเข้า
เอไอเอส	คอลล์	เซ็นเตอร์		และลดระยะเวลาการรอสายของลูกค้า
ได้	 	 โดยบริการถามน้องอุ่นใจ	 พัฒนามาจากการผสานเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์	 หรือ	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 แชทบอท	
(Chatbot)	และฐานข้อมูล	Smart	Knowledge	Base		และน�าเอา
รูปลักษณ์ของน้องอุ่นใจเข้ามาช่วยท�าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกใกล้ชิด	
เพลิดเพลิน	เหมือนได้คุยกับพนักงาน		โดยลูกค้าสามารถส่งข้อสอบ
ถามหาน้องอุ่นใจได้ตลอด	24	ชั่วโมง

3)	การให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลและโซเซียลเน็ตเวิร์ค นวัตกรรม
ด้านงานบริการคอลล์	 เซ็นเตอร์	 ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้า	ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก	 	อินสตาแกรม		 ไลน์แอด	 	Live	chat		 
วิดีโอคอลล์	 	 อีเมล	 และ	 เว็บไซต์	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 สอดรับกับ
พฤตกิรรมและค่านยิมของลกูค้าในการท�าธรุกรรมและตดิต่อสือ่สาร
ผ่านช่องทางออนไลน์		

• ปรับเปลี่ยนเอไอเอส ช็อป ให้สร้างประสบการณ์ดิจิทัลแก่ลูกค้า
1)	ปรบัภาพลกัษณ์เอไอเอส ช็อป ให้มลีกัษณะเป็นดจิิทลัแกลอรี	่แสดง

นวตักรรมเทคโนโลยดิีจทัิลในรูปแบบของงานศลิปะ	รวบรวมอปุกรณ์
สื่อสารและแก็ดเจ็ดที่มีความทันสมัยจากแบรนด์ชั้นน�า	มาให้ลูกค้า
ได้สัมผัสและทดลอง		

2)	พัฒนาพนักงานให้เป็นดิจิทัลไลฟ์ กูรู	 	ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่างๆ	สามารถให้ค�าแนะน�า	และช่วยเหลือลูกค้า
ได้อย่างครบถ้วน	 รวมถึงพัฒนาพนักงานบริการให้มีความเป็น 
มืออาชีพและพร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ	 ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าจากความ
รวดเร็วของเทคโนโลยี

เส้นทางในการพัฒนาพนักงานเอไอเอส ช็อป

ผู้ดูแลลูกค้า

ก่อนปี 
2543 2547 2553 2558

ที่ปรึกษาด้านบริการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อุปกรณ์สื่อสาร

ดิจิทัลไลฟ์	กูรู		

สมาร์ทโฟน 

รายละเอียด
ของสินค้า

และบริการ

อุปกรณ์ไอที
เคลื่อนที่

เอไอเอส	
ไฟเบอร์

3)	เพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการระบบควิทีเ่อไอเอส ชอ็ป  
โดยสร้างระบบให้ระดับผู้จัดการของเอไอเอส	 ช็อป	 	 สามารถเห็น
ภาพรวมของคิวงานบริการทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด	 เช่น	
การบริหารระยะเวลาในการรอคิวของลูกค้า	 ระยะเวลาในการให้
บริการของพนักงานแต่ละคน		เป็นต้น

4)	การให้บรกิารแบบเคลือ่นทีด้่วยอปุกรณ์แทบ็เลต็		โดยลกูค้าไม่ต้อง
ติดต่อท�าธุรกรรมที่เคาน์เตอร์	 (Counter-less)	 พนักงานบริการ
สามารถให้บริการโดยใช้อุปกรณ์แท็บ๊เล็ตได้ทุกพื้นที่ในบริเวณ 
เอไอเอส	ช็อป	
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5)	การตดิตัง้ตูร้บัช�าระค่าบรกิารและเตมิเงนิอตัโนมตั	ิเพือ่ส่งเสรมิให้
ลูกค้าหันไปใช้บริการที่สามารถท�าได้ด้วยตนเองมากขึ้นแทนการรอ
ท�าธุรกรรมที่เคาน์เตอร์	 	 โดยติดตั้งตู้รับช�าระค่าบริการและเติมเงิน
อัตโนมัติไว้บริการลูกค้าที่เอไอเอส	 ช็อป	 และตามสถานที่ที่ลูกค้ามี
การสัญจรไปมาโดยปกติ	เช่น		สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน		สถานีรถไฟฟ้า
บทีเีอส	ห้างสรรพสนิค้า		ท�าให้ลกูค้าสามารถท�ารายการได้ตลอด	24	
ชั่วโมง	โดยไม่ต้องค�านึงถึงช่วงเวลาท�าการของเอไอเอส	ช็อป	ซึ่งในปีนี้	
เอไอเอสจะมกีารเพิม่ขนาดหน้าจอสมัผสั	ให้ใหญ่ขึน้	เพือ่รองรบัการ
ท�าธุรกรรมของผู้สูงอายุ	 รวมทั้งเปิดบริการให้ลูกค้าสามารถช�าระ
ด้วยบัตรเครดิตได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครบริการล่วงหน้า		

6)	การจัดให้มีตู้บริการธุรกรรมครบวงจรอัจฉริยะ		เป็นตู้ที่ให้บริการ
ธุรกรรมหลักโดยเน้นการพัฒนาฟังก์ชั่นที่	 เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการใช้งาน	เช่น	บริการเปลี่ยนใหม่โดยใช้หมายเลขเดิม	บริการ
เปลี่ยน	“ตรงใจ”	แพ็กเกจ	บริการตรวจสอบยอดการใช้งานส�าหรับ
ลูกค้าทุกกลุ่ม	ครอบคุลมถึงการใช้งานของลูกค้า	“ใช้งานง่าย”	ด้วย
ข้ันตอนท่ีกระชับและระบบประมวลผลที	่ “รวดเร็ว”	 ชาวไทยและ
ต่างประเทศ	 และสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วกว่าการท�า
ธรุกรรมผ่านเคาน์เตอร์		โดยใช้เวลาเฉลีย่เพยีงไม่เกนิ	5	นาท	ีซึง่จาก
ผลส�ารวจในปีที่ผ่านมา	 พบว่าลูกค้ามีความนิยมเข้ามาท�ารายการ
ผ่านตู้บริการธุรกรรมครบวงจรอัจฉริยะ	 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	20	 เมื่อ
เทียบกับปี	2557	ที่เปิดให้บริการในครั้งแรก	

2.2 กลยุทธ์และการด�าเนินงานใน 1-3 ปี

“ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี”

• เข้าใจพฤติกรรมการท่องโลกออนไลน์ และดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้า
จากกลยุทธ์หลกัทีส่่งเสรมิเรือ่งการผนกึรวมช่องทางออนไลน์และออฟ
ไลน์	(Omni	Channel)	เอไอเอสพฒันาเครือ่งมอื	เรยีกว่า	Digital	brain	
ระบบสมองกล	 ซึ่งน�าเอาประโยชน์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้
งานของลกูค้าทัง้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์	(Big	Data)	360	องศา	
มารวบรวมเข้าด้วยกันและประมวลผลเพื่อสร้างประโยชน์ใน	 2	 แกน	
คือ	1)	สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ	ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้าแต่ละบคุคล		และ	2	ลดโอกาสการย้ายค่ายของลกูค้า	
โดยหลกัการท�างานของ	Digital	Brain	มุง่ตอบโจทย์เรือ่งการสร้างราย
ได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	ผ่าน	4	องค์ประกอบ	คอื	สถานทีท่ี่ใช่	(Right	
Place)	 เวลาท่ีถูกต้อง	 (Right	 Time)	 การน�าเสนอที่ถูกใจ	 (Right	
Offering)	และตรงกลับกลุ่มเป้าหมาย	(Right	Targeting)	โดยวางตัว
ชี้วัดในเรื่องของการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ทัง้นี	้ในปี	2561	เอไอเอสจะน�าเครือ่งมอืเข้ามาช่วยวเิคราะห์ข้อมลูและ
พฤตกิรรมของลกูค้ามากขึน้	เพือ่ให้สามารถออกแบบสนิค้าและบรกิาร
ที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้า	 และช่วยสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้า	ได้เพิ่มขึ้น

• สร้างคุณค่าด้วยความเข้าใจเชิงลึก 
เอไอเอสปรับเปลี่ยนวิถีการท�าการตลาดและการน�าเสนอสินค้าและ
บริการ	โดยเน้นการให้กับลูกค้า	“สร้างคุณค่า”	โดยใช้เครื่องมือที่เรียก
ว่า	 Customer	 Value	 Management	 (CVM	 เพื่อศึกษาวงจร
ประสบการณ์ของลูกค้า	ส่งเสรมิให้เกดิความเข้าใจทีถ่กูต้องและเฉพาะ
เจาะจงส�าหรับลูกค้าแต่ละรายช่วยให้เอไอเอสสามารถก�าหนดกลยุทธ์
ในการติดต่อสื่อสาร	 การให้บริการ	 และน�าเสนอสินค้าใหม่ๆ	 ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยหลักการท�างานของ	 CVM		
จะน�าความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	
intelligence	–	AI)	 มาช่วยประมวลข้อมูลของลูกค้าที่ให้ไว้กับบริษัท	
รวมถึงดแูลความต้องการหรอืแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็น
ความต้องการและปัญหาโดยทั่วไปที่สามารถใช้เทคโนโลยีด�าเนินการ
แทนพนักงานได้		

ข้อดขีองการน�าระบบ	AI	มาใช้	คอืการทีล่กูค้าจะได้รบับรกิารทีร่วดเรว็
มากขึ้นและช่วยลดจ�านวนสายที่ไปถึงพนักงาน	รวมถึงลดข้อผิดพลาด
ต่างๆ	โดยพบว่าในปีทีผ่่านมาสามารถช่วยลดข้อผดิพลาดจากการแก้ไข
ปัญหาด้วยมนษุย์ได้ถงึร้อยละ	57			ขณะทีพ่นกังานจะถกูพฒันาให้เป็น
ผูช่้วยอัจฉรยิะทีจ่ะคอยดแูลลกูค้าในส่วนทีเ่ป็นความต้องการทีซ่บัซ้อน
มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งไม่สามารถด�าเนินการได้โดย	 AI	 	 จึงถือว่าการใช้	 CVM	
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงานเช่นเดียวกัน		โดยจากการผสมผสาน
ความสามารถของ	AI	และพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน	ท�าให้เกิดนวัตกรรม
งานบริการใหม่ที่จะช่วยน�าพาให้เอไอเอสประสบความส�าเร็จในการ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้ามากขึ้น



139บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

AI

Artificial Intelligence Intelligent Assistant

IA

Excellent Agent for 
Customer Success

Hybrid

• จดัตัง้ศนูย์กลางเพือ่ดแูลลกูค้าอย่างทนัท่วงท ี(Service operation 
center: SOC)
เอไอเอสพฒันาระบบ	Service	operation	center	(SOC)	เพือ่รวบรวม
ปัญหาด้านการเข้าใช้งานเครือข่ายและการบริการมารวบรวมไว้	 และ
สร้างการเช่ือมต่อเข้ากบัระบบ	IVR		ท�าให้ระบบสามารถตรวจจบัปัญหา
ของลูกค้ารายเดิมได้	 เมื่อลูกค้าท�าการติดต่อมาในครั้งถัดไป	 และ
สามารถด�าเนินการแก้ไข	พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ล่วงหน้า	โดยเมื่อ
เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	 ระบบจะส่งข้อความทาง
โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อรายงานผล

2.3  กลยุทธ์สนับสนุนเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับบริการด้วย
โปรแกรมสิทธิพิเศษ “AIS LIVE 360º ” 

โปรแกรมสิทธิพเิศษของเอไอเอสทีใ่ห้แก่ลกูค้านบัเป็นโครงการทีด่�าเนนิ
งานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่าสิบปี	 เป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง
ความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้า	 ปัจจุบันโครงการสิทธิพิเศษ	
“AIS	LIVE	360º	มุ่งเน้นในสามแกนหลัก	คือ	ครอบคลุมและเข้าถึงทุก
ความต้องการของลกูค้าทัว่ประเทศ	(Reach	More)	ตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์
ทีแ่ตกต่างกนัของลูกค้า		(Unique	More)	และยกระดับความเอก็ซ์คลูซีฟ
ให้ลูกค้าพิเศษ	(Exclusive	More)	เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดใน
ทุกวันให้กับลูกค้าที่มีอยู่กว่า	40	ล้านคน	

• “เอไอเอส	 พริวิลเลจ”	 เป็นโปรแกรมส�าหรับลูกค้าเอไอเอสทั่ว
ประเทศ	 โดยคัดเลือกสินค้าและบริการที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้า	ซึ่งในปี	2560	เอไอเอสได้ด�าเนินโปรแกรมภายใต้แนวคิด	“7	
ช่วงเวลาดีๆ	กับ	AIS	Privilege”	

1)	ช่วงเวลาดื่มด�่ากับกาแฟแก้วโปรด	 (Coffee	 Time)	 มอบส่วนลดที่
ร้านกาแฟท้องถ่ินชือ่ดัง	77	จงัหวดัทัว่ไทย	และกาแฟแบรนด์ดงั	เช่น	
แบล็คแคนยอน		อินทนิน		94	coffee		Mezzo	กว่า	1,200	สาขา	

2)	ช่วงเวลาอิ่มอร่อย	ร้านดัง	(Dining	Time)	กับส่วนลดสูงสุด	50%	ณ	
ร้านอาหารชื่อดังในห้างสรรพสินค้า	อาทิ	เซ็นทรัลพลาซา	สยามพา
รากอน	และ	ดิ	เอ็มควอเทียร์	

3)	ช่วงเวลาครอบครวั	(Family	Time)		ให้ลกูค้ามคีวามสขุและใช้เวลา
ร่วมกันกับครอบครัว	โดยมอบส่วนลดสวนสนุก	และสวนสัตว์ชื่อดัง
ทั่วประเทศ		

4)	ช่วงเวลาแห่งความบนัเทงิ	(Entertaining	Time)		ให้ลกูค้าได้ใช้เวลา
ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าในการท�างานและการเรียน	 ด้วยสิทธิ
พิเศษชมภาพยนตร์เข้าใหม่	ในราคาเพียง	80	บาท	นอกจากส่วนลด
ปกติในวันศุกร์	 เสาร์	 และอาทิตย์	 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ
และเมเจอร์ทั่วประเทศ

5)	ช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้ง	 (Shopping	 Time)	 ส่วนลดสินค้าใน 
ห้างสรรพสินค้าและและร้านดัง	 เช่น	 สยามพารากอน	 ท๊อปส์	
ซุปเปอร์มาร์เก็ต	เซ็นทรัลพลาซา	ร้านหนังสือ	B2S	และซีเอ็ด

6)	ช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยว	(Travelling	Time)		มอบความพิเศษให้
ลูกค้าทุกการเดินทางทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน	 MRT	 บริการรถทัวร์จาก
บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 และส่วนลดเม่ือเดินทางกับสายการบินและ
โรงแรมที่ร่วมรายการ

7)	ช่วงเวลาแห่งความโชคดี	(Luck	Time)		ให้ลูกค้าเอไอเอสสามารถ
ร่วมลุ้นรับทองค�าได้ง่ายๆ		เมื่อชมรายการ	“ไมค์ทองค�า”	ทางช่อง	
Workpoint
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จ�านวนลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมสิทธิพิเศษและการสะสมคะแนน

• “เอไอเอส เซเรเนด” 
เอไอเอส	 เซเรเนด	 เป็นโครงการสิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าซ่ึงมียอด 
การใช้งานในระดับสูงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 	 โดยปัจจุบันเอไอเอส	 
เซเรเนด	มลีกูค้าทัง้หมดกว่า	4	ล้านราย	และมคีะแนนความพงึพอใจ
ของลกูค้าในปี	2560	ถงึร้อยละ	89	และมคีะแนนบอกต่อความพเิศษ
ให้กบัคนรอบข้างร้อยละ	54	รวมถงึมอีตัราการย้ายค่ายออก	(Churn	
Rate)	 ของลูกค้ากลุ่มเซเรเนดอยู่ในระดับต�่ากว่าร้อยละ	 1	 มา 
โดยตลอด	 ในปีที่ผ่านมา	 เอไอเอส	 เซเรเนดเน้นสิทธิพิเศษ	 ด้วย	 
“4	ทีส่ดุของประสบการณ์พเิศษ”	(The	Ultimate	Life	Experience)	  

1)	The	Ultimate	Service:	ทีส่ดุของงานบรกิาร	เพ่ิม	Serenade	Club	
เป็น	11	แห่งทั่วประเทศ	และปรับโฉมให้เป็น	Premium	Service	
Center

2)	The	Ultimate	 Happening:	 ที่สุดของความบันเทิง	 กับปาร์ตี้สุด
เอ็กซ์คลูซีฟใจกลางเมืองกับศิลปิน	 และสิทธิพิเศษในการเข้าชม
คอนเสิร์ตในประเทศ

3)	The	Ultimate	 Inspiration:	 ที่สุดของเส้นทางสู่ความส�าเร็จและ
สร้างแรงบนัดาลในการท�าธรุกจิ	โดยเน้นกลุม่เป้าหมายทีผู่ป้ระกอบ
การรุน่ใหม่		กลุม่สตาร์ทอพั	และกลุม่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม		ร่วมมอืกบับรษิทั	กเูกลิ	ประเทศไทยจดัสมัมนาธรุกจิบน
โลกดจิิทัล	และจัดทริปเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการท�าธรุกจิ		สมัผสั
การท�างานในแบบของ	Google	ที่ประเทศสิงคโปร์	

4)	The	Ultimate	Privilege:	ทีส่ดุของสทิธพิเิศษ	กบัส่วนลดร้านอาหาร
ชื่อดังที่คัดสรรโดยเว็บไซต์	Wongnai	และสิทธิพิเศษตลอดการเดิน
ทางท้ังในประเทศ	 และต่างประเทศ	 	 ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจโรมมิ่ง
ราคาพเิศษ			บรกิารรถรบัส่งสนามบนิฟร	ีส่วนลดเมือ่ใช้บรกิาร	UBER		
และบริการห้องรับรองพิเศษ	 11	 แห่ง	 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	 และ
สนามบินดอนเมือง

• บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistant)
	 บริการผู้ช่วยส่วนตัว	 (Personal	 Assistant)	 ส�าหรับลูกค้าระดับ

แพลตตนิัม่	เป็นการบรกิารทีด่แูลลกูค้าคนพเิศษในทกุๆ	ด้าน	เปรยีบ
เสมือนเลขาส่วนตัว	 มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับบริการที่เหนือกว่าความ
คาดหมายบรกิรด้วยความเอาใจใส่และเป็นห่วงเป็นยลกูค้าเพือ่สร้าง
ความประทับใจ	เช่น	การให้ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาด้านโปรโมชั่น	
การใช้งานโทรศพัท์เคลือ่นที	่การช่วยจดัการด้านความช่วยเหลอืต่างๆ 
อาทิ	เช่น	การจองร้านอาหาร	โรงแรม	สนามกอล์ฟ	รวมถึงการให้
ค�าแนะน�าบริการด้านข้อมูลต่างๆ	ผ่านเลขหมายผู้ช่วยส่วนตัวฟรี										

	 ตวัอย่างเหตกุารณ์	ทีพ่บคอื	ลกูค้าลกูค้าประสบอบุตัเิหตขุณะอยูต่่าง
ประเทศ	และต้องการความช่วยเหลอืในด้านการเคลมประกนั		ทมีงาน
ผูช่้วยส่วนตวัได้พยายามทัง้ตดิต่อบรษิทัประกนัภยั	และตวัลกูค้าเป็น
ระยะ	ๆ	จนกระทั่งปัญหาของลูกค้าได้รับการดูแลเป็นที่เรียบร้อย	
สิง่เหล่านีท้�าให้ลกูค้าเกดิความประทบัใจและชืน่ชมในบริการของทีม
ผู้ช่วยส่วนตัว	ว่าเป็น	“บริการด้วยหัวใจ”

2.4 การรบัฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีนของลกูค้า (Complaint 
Center

เอไอเอสมีนโยบายให้ช่องทางการให้บริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์
มีหน้าที่รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้า	 รวมถึงให้สามารถ
ท�าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าได้		โดยก�าหนดให้มีระยะเวลา
การด�าเนนิงานและตอบกลบัลกูค้า	Service	Level	Agreement:	SLA	
เพือ่เป็นเกณฑ์ก�ากบัดแูลให้งานบริการและแก้ไขปัญหามคีวามรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยระยะเวลาของ	 SLA	 จะก�าหนดให้
สอดคล้องกับความซับซ้อนและความยากง่ายของแต่ละประเด็น	 รวม
ถึงมีการก�าหนดขั้นตอน	 และแนวทางปฏิบัติในการดูแลปัญหาของ
ลูกค้า	 รวมถึงการให้อ�านาจตัดสินใจแก่พนักงานตามความเหมาะสม	
เพื่อใช้ดูแล	แก้ไข	และเยียวยาแก่ลูกค้าในเบื้องต้น	

นอกจากช่องทางการตดิต่อผ่านเอไอเอส	คอลล์	เซ็นเตอร์		ทีเ่ป็นช่องทาง
หลกัแล้ว			ยงัจดัให้มศีนูย์บรกิารรับข้อร้องเรยีน			หมายเลข	080-000-
9263		เป็นอกีหนึง่ช่องทางหนึง่	ทีล่กูค้าสามารถโทรเข้าแจ้งปัญหาการ
บรกิารได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	รวมถงึเป็นช่องทางในการตดิต่อประสานงาน
กบัหน่วยงานภาครฐั	ได้แก่	กสทช.	สคบ.	ฯลฯ	ในการจดัการข้อร้องเรียน
ของลูกค้าให้ยุติโดยเร็ว

2558

2559

2560

5	ล้านคน

7	ล้านคน

มากกว่า	 
8	ล้านคน
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• การใช้เทคโนโลยีในการช่วยลดข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นบ่อย	 ในปีที่
ผ่านมา	 เอไอเอสมีการสร้างระบบให้ผู ้ที่ท�าการสมัครใช้บริการ
ประเภทคอนเทนต์	 ต้องท�าการยืนยันตัวตนด้วยการใส่ตัวเลข	
ตัวอักษร	หรือเลือกรูปภาพ	ที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ	(Capchat)	
ทัง้นี	้เพือ่ลดข้อร้องเรยีนจากผูใ้ช้บรกิารเนือ่งจากการสมคัรใช้บริการ
โดยไม่เจตนา			โดยเริม่ทดลองใช้ระบบตัง้แต่เดอืน	กรกฎาคม	2560		

• กระบวนการเฝ้าติดตามประสบการณ์ของลูกค้าและฟังเสียงของ
ลูกค้า	 เพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ	 และการส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีที่สุดส�าหรับลูกค้า	 เอไอเอสมีกระบวนการเฝ้า
ติดตามประสบการณ์ของลูกค้า	 และฟังเสียงของลูกค้าอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อน�ามาพัฒนาการให้บริการและปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันต่อสถานการณ์นอกจาก
การก�ากบัดแูลและพจิารณาจากข้อร้องเรยีนผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	แล้ว	
เอไอเอสได้พัฒนาเครือ่งมอืทีส่นบัสนนุให้การบรกิารจดัการข้อเสนอ
แนะและข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ได้รับความส�าคัญมาตั้งแต่ระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง		ดังนี้

• การจัดท�ารายงานสรุปข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้า 
(Voice	of	Customer	Report)	ซึ่งจัดท�าเป็นประจ�าทุกเดือน	จาก
ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก	 	 	 โดยข้อมูลภายในเป็นการรวบรวม
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีนจากลกูค้า	และจดัอนัดบัเรือ่งร้องเรยีน
สูงสุด	10	อันดับแรก	พร้อมระบุสาเหตุ	แนวทางการแก้ไข	และผล
จากการด�าเนินการแก้ไข	 	 ส�าหรับข้อมูลภายนอกเป็นการรวบรวม
ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ	 เช่น	 เว็บบอร์ด
พันทิป	เฟซบุ๊ก	อินสตาแกรม	ทวิตเตอร์		ทั้งนี้	จะมีการน�าเสนอต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วม
กันผลักดันทั้งในระดับนโยบายและแนวปฏิบัติ	 ให้บริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งมอบบริการที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าได้	

• รายงานแดชบอร์ดประสบการณ์และระดบัความผกูพนัของลกูค้า 
(CE	Dashboard	Report)	จัดท�าขึ้นรายเดือน	เพื่อน�าเสนอผลการ
ด�าเนนิการจากตวัชีว้ดัทีส่่งผลต่อประสบการณ์ของลกูค้าโดยตรงใน
ด้านต่างๆ	เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้		เช่น	ประสบการณ์การใช้
บริการเอไอเอส	 คอลล์	 เซ็นเตอร์	 	 การใช้บริการที่	 เอไอเอส	 ช็อป	
และเทเลวิซ	 การใช้บริการผ่านช่องทางบริการด้วยตนเอง	 (Self-
Services)	ประสบการณ์ด้านการเติมเงนิ	การคิดค่าบริการ	การใช้บรกิาร
โรมมิ่ง	การใช้บริการ	เอไอเอส	ไฟเบอร์	เป็นต้น		โดยในแต่ละด้าน
จะมีเกณฑ์การพิจารณาจาก	 ระยะเวลา	 ความพึงพอใจของลูกค้า	
อตัราการเกดิข้อผิดพลาด	อตัราความส�าเรจ็	และปรมิาณข้อร้องเรยีน
จากลกูค้า	เป็นต้น			โดยรายงานดงักล่าวจะถกูน�าเสนอต่อกรรมการ
ผูอ้�านวยการ	พร้อมระบสุาเหต	ุแนวทางการแก้ไข	ผลจากการด�าเนนิ
การแก้ไข	 และแผนพัฒนาเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุซ�้าหรือเพื่อ
ปรบัปรงุคณุภาพให้ดขีึน้		ผลการประชมุจากการรวีวิแดชบอร์ดร่วม
กับกรรมการผู้อ�านวยการ	 ท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
มากขึ้น	
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การปกป้องระบบสารสนเทศและการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลของ
ลูกค้า

ความท้าทายและโอกาส
ในปัจจุบันการท�าธรุกรรมต่างๆ	และการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเตบิโตขึน้เป็นอย่างมาก	เนือ่งจากมคีวามสะดวก	
ง่าย	และรวดเรว็		โดยจากข้อมลูของธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	ส้ินเดอืน
มิถุนายน	2560	พบว่าการท�าธรุกรรมการช�าระเงนิผ่านมอืถอื	(Mobile	
Banking)	มมีลูค่าถึง	695	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากเดือนเดยีวกันในปีก่อน
ถึงร้อยละ	58		สิง่เหล่านีท้�าให้ผูใ้ห้บริการทัง้ภาคธนาคารและภาคธรุกจิ	
มีความจ�าเป็นต้องปรบัตวัหรอืปรบัรปูแบบธรุกจิให้สอดรบักบัแนวโน้ม
ค่านยิมดงักล่าวเพือ่ให้สามารถอยูร่อดและเตบิโตได้	พร้อมทัง้ต้องสร้าง
ความเชือ่มัน่เรือ่งประสทิธภิาพและความปลอดภยัในระบบสารสนเทศ
ของตนและมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามากขึ้น		
ขณะเดยีวกนั	ส่ิงเหล่านีก้ท็�าให้ภยัคกุคามทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นด้วยเช่นกัน	

Chief
Executive Officer

Chief
Corporate Officer

Information and IT Security
Committee

(C-Level & Top Management)

Vice
President-Infosec

Infosec
Planning & Data

Compliance &
Awareness Team

Customer
Data Protection

CSOC 
(Cyber Insident Response)

ภาพรวมกลยุทธ์

เอไอเอสมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ	ทั้งที่เป็นข้อมูลสาธารณะและข้อมูล
ส่วนบุคคล	 เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ	 และการให้บริการแก่ลูกค้า	
ทัง้บรกิารด้านการสือ่สารโทรคมนาคมและบรกิารด้านดจิทิลัไลฟ์		ดงันัน้
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นหนึ่งในมาตราการหลักท่ี
เอไอเอสให้ความส�าคัญ	 โดยเอไอเอสได้น�าเอาเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัยคุปัจจบุนั	มกีารน�ามาตรฐานด้าน	information	security	
(standards)	มาใช้ในการบรหิารข้อมลู	ระบบ	กระบวนการ	และบคุลากร	
และมกีารก�ากบัดแูลและจัดตัง้คณะกรรมการ	คณะท�างานเฉพาะได้แก่	
คณะกรรมการข้อมลูความปลอดภัยและระบบสารสนเทศ	เพือ่ก�าหนด
นโยบายและก�ากบัให้มรีะบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะท�างานส�าหรับการด�าเนิน
งานทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู
ส่วนบคุคลของลกูค้า	(Customer	Data	Protection	Program	Working
Team)	 ตั้งแต่การก�าหนดแนวปฏิบัติ	 การสื่อสารภายในองค์กร	
การตรวจสอบระบบทีเ่กีย่วข้อง	และการบรหิารจดัการเมือ่เกดิเหตกุารณ์
ที่อาจท�าให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	
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ภาพแสดงแผนการด�าเนินงานในปี 2560-2561

แนวทางการบริหารจัดการ

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO	 27001	 (information	 security	
management	system	(ISMS))	ตัง้แต่ปี	2558	CSA	STAR	(Cloud	
security	Alliance)	Self-Assessment	ปี	2559	

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน	CSA	STAR	Certificate	และ	PCI	DSS	
(Payment	 Card	 Industry	 Data	 Security	 Standard)	 เพื่อให้
ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการ	ในปี	2560	

	ในปี	2561	นี	้เอไอเอสวางแผนงานเพือ่ยกระดบัเรือ่งการปกป้องระบบ
สารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	 โดยจะมีการทบทวน
โครงสร้างนโยบาย	(Policy	Framework)	ในระดบัองค์กร	การปรับปรงุ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้านรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศ	ให้สอดคล้องกบักฎหมายหรอืข้อก�าหนดทีก่�ากบัดแูลธรุกจิ
ของบรษิทั	เช่น	พรบ.	ว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560	เป็นต้น	รวมถึงการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ	ในปี	2560	

ทัง้นี	้เอไอเอสยงัได้ร่วมมือกบับรษิทัชัน้น�าของโลกทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม
เดยีวกนั	เช่น	Singtel,	OPTUS	เพือ่น�าข้อปฏบิติัในการดแูลรกัษาข้อมลู
ของ	telecom	operators	(Alliance)	มาประยกุต์ใช้จรงิ	ปกป้อง	และ
ลดโอกาสและช่องว่างของการจู่โจมให้สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
อย่างเป็นสากลได้ทันท่วงที	 ในระดับนโยบายนั้น	 ฝ่ายจัดการได้จัดให้
มีนโยบายในการปกป้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 และระบบ
สารสนเทศ	ก�าหนดมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัทางเทคนคิของ
ระบบต่างๆ	โดยใช้หลักของการบริหารความเสี่ยง	เพื่อท�าให้เกิดสมดุล	
ระหว่างการปกป้องระบบสารสนเทศกบัการให้บรกิาร	โดยน�าหลกัการ
ดังกล่าวมาก�าหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม	 น่าเชื่อถือ	
และมีประสิทธิผลต่อวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้ง	และบรรลุเป้าหมายในการ
ให้บริการลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่น	และพึงพอใจสูงสุด

2560 2561

การด�าเนินงานระดับองค์กร จัดตั้ง	CDPP	working	team

การด�าเนินงานระดับ	
Compliance

ประกาศใช้นโยบายปกป้องข้อมลูส่วนบคุคล
ของลูกค้า	 ครอบคลุมคู่ค้าภายนอกครบ	
100%

• ทวนสอบนโยบายและกรอบการด�าเนินการ
• ยกระดบัให้สอดรบักับกฎหมายและมาตรฐานใหม่ทีจ่ะออกมา

บังคับใช้

การปฏิบัติการ แบ่งปันความรู้และร่วมมือกับพันธมิตร
บริษัทโทรคมนาคมชั้นน�าเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

• เพิม่มาตรการควบคมุและป้องกนัระบบสารสนเทศและข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า

การสร้างความตระหนัก • ตั้งเป้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการรับรอง	CEH,CISSP,ECSA	
• บรรจุเป็นหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่วันปฐมนิเทศ
• ให้ความรูผ่้านช่องทางสือ่สารภายในองค์กรเกีย่วกบัความเสีย่ง

ทางด้านภัยไซเบอร์

การป้องกัน RBAC • สร้างระบบบริหารจัดการรหัสผ่านเข้าระบบต่างๆ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ	Patch	management
• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุมและเฝ้าระวัง
• ซักซ้อมระบบการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์

การตรวจสอบและควบคุมดูแล • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ	Detection	Visibility
• น�าระบบ	 Cyber	 Threat	 Intelligence	 feed	 มาใช้ทั่วทั้ง

องค์กร
• น�าเครือ่งมอืการตรวจจับความเสีย่งและการประเมนิความเสีย่ง

ล่วงหน้ามาใช้
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ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยของระบบ	 เอไอเอสมีก�าหนด
กระบวนการไว้	เช่น

• กระบวนการในการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ	 (Vulnerability	
Test)	และการตรวจสอบการบกุรกุระบบจากภายนอก	(Penetration	
Test)	 ซึ่งก�าหนดให้จัดท�าเป็นประจ�า	 รวมทั้งท�าการปรับปรุงฐาน
ข้อมูลของช่องโหว่	 และภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ซึ่งอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานทั้งในประเทศ	 และระดับ
สากล	อกีทัง้ยงัได้ก�าหนดช่วงเวลาในการด�าเนนิการตรวจสอบระบบ	
และระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุงความมั่นคงของระบบให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง	ทั้ง	PCI	DSS,	
ISO	27001	และ	CSA	STAR	โดยในปี	2560	บริษัทได้จัดให้มี
การด�าเนินการตรวจสอบระบบให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
มาตรฐานสากลทั้งสิ้น	ครบร้อยละ	100

• กระบวนการการ	 Hardening	 ระบบ	 และ	 System	 Security	
Configuration	Baseline	มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามมาตรฐาน
ใหม่	ๆ	ให้รองรับระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งาน	เช่น	SUSE	LINUX	
และ	Redhat	LINUX	version	ใหม่ๆ	และ	ระบบ	Hypervisor

• ปรบัปรงุกระบวนการจดัการ	patch	อย่างเป็นระบบ	เพือ่ลดช่องโหว่
จากการพัฒนาการโจมตีใหม่ๆ	 และพร้อมที่จะปรับปรุงระบบให้มี
ความปลอดภัยได้ทันท่วงที

• ก�าหนดกระบวนการในการปฏบิตังิานให้สอดคล้องตามนโยบาย	ทัง้
ภายในบรษิทั	และกบัคูค้่าของบริษทั	โดยได้จดัท�าปรบัปรงุข้อปฏบิตัิ
ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล	ส�าหรบับรษิทัคูส่ญัญา	ปรบัปรงุกระบวนการ	การรบัทราบ
และการก�ากบัให้มผีลทางกฎหมายเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัเิป็นแนวทาง
เดยีวกนั	เพือ่ใช้ส�าหรับการปรบัปรงุสญัญาต่างๆ	กบัคูส่ญัญา	เพือ่ให้
คูสั่ญญาได้รบัทราบถึงหลกัเกณฑ์ด้านการจดัการด้านความปลอดภัย
ของข้อมูล	ซึ่งในปี	2560	ได้มีการทบทวนตรวจสอบสัญญาเดิม	และ
ร่างสัญญาฉบับใหม่ทั้งหมด	ประกอบไปด้วยสัญญาต่างๆ	กับผู้ขาย
สินค้า	และบริการสัญญาจัดจ้าง	outsource	สัญญากับผู้ให้บริการ	
และเจ้าลิขสิทธ์ิ	และสัญญากบัตวัแทนช่องทางจดัจ�าหน่ายต่างๆ		โดย
เพ่ิมเติมรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล	 และการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล

• ปรับปรุงกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยการจ�ากัด
สทิธกิารเข้าถงึข้อมลู	รวมทัง้การเข้ารหสัข้อมลูเพิม่เตมิ	ก�าหนดให้มี
พื้นที่ในการปฏิบัติงาน	และควบคุมพิเศษส�าหรับการปฏิบัติงานที่มี
ความจ�าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	 และก�าหนดมาตราการใน
การควบคุมพเิศษเพือ่ป้องกนัการน�าข้อมลูออกจากพ้ืนทีค่วบคมุ	และ
อยูใ่นขัน้ตอนด�าเนนิการจดัหาระบบ	Data	Loss	Prevention	(DLP)	
ส�าหรบั	detect	&	monitoring	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูป้องกนัการส่งข้อมูล
ส�าคัญ	และข้อมูลส่วนบุคคลออกไปภายนอกบริษัทด้วย	คาดว่า
จะด�าเนินการเสร็จในปี	2561

• การจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานแบบ	Role	Based	Access	Control	
(RBAC)	 ซึ่งเป็นการควบคุมการเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ	 ของ
แอปพลิเคชันที่บริษัทได้สร้างขึ้น	โดยเมื่อมีการเรียกใช้งานในแต่ละ
ส่วน	RBAC	จะคอยเช็คผู้ใช้งานแต่ละคนว่า	มีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้งานใน
ส่วนนีห้รอืไม่	บรษัิทยงัมกีารพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสทิธิ์
การเข้าถงึระบบและขยายให้ครอบคลมุระบบทีม่มีากกว่า	200	ระบบ

• ปรบัปรงุกระบวนการจดัการรหสัผ่าน	(Password)	ให้มกีารเข้ารหสั
และบริหารให้มีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่าง
เป็นระบบในปี	 2018	 เพื่อลดความเสี่ยงของการจู่โจมลักษณะ	 try	
login	เช่น	การ	brute	force	attack	โดยจะมกีารเปลีย่น	password	
ทุกครั้งหลังการใช้งาน	 รวมถึงจัดท�า	 record	 การเข้าใช้งานเพื่อใช้
อ้างอิงเมื่อเกิดเหตุ

บรษิทัจดัให้มกีารเฝ้าระวงัภยัคกุคามทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใน
รูปแบบตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผิดปกติ	
(Incident	Response)	เพือ่ทีจ่ะสามารถท�าการแจ้งหรอืให้ความช่วยเหลอื
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องต่อเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที	 โดยมี
อปุกรณ์ตรวจจบัการบกุรุก	(Intrusion	Prevention	System)	ตรวจจบั
Malware	ที่ไม่รู้จัก	(Advance	Threat	Protection)	และป้องกัน
การโจมตแีบบ	DDoS	นอกจากนี	้ยงัมกีารศกึษารปูแบบและพฤตกิรรม
การโจมตีเพื่อหาความเชื่อมโยง	(Correlate)	เป็น	use	case	ที่ช่วยให้
เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย	

โดยในปี	2560	ตรวจพบเหตกุารณ์ทีผ่ดิปกต	ิCyber	Security	Incident	
ที่ส�าคัญและเกี่ยวข้อง	ดังนี้
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ผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา

• การโจมตี	DDoS	(Distributed	Denial	of	Service)	มีจุดประสงค์
เพือ่ให้ระบบหยดุการท�างาน	โดยการส่งข้อมลูทีม่คีวามถีห่รอืปรมิาณ
มากผิดปกติเข้ามาสู่ระบบ	ซึ่งมีความยายามในการโจมตีบริษัทเป็น
ประจ�าทุกๆ	สัปดาห์	และบริษัทสามารถรับมือกับการโจมตีดังกล่าว	
อย่างไรก็ตาม	 พบการโจมตีหน่ึงที่ส่งผลให้	 Capacity	 ของระบบ	
Gateway	 ตัวหน่ึงลดลงไปในช่วงบางช่วงเวลา	 แต่ยังคงให้บริการ
ลูกค้าได้ปรกติ	 อันเนื่องมาจาก	 Gateway	 ดังกล่าวได้ถูกออกแบบ
ให้รองรบั	capacity	ได้อย่างเหมาะสม	บริษทัได้ท�าการตดิตัง้อปุกรณ์
เพิ่มเติมขยายการป้องกันในส่วนงานอ่ืนที่มีความส�าคัญเพิ่มเติมขึ้น
จากเดิมอีกและได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

• อปุกรณ์เฝ้าระวงัป้องกนัภยัคกุคามทีไ่ด้ตดิตัง้ไว้ตรวจพบการพยายาม
แพร่การกระจายของ	WannaCry	malware	โดยบางส่วนได้มีการ
แพร่กระจายจากเครื่องของบุคคลภายนอก	 แต่ทั้งน้ีบริษัทไม่ได้รับ
ผลกระทบ	เนื่องจากมีการติดตั้ง	Antivirus	ไว้เรียบร้อยแล้ว	อีกทั้ง
ยงัมกีารตดิตัง้	Software	Patch	ทีจ่�าเป็นและเหมาะสมส�าหรบัเครือ่ง
ที่อาจจะมีความเส่ียง	เพ่ือป้องกันการแพร่การกระจาย	Malware	
ได้ทันการ	จึงมิได้รับผลกระทบต่อการให้บริการใดๆ	เกิดขึ้น

• ตรวจพบ	 E-mail	 ที่ต้องสงสัย	 (E-mail	 phishing)	 ซึ่งมีหัวข้อท่ี
เกี่ยวข้องกับ	 การให้กรอกข้อมูลส่วนตัวUsername/Password	
หมายเลขบัตรเครดิต	จากการตรวจสอบ	ชื่อและเนื้อหา	แล้วพบว่า	
เป็น	 E-mail	 phishing	 แบบให้ข้อมูลส่วนตัว	 และตรวจพบเป็น
ประจ�าทุกเดือน	 เฉลี่ยเดือนละ	 1-2	 ฉบับ	 บริษัทจึงท�าการปิดกั้น	
Web	หลอกลวงดังกล่าวหลังจากตรวจพบ	อีกทั้งยังมีการแจ้งและ
ให้ความรูใ้ห้ผูใ้ช้งานได้ทราบได้อย่างทนัการณ์	จงึไม่ได้รบัผลกระทบ
ต่อการให้บริการใดๆเกิดขึ้น

บรษิทัยงัเลง็เห็นถงึความส�าคญัของบคุลากร	ให้มคีวามเข้าใจ	ตระหนกั
ถึงการร่วมกันรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	และระบบสารสนเทศ	
มีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้	 อาทิเช่น	 Ransomware,	 Phishing,	
Password,	 Smartphone,	 Social	media,	WannaCry	 เป็นต้น	
แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม�่าเสมอ	 แชร์สิ่งที่เรียนรู้จากเหตุการณ์	 (Lesson	 Learnt)	 เพื่อให้
พนกังานสามารถน�าความรูไ้ปปรบัใช้ได้จรงิ	และให้ความส�าคญักบัเรือ่ง
ความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ	รูว้ธิรีบัมอืต่อเหตกุารณ์ต่างๆ	
ไม่ตกเป็นเหยือ่จากภัยคกุคามทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	นอกจาก
เสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานแล้ว	 บริษัทได้ให้ความรู้กับคู่ค้าและ
ลูกค้า	 ซึ่งถือเป็น	 stakeholder	 ที่ส�าคัญในการใช้งานระบบได้อย่าง
ปลอดภัยด้วย

ปี จ�านวนข้อกังวลของลูกค้า
เกี่ยวกับการรั่วไหลของ

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแจ้งเข้ามา
ผ่านช่องทางของเอไอเอส

จ�านวนข้อกังวลของลูกค้า
เกี่ยวกับการรั่วไหลของ

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแจ้งเข้ามา
ผ่านหน่วยงานก�ากับดูแล

กรณีการรั่วไหลของข้อมูล
ที่พิสูจน์แล้วเกิดขึ้นจริง

ร้อยละของข้อกังวล
ที่ ได้รับการแก้ ไขแล้ว

ร้อยละของข้อกังวล
ที่อยู่ระหว่างการแก้ ไข

2557 412 9 - 100 -

2558 271 13 - 100 -

2559 321 11 1 100 -

2560 575 15 - 100 -
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ความท้าทายและโอกาส

ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามี
บทบาทส�าคญัในการเปลีย่นแปลงแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	รวม
ถึงมีการใช้สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตเคลื่อนอย่างแพร่หลาย	 เน้น
ความสะดวกสบาย	รวดเร็วและทันท่วงที	 โดยไม่ว่าจะเป็น	ความคาด
หวงัต่อมาตรฐานของบรกิารทีส่งูขึน้	เช่น	การติดต่อแก้ปัญหาตลอด	24	
ชั่วโมง	หรือ	มูลค่าการซื้อและบริการผ่านทางออนไลน์เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเรว็	เอไอเอสมองว่าความแขง็แกร่งในด้านความครอบคลมุของร้าน
ค้าตวัแทนจ�าหน่ายทัว่ประเทศ	(physical	shop)	และระบบการด�าเนิน
งานแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้
ครอบคลุม	 ซึ่งเอไอเอสได้เล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาช่องทางการจัด
จ�าหน่ายและบริการ	 ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขายและการให้บริการเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์รับบริการแบบ
ดิจิทัล	ที่สะดวก	รวดเร็ว	และตรงต่อความต้องการ	รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางจ�าหน่ายแบบออนไลน์	เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคดิจิทัล	

การสร้างความแข็งแกร่งในระบบนิเวศทางธุรกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา

ปรบัภาพลกัษณ์เอไอเอส	ชอ็ป	ให้เป็นดจิทัิล	แกลลอรี่	
เน้นการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้า	โดยน�า
สนิค้าและบรกิารจริงมาให้ลกูค้าสามารถทดลองก่อน
ตัดสินใจซื้อ

น�าแอปพลิเคชันผ่านมือถือ	 	 AIS	 Easy	 Plus,	 AIS	
myPartner	และ	AIS	myGoal	มาพัฒนาศักยภาพ
ในการขายและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของตัวแทนจ�าหน่าย

	พัฒนาแอปพลิเคชันผ่านมือถือ	AIS	Easy	App	และ	
AIS	Online	Top-Up	มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ	 โดยลดระยะเวลาด�าเนิน
การจาก	20	นาท	ีเป็น	3	นาท	ีสามารถรองรบังานขาย
และงานบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงข่าย สินค้าและบริการ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 

คู่ค้าหลักในห่วงโซ่อุปทานของเอไอเอส

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที

ตัวแทนจ�าหน่าย
เฉพาะ

ตัวแทนจ�าหน่าย
เฉพาะ

ตัวแทนจ�าหน่าย
เฉพาะ

ตัวแทนจ�าหน่าย
ทั่วไป

ตัวแทนจ�าหน่าย
ทั่วไป

ตัวแทนจ�าหน่าย
ทั่วไป

ช่องทางจ�าหน่ายตรง

ช่องทางจ�าหน่ายตรง

ช่องทางจ�าหน่ายตรง

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

ผู้ผลิตอุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคม

ผู้ผลิตอุปกรณ์

ผู้ผลิตอุปกรณ์

ผู้ผลิตคอนเทนต์ ผู้ให้บริการโซลูชั่น

คู่ค้าทางธุรกิจ

ผู้ให้บริการข้ามแดน

คู่ค้าระดับพริวิเลจ

คู่ค้าระดับพริวิเลจผู้ผลิตอุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคม

ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา

เจ้าของที่ดิน

GRI 102-9 , GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3
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ภาพรวมกลยุทธ์และเป้าหมาย 

เอไอเอสต้ังเป้าที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์	 (Digital	 Life	
Service	 Provider)	 เพ่ือรองรับแนวโน้มต้องการของลูกค้าท่ีซับซ้อน
มากขึน้ในยคุทีด่จิทิลัเทคโนโลยไีด้พฒันาไปอย่างรวดเรว็	นอกเหนอืไป
จากการออกแบบบริการดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
บริโภคแล้ว	การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ส�าคัญทีจ่ะส่งเสรมิการเตบิโตของเอไอเอสในยคุดจิทิลั	โดยเอไอเอสเริม่
เดินหน้าสู ่การสร้างช่องทางดิจิทัลแบบครบวงจร	 เพ่ือสอดรับกับ
พฤตกิรรมของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยท่ีเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาท
ในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น	 รวมถึงการน�าเครื่องมือดิจิทัลเข้า
มาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการขายและการบริหารงาน	 เช่น	
แพลตฟอร์มบนสมาร์ทโฟนทีจ่ะช่วยการลดขัน้ตอนและเวลาในการให้
บริการ	 แพลตฟอร์มท่ีให้ตัวแทนจ�าหน่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
สือ่สารกบัเอไอเอสได้	อย่างรวดเรว็	เป็นต้น	นอกจากนี	้เอไอเอสยังเดนิ
หน้าส่งเสริมช่องทางที่ให้ลูกค้าสามารถบริการตัวเอง	 เช่น	 ตู้รับสมัคร
และช�าระค่าบริการ	 (Service	Kiosk)	และช่องทางออนไลน์ที่อ�านวย
ความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึบรกิารผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอด	24	
ช่ัวโมง	 ขณะเดียวกันเอไอเอสได้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความเข้าใจ
ของพนักงานและตัวแทนจ�าหน่ายในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพด้านการบรกิารและส่งเสรมิการขายอกีด้วย	โดยในอนาคต
เอไอเอสจะพัฒนาโครงสร้างช่องทางไปสู่ช่องทางแบบผสมผสาน	
(Omni-channel)	ทัง้ออฟไลน์และออนไลน์	เช่น	เอไอเอส	ชอ็ป	ตวัแทน
จ�าหน่าย	เว็บไซต์	คอลล์	เซ็นเตอร์	เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งใน
การจอง	 ซื้อ	 ช�าระค่าสินค้าและบริการได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 ขณะที่เชื่อม
โยงและวเิคราะห์ฐานข้อมูลเชงิลกึเพือ่ส่งเสรมิการบรหิารประสบการณ์
ลกูค้า	เพือ่ให้สามารถน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทีเ่หมาะสมตรงใจลกูค้า
อีกด้วย		

แนวทางการบริหารจัดการ

1. สร้างความหลากหลายของช่องทางการจดัจ�าหน่ายเพื่อให้เข้าถึง
ลูกค้าทุกกลุ่ม
เอไอเอสมช่ีองทางการจ�าหน่ายแบ่งเป็น	4	ประเภทหลกั	ตามรายละเอยีด
ท่ีได้กล่าวไว้ในหน้า	 35	 ซึ่งแต่ละช่องทางจะมีความสามารถใน 
การให้บริการที่แตกต่างกัน	 ตั้งแต่ช่องทางจัดจ�าหน่ายและให้บริการ
อย่างครบวงจร	ไปจนถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ตอบโจทย์และ
เหมาะสมในการขายสนิค้าและให้บรกิารลกูค้าในหลายหลายกลุม่และ
หลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ	

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสมีกลยุทธ์ที่จะมุ้งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ช่วยพัฒนาการขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า	 และได้พัฒนา
แอปพลเิคชนัต่างๆ	ส�าหรบัตวัแทนจ�าหน่ายทีช่่วยขยายขดีความสามารถ
และประสทิธภิาพในการขายและให้บรกิาร	รวมถงึช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็ว	

การพัฒนาช่องทางโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ลูกค้าสามารถท�าได้
ด้วยตนเอง	(Self-service)	สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้าที่	135-138
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Application การใช้งาน ประโยชน์ต่อเอไอเอส ประโยชน์ต่อคูค้่า ประโยชน์ต่อลกูค้า

AIS	Easy	App

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับงาน
ขายและงานบริการ	 ของตัวแทนจ�าหน่าย
รายใหญ่	ครอบคลมุบรกิาร	 เช่น	 เปิดเบอร์
ใหม่	ย้ายค่าย	จ�าหน่ายแพ็กเกจเสรมิ	

เพิม่ยอดขายและก�าไร	 ช่วยอ�านวยความสะดวก
และเพิ่มความรวดเร็ว
ในการท�างานจากเดิม
ใช้เวลา	20	นาท	ีเหลอื	
3	นาที

เพิ่มความรวดเร็วใน 
การรบับรกิาร

AIS	Easy	plus

แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็	 ส�าหรบังานขาย	
งานบริการและงานทะเบียน	 ของตัวแทน
จ�าหน่ายทัว่ไป	 	 ครอบคลมุบรกิารทีไ่ม่ซบั
ซ้อนและไม่ต้องมีขั้นตอนในการให้บริการ
มากเท่า	AIS	Easy	App	

เพิม่ยอดขาย	ก�าไร	และ
ความ พึ งพอใจของ
ลกูค้าทีม่ต่ีอเอไอเอส

ช่วยอ�านวยความสะดวก
และเพิ่มความรวดเร็ว
ในการท�างานขาย

เพิ่มความรวดเร็วใน 
การรบับรกิาร

AIS	Online	
Top-Up

ใช้ส�าหรบัเติมเงนิ	และขายแพก็เกจเสรมิ เพิม่ยอดขาย	และก�าไร	 เพิม่ยอดขาย	และก�าไร	 เพิ่มความรวดเร็วใน 
การรบับรกิาร

AIS 
myPartner

ใช้ส�าหรับด�าเนินการธุรกรรมต่าง	 ๆ	 กับ 
เอไอเอส	เช่น	สัง่ซ้ือ	ตรวจสอบสถานะและ
ช�าระค่าสนิค้า	 ตรวจสอบผลตอบแทนทีไ่ด้
จากเอไอเอส	และเป็นช่องทางในการติดตาม
ข้อมลูข่าวสารจากเอไอเอส

ลดงานในการตดิต่อกบั
คู่ค้าและส่งข่าวสารได้
รวดเรว็ยิง่ข้ึน

ช ่ ว ย อ� า น ว ย ค ว า ม
สะดวกและเพ่ิมความ
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร รั บ
ข่าวสาร

ลูกค้าสามารถมั่นใจใน
คุณภาพของตัวแทน
จ�าหน่ายของเอไอเอส

AIS	myGoal

ใช้ส�าหรับติดตามและตรวจสอบ	 ผลการ
ด�าเนนิงานขายและงานบรกิาร	 เพือ่พฒันา
ศักยภาพให้บรรลุเป้าหมาย	 รวมถึงให้
ตวัแทนจ�าหน่ายตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน
ของพนักงาน

ลดขัน้ตอน	ให้เป็นรูปแบบ
การท�าธุรกรรมแบบ
ง่ายและเร็ว

ช่วยในการตรวจสอบ
และพัฒนาศักยภาพ
การด�า เนินงานของ
พนกังานและร้านค้า

ลูกค้าสามารถมั่นใจใน
คุณภาพของตัวแทน
จ�าหน่ายของเอไอเอส

แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมศักยภาพของตัวแทนจ�าหน่าย ที่มีการใช้งานในปี 2560 ดังต่อไปนี้ 

3. พัฒนาวิธีการสื่อสารกับคู่ค้าผ่านช่องทางดิจิทัล
ด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารการตลาดระหว่างเอไอเอสกับคู่ค้านั้น	 
เอไอเอสได้มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	จากเดิมข้อมูลที่แจ้ง
จะเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนใหญ่	ต่อมาเราได้ปรับรูปแบบในส่วน
ข้อมูลในรูปแบบภาพที่เข้าใจได้ง่าย	หรือ	Infographic	เพื่ออธิบายขั้น
ตอนการท�างาน	 รวมถึงจัดท�าคลิปวีดีโอโดยเน้นจุดขายของแต่ละ

แคมเปญ	และถ่ายทอดนโยบายจากผูบ้รหิารเอไอเอส	เพือ่ให้คูค้่าได้รบั
ข้อมูลการขายและข่าวสารอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์การตลาด
ปัจจุบัน	 และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการไปให้ลูกค้าของเราได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	
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4. ก�าหนดมาตรฐานการควบคมุคณุภาพช่องทางการจดัจ�าหน่าย

เนื่องจากเอไอเอสไม่ได้บริหารช่องทางเองทั้งหมด	 ดังน้ันเพื่อเป็นการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของช่องทาง	 เอไอเอสจึง
ตั้งหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพของช่องทางต่างๆ	โดยมีมาตรฐานที่แตก
ต่างกันไปตามความสามารถในการด�าเนินงานของช่องทางที่เป็นคู่ค้า
หลัก	เช่น	

1. ก�าหนดเงื่อนไขการคัดเลือกตัวแทนจ�าหน่ายรายหลัก	 เพื่อให้ได้
ตัวแทนจ�าหน่ายที่มีศักยภาพในการด�าเนินกิจการ	 ทั้งความรู้ความ
ช�านาญในพื้นที่การขาย	 สถานะทางการเงินที่มั่นคง	 ความสามารถ
ในการปรบัตวัให้รวดเรว็กบัสภาวะธรุกจิและการแข่งขนั	การด�าเนนิ
กิจการท่ีเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านการประกอบ
กิจการและการจ้างแรงงาน	

2. ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานของตวัแทนจ�าหน่าย	เพือ่ให้มัน่ใจ
ถงึคณุภาพและมาตรฐานการให้บริการภายใต้ภาพลักษณ์ของเอไอเอส	
เช่น	การเลือกสถานที่จ�าหน่าย	การพัฒนาร้านค้า	การโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย

3. มีหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพในด้านการขายและการบริการ	 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน	เช่น	วัดผล
ส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าทีม่าใช้บรกิารทีต่วัแทนจ�าหน่ายโดย
ทนัท	ีหรอื	Consumer	Satisfaction	Index	(CSI)	การทดสอบความ
รู้ความสามารถของพนักงานของตัวแทนจ�าหน่าย	คุณภาพของงาน
บริการในแกนต่างๆ	

4. มีหลักเกณฑ์การประเมินผลรายได้ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทน 
เพื่อการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมส�าหรับตัวแทน
จ�าหน่ายในแต่ละประเภทโดยค�านึงถึง	 ยอดขายตามขนาดของ
ร้านค้า	พืน้ทีก่ารจดัหน่าย	การสร้างรายได้อย่างมคีณุภาพ	การส่งเสรมิ
สินค้าบริการใหม่ๆ	ตามเป้าหมายของเอไอเอส

5. การวัดความพึงพอใจของตัวแทนการจัดจ�าหน่าย	 หรือ	 Dealer	
Satisfaction	 Index	 (DSI)	 โดยประเมินเป็นรายปี	 ผ่านทางการ
สัมภาษณ์	 และน�าผลมาวัดและประเมินเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อตุสาหกรรมเดยีวกนัในภมูภิาค	ระดบัโลก	หรอืเทยีบกบัปีก่อนหน้า	
เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุเรือ่งการบรหิารช่องทางการจดัจ�าหน่ายต่อไป	

5. ส่งเสริมการพฒันาคณุภาพของช่องทางการจดัจ�าหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง

การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ 
เอไอเอสได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจ�าหน่าย	 ผ่าน
โครงการ	“AIS	Channel	BIZ	Forum”	ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ใหม่ๆ	ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบัน	 ให้กับกลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย	 “เอไอ
เอส	ชอ็ป”	ทัว่ประเทศ	โดยเชญินกัวชิาการ	ผูท่ี้ประสบความส�าเรจ็และ
บุคลลที่มีชื่อเสียงมาบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ	์
นอกจากนี้	 เอไอเอสยังสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจร่วมกับพันธมิตร
ในระยะยาว	 ผ่านโครงการ	 “Young	 AIS	Management	 Program	
(YAMP)”	 ส�าหรับทายาททางธุรกิจของตัวแทนจ�าหน่าย	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทายาทของตัวแทนจ�าหน่าย	
ในการเข้ามารับช่วงการบริหารงานหรือสืบทอดกิจการต่อจากตัวแทน
จ�าหน่าย	ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ	 พร้อมทั้งสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโทรคมนาคม	โดยในปีที่ผ่านมา	มี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	 23	 ราย	 คิดเป็นจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม	 1,840	
ชั่วโมง

การตรวจสอบคุณภาพของคู่ค้าเป็นประจ�า
เอไอเอสก�าหนดมาตรการให้มกีารสอบทานตวัแทนจ�าหน่ายเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส	 ทั้งเรื่องคุณภาพของงานขายและงานบริการ	 การตกแต่ง
ร้านค้า	 และความรู้ในเรื่องสินค้าและบริการของพนักงาน	 โดยทีม
ควบคุมคุณภาพของเอไอเอส	(Quality	Assurance)	จะเข้าตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานท่ีถกูก�าหนดและได้เคยสือ่สารให้กบัคูค้่า
รบัทราบแล้ว		โดยภายหลงัการตรวจสอบจะจดัท�าเป็นรายงานสรปุเพือ่
น�าเสนอต่อคู่ค้าและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ		ส�าหรับแนวปฏิบัติ
ใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 เอไอเอสจะมีการส่งทีมที่ปรึกษาเข้าไป
ช่วยให้ค�าแนะน�าและพัฒนามาตรฐานของคูค้่าให้เป็นไปตามทีก่�าหนด		
โดยในปีทีผ่่านมา	มกีารตรวจสอบคูค้่าทัง้หมดร้อยละ	100	ของจ�านวน
คู่ค้าที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมคุณภาพ	โดยเน้นไปที่ตัวแทนรายใหญ่
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ความท้าทายและโอกาส
ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ผู้รับบริการมีพฤติกรรมและ
ความต้องการทีแ่ตกต่างกนั	หลายองค์กรจงึเริม่ตัง้ค�าถามว่า	ท�าอย่างไร
องค์กรถงึจะเดนิหน้าไปอย่างเข้มแขง็และเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนเงือ่นไข
ของจังหวะเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความถี่มากขึ้น

หลายปีที่ผ่านมาในฐานะขององค์กรที่เข้มแข็งและเป็นผู้น�าในตลาด
โทรคมนาคมมาโดยตลอด		เอไอเอสจะต้องมีความพร้อมและไม่ยึดติด
กับดักแห่งความส�าเร็จและความเป็นผู้น�า	 	 	 หากยังคงเดินหน้าเพื่อ
พัฒนาองค์กรให้พร้อมรับกับความท้าทายที่โลกก�าลังเผชิญจากการ

การบริหารและพฒันาบคุลากรเพื่อเปลีย่นผ่านเป็นผู้ให้บริการดจิิทัลไลฟ์

เอไอเอสมุ่งพัฒนาและปรับสถานะจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
มือถืออันดับ	 1	 ของไทย	 สู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ในชีวิต 
ประจ�าวัน	รวมถึงการเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง	และ
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่าน	และมีธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ	
พันธกิจนี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยหากปราศจาก	“ทีมบุคลากรหรือ
พนกังานทีมี่ศกัยภาพทกุคนของเอไอเอส”	ซึง่ถอืเป็นกลไกส�าคญัในการ
ขับเคลื่อนองค์กร	 ดัชนีที่ชี้วัดว่าเอไอเอส	 ให้ความส�าคัญกับเรื่องของ	
“การพัฒนาและดูแลบุคลากร”	เป็นอันดับต้นๆ	

“บุคลากร”	 	 คือองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของการขับเคลื่อนองค์กร
ยุคใหม่	 และสิ่งนี้จะน�าองค์กรให้คงสถานะการเป็นองค์กรที่ประสบ
ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้	

“ภายใต้สภาวะการเปลีย่นผ่านของโลก	เราต่างคุ้นเคยมากขึน้
ทุกครั้งเมื่อได้ยินค�าว่า		 Digital	 Disruption	 ซึ่งมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงทางการแข่งขนัในตลาดในทกุบรบิท	การเปลีย่น
ผ่านจึงเป็นเรือ่งทีท่กุองค์กรไม่สามารถหลกีเลีย่งได้	โดยเฉพาะ
เมื่อ เทคโนโลยีมี พัฒนาการอย ่างไม ่หยุดยั้ งและเพิ่ม
ประสทิธภิาพมากขึน้	เพือ่ตอบสนองความต้องการของมนษุย์	
จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ดงักล่าว	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด

เมื่อบริบทเปลี่ยน	 การวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนแผนการ
ท�างานจงึมิอาจเป็นเช่นทีเ่ราคุน้เคยมา	และยิง่เป็นความท้าทาย
ว่ากระบวนการกลยุทธ์ท่ีเคยน�ามาซึ่งความส�าเร็จของทุกๆ	
องค์กร	 อาจไม่ใช่ค�าตอบท่ีตรงกับโจทย์และความท้าทายใน
อนาคต	 การระมัดระวังในการติด	 “กัปดักแห่งความส�าเร็จ”	
จึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้	เอไอเอส	เร่งก�าหนดการวางกลยุทธ์	
นโยบาย	และปรับเปลี่ยนด้านบุคลากรในบริบทต่างๆ	เพื่อให้
แน่ใจได้ว่า	 พนักงานเอไอเอสทุกคนจะมีความสามารถ	 มี
โอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร	 และส�าคัญยิ่งคือมี 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
บริบทที่เปลี่ยนไปตามโลกดิจิทัล”	

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

2559 72%

84%2560

พนักงำนทั้งหมดในปี 2560 (รวมพนักงำนรำยวัน)

ชำย 
4,970

หญิง 
7,17212,142

พนักงำนประจ�ำ
8,604

3,631
4,973

พนักงำนสัญญำจ้ำง
รำยเดือน

3,280

1,197
2,083

พนักงำนสัญญำจ้ำง
รำยวัน

258

142
116

ชำย หญิง

คะแนนควำมผูกพันของพนักงำน (ร้อยละ)

GRI 102-8 , GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3
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เคลื่อนตัวอย่างมีศักยภาพและความเร็วของดิจิทัล	อันมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ�าวันของผู้คน	 จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน	
(Transform)	องค์กร	เพื่อคงความเป็นผู้น�าและสามารถให้บริการด้าน
ดิจิทัลไลฟ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

หนึ่งในฟันเฟืองหลักที่ส�าคัญส�าหรับการขับเคลื่อนและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้		คือทีมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
(HR)	 “การยอมรับความแตกต่างเพ่ือสร้างเสริมความแข็งแกร่งและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่”	 นอกจากน้ีอีกภารกิจส�าคัญของ	 HR	
คือการบริหารจัดการคนทั้งองค์กรให้สามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 รวมถึงการบริหารความแตกต่างของคนในแต่ละ	
generation	ซึง่หน้าทีข่อง	HR	ต้องก้าวออกจากแนวคดิและกรอบการ
ท�างานเดิมๆ	หรือ	Comfort	Zone	เพื่อสร้างความคิดที่แตกต่าง	กล้า
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็น	Cross	Culture	เพื่อให้
เกิดความหลากหลาย	

ในปี	2560	ที่ผ่านมา	พนักงานกว่า	12,000	คน	ในเอไอเอส	ประกอบ
ด้วย	กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย	(Gen	Y)	หรือกลุ่มเด็กจบใหม่	ซึ่งมีจ�านวน
มากกว่าร้อยละ	70	ในองค์กร	โดยเป็นกลุ่มที่มีมุมมองใหม่ๆ	ของโลก
ยุคดิจิทัล	 และเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในองค์กรเมื่อเทียบกับกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์	(Gen	X)	ทีม่ปีระมาณร้อยละ	28	และกลุม่เบบีบ้มูเมอร์ 
(BB)	 ซึ่งมีเพียงร้อยละ	 2	 เท่าน้ัน	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยความมุ่งม่ันสู ่
การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์	 เรื่องอายุจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อ 
การขับเคลื่อนพันธกิจน้ี	 เน่ืองจากทุกคนมีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน	
โดยมีแนวคิดด้านดิจิทัล	 ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงกัน	 โดย 
ผสมผสานการส่งต่อประสบการณ์แบบรุน่สูรุ่น่	ท�าให้การบรหิารจดัการ
องค์ความรูน้ัน้ได้ส่งมอบจากเจนเนอเรชัน่หนึง่ไปสูอ่กีเจนเนอเรชัน่หนึง่
ได้เป็นอย่างดี

ส�าหรับปี	 2561	นี้	 เจนเนอเรชั่นแซด	 (Gen	Z)	ก�าลังก้าวเข้าสู่ตลาด
แรงงาน	 แต่อย่างไรก็ตามความท้าทายนี้ในการบริหารบุคคลในกลุ่มนี้	
ไม่เป็นอปุสรรคต่อการขบัเคลือ่นองค์กรอย่างแน่นอน	เนือ่งจากเอไอเอส
ได้เตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับกลุ่มพนักงานเจนเนอเรชั่นใหม่	 รวมถึงการดูแลบุคลากรทุกๆ		
เจนเนเรช่ันของเอไอเอส	 ผ่านกลยุทธ์	 นโยบาย	 แนวปฏิบัติด้านงาน
บรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล	รวมถงึโครงการกจิกรรมต่างๆ	เพือ่
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในทุกเจนเนอเรชั่นนั้นสามารถ
ท�างานร่วมกัน	ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรและมีเป้าหมายเดียวกัน	ด้วย
เหตุนี้การหลอมรวมบุคลากรของเอไอเอสทุกเจนเนอเรชั่นดังกล่าว 
ข้างต้น	 นับว่าเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับการก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลไลฟ	์
และน�าพาเอไอเอสไปสู่การเป็น	“องค์กรแห่งความยั่งยืน”

ภาพรวมกลยุทธ์
“การให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคล”	 	 (Put	 the	 people	 first	
with	6Ps’	strategies)	ด้วยกลยุทธ์	6Ps		นั้น			ได้ถูกด�าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีกรอบแนวคิด	 “ดูแลพนักงานแบบองค์รวม”	
(Employee	Well-being)	อาทิ	การดแูลด้านการส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะ
ส�าหรับการปฏิบัติงาน	 ด้านความก้าวหน้าทางสายอาชีพ	 ด้านการพัฒนา
ความพร้อมของผู้น�าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจส�าหรับการปฏิบัติ
งาน	 ด้านสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน	 และ
ด้านสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	 เช่น	 การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานท่ีเหมาะสม	ส่งเสรมิแรงจงูใจในการท�างาน	อกีทัง้ผูบ้รหิารในทกุ
ระดับได้ท�างานใกล้ชิดกับพนักงาน	 เพื่อเปิดรับฟังเสียงของพนักงาน
ส�าหรับการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น	 และเพื่อให้ม่ันใจว่านโยบายและ
เป้าหมายขององค์กรนั้นได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบอย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลเป็นหลัก

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อการ
บริหารบุคลากร
• การสร้างความผูกพันระหว่าง

พนักงานกับองค์กร
• การพัฒนาและฝึกอบรม

พนักงาน
• ความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในการท�างาน

เป้าหมายความส�าเร็จ
ในระยะยาว
• การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ
• การดูแลพนักงานแบบองค์รวม	
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ

เตรียมพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

• เอไอเอส		อะคาเดมี่	–	พัฒนา
ศักยภาพของพนักงานให้พร้อม
บริการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
ดิจิทัล

• อุ่นใจอาสา	-	ส่งมอบผลิตผล
การเป็นคนดีให้แก่สังคม

ตัวชี้วัด
• ผลการประเมินและดัชนีชี้วัด

ความเป็นอยู่ของพนักงาน 
แบบองค์รวมในด้านต่างๆ

• ผลการประเมินด้านความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

• การยอมรับจากองค์กรภายนอก
ผ่านรางวัลด้านงานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

 GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3
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แนวทางการบริหารจัดการ 
ส�าหรับการเตรยีมความพร้อมและรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็
ของโลกดจิิทัลนัน้	การบรหิารทรพัยากรบคุคลได้ก�าหนด	2	แนวทางหลกั	
เพื่อการรองรับโลกดิจิทัล		โดย	

แนวทางที่ 1 คือ	การสรรหาบุคลากรที่มีความพร้อมทางความรู้ความ
สามารถรองรับ	 New	 ability	 ของโลกดิจิทัล	 ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
และความสามารถในการรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น	 เพ่ือเสริม
ความแข็งแกร่งของที่งาน		

แนวทางที ่2	คือ	การยกระดบัความรู้ความสามารถของพนกังานภายใน		
เพ่ือให้มีความสามารถเติบโตไปพร้อมกับอัตราการเติบโตของบริษัท		
ตลอดจนสามารถรองรบัความต้องการของลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ		

อย่างไรก็ตาม	 บุคลากรทุกคนในเอไอเอสได้รับโอกาสในการแสดง
ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่	 ทั้งน้ี	 การบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคล	 รวมถึงการดูแลพนักงานแบบองค์รวม	 เร่ิมตั้งแต่ระดับความ
สอดคล้องของนโยบายระเบียบบริหารงานบุคลากรที่จัดท�าขึ้นตาม
กฎหมายแรงงานและกฎหมายสทิธมินษุยชนของประเทศ	และได้มกีาร
ทบทวนนโยบายอีกครัง้ในปีทีผ่่านมา	โดยพจิารณาถงึการยกระดบัแผน
งานให้สอดรับต่อ	UN	Guiding	principle	ว่าด้วยเรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชน	นั่นคือ	สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการสรรหาบุคลากร	
การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
และการพัฒนาบุคลากร	ฯลฯ	การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส	และเน้นการจ้างงานท้องถิ่น

1. แนวปฏบิติักำรสรรหำและดึงดดูผู้มีศกัยภำพจำกภำยนอกเข้ำร่วม
งำนกับเอไอเอส 
พลังคลื่นลูกใหม่ที่ส�าคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล	 น่ันก็คือ	 กลุ่ม
เจนเนอเรชั่นแซด	(Gen	Z)	ที่ก�าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน	โดยบุคลากร
กลุ่มนี้มีความคิดมุมมองใหม่ๆ	 และเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลก
ยุคดิจิทัล	ด้วยเหตุนี้ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ก�าหนดกลยุทธ์

ด้านการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพภายใต้โครงการ	 “The	 Bloom	
Talent”	 โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมโครงการสรรหาบุคลากรและเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาทีม่ศัีกยภาพเฉพาะทางในแขนงต่างๆ	เข้าร่วมพนัธกจิ
กบัเอไอเอส	เพือ่รองรบัและเตรยีมความพร้อมในยคุดจิทิลั	โดยทางทมี
สรรหาบุคลากรของเอไอเอสได้เข ้าพบกลุ ่มนักศึกษาพร้อมท้ัง
ประชาสมัพนัธ์และสือ่แผนงานการดแูลบคุลากรกลุม่เจนเนอเรชัน่ใหม่
นี้ผ่านสื่อดิจิทัล	 อาทิ	 QR	 Code	 ระบบลงทะเบียนออนไลน์	 เป็นต้น	
นอกจากนี้โครงการ	 “The	 Bloom	 Talent”	 ได้ส่งมอบโอกาสและ
ความท้าทายให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ก�าลังจะจบการศึกษาทราบถึง
ลกัษณะงาน	ผ่านทางการค้นหาตวัตนของพนกังานกลุม่เจนเนอเรชัน่วาย	
และแซด	โดยน�าเสนอคุณลักษณะงานที่แตกต่างและหลากหลาย	เพื่อ
เพิม่โอกาสให้พนกังานกลุม่เจนเนอเรชัน่ใหม่ได้ใช้เวลาค้นหาศกัยภาพ
ของตัวเองที่เหมาะกับลักษณะงานก่อนการตัดสินใจบรรจุเข้าใน
ต�าแหน่งงานของแต่ละหน่วยงาน	 ทั้งนี้	 ในปี	 2560	 ทางทีมสรรหา
บุคลากรได้มีโอกาสร่วมงานกับครอบครัวเอไอเอส	(University	Road	
Show)	 จ�านวน	 17	 มหาวิทยาลัย	 ซึ่งมีนักศึกษาตอบรับและเข้าร่วม
โครงการถึง	 1,240	คน	 โดยเอไอเอสได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวเอไอเอสจ�านวน	18	คน	ภายหลังจบการศึกษา
ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา	

2. กำรดูแลพนักงำนแบบองค์รวม (Employee Well-being)  
บคุลากรของเอไอเอสทกุคนเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าขององค์กร				และ
เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดประการหนึ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่							
การเป็นองค์กรที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้เอไอเอสโดยฝ่าย
บรหิารและพฒันาบุคลากร	ได้ก�าหนดกลยทุธ์	นโยบาย	และแนวปฏบิตัิ
ที่หลากหลาย	 ภายใต้กรอบแนวคิด	 “ดูแลพนักงานแบบองค์รวม	
(Employee	Well-being)	โดยในปี	2560	นี้	ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติไว้
ทั้งสิ้น	6	แนวทาง	โดยใช้สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ	เป็นเครื่องมือเพื่อ
ให้บุคลากรของเอไอเอสทุกคนได้รับประสบการณ์ดิจิทัลไลฟ์ได้ด้วย
ตนเองและพร้อมส่งมอบประสบการณ์สู่ผู้รับบริการด้านดิจิทัลไลฟ์
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การดแูลสขุภาวะด้านร่างกายและจติใจ (AIS Wellness Program)
Story Timeline 2560

เริม่จากการวเิคราะห์สถติอิตัราการเจบ็ป่วยของพนกังานเอไอเอสในปี
ที่ผ่านๆ	มา	เพื่อเป็นแนวทางจัดท�ากิจกรรมต่างๆ	ที่จะช่วยส่งเสริมให้
พนักงานมีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจแบบย่ังยืน	โดยเน้น
ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินชีวิตของพนักงาน	อีกทั้ง	AIS	
Wellness	 Program	 	 ได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารและได้ถูก
บรรจใุห้เป็น	KPI	หรอืเป้าหมายขององค์กรในการประชมุแผนธรุกจิของ
ระดับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัด	(Corporate	
KPIs)	ส�าหรับในปี	2560	เอไอเอส	ยกระดับการดูแลพนักงานและให้
ความส�าคัญในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น	โดยได้มีการจัดตั้ง	“AIS	Health	
Care	 Center”	 ซึ่งน�าทีมงานมืออาชีพจากโรงพยาบาลพญาไท	 2	
มามอบการบริการด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น	 ให้ค�าปรึกษาด้าน
การดูแลสุขภาพของพนักงานเชิงป้องกันมากขึ้น	รวมถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ	ที่ทันสมัยตามมาตรฐานของโรงพยาบาล	และยังพัฒนา
แอปพลิเคชันร่วมกับพันธมิตรผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยในออกแบบ
โปรแกรมต่างๆ	เพื่อให้พนักงานทราบถึงสถานะสุขภาพของตนเอง	วิธี
การดแูลและการป้องกนั	และการน�าเสนอวิธกีารออกก�าลงักายมากให้
เหมาะสมกบัสรรีะของแต่ละบคุคล	โดยก�าหนดเป้าหมายทีบ่รรลอุย่าง
ชัดเจน	 และมอบของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจเม่ือพนักงานสามารถ
ท�าได้ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ	

ภายใต้แนวคิดการดูแลพนักงานแบบองค์รวม	 (Holistic	 Employee	
Well-being)	 	 โดยให้ความส�าคัญตั้งแต่สุขภาวะทางด้านร่างกายและ
จิตใจ		ความเป็นอยู่ของพนักงาน	ตั้งแต่การเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกของ
เอไอเอสจนถึงการสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน	 เพราะเป็นรากฐาน
ส�าคัญท่ีจะท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
อีกทั้งการสร้างความผูกพันภายในองค์กรซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้			

AIS	Wellness	เป็นโครงการที่ช่วยดูแลส่งเสริมและพัฒนาพนักงานใน
ด้านสุขภาพเชิงป้องกัน	ผ่านกิจกรรม	4	อ.		ได้แก่	อ.อาหาร	อ.อารมณ์	
อ.ออกก�าลังกาย	 และ	 อ.ออมเงิน	 (Financial	 well-being)	 ซึ่งเป็น
กจิกรรมทีเ่ริม่ประชาสมัพนัธ์ในปี	2560	โดยได้เชญิผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน
การเงินมาให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการออมเงิน	 การบริหารรายได้และ
ค่าใช้จ่าย	รวมถงึการเตรยีมตวัก่อนวยัเกษยีณ	โดยน�าเทคโนโลยดีจิทิลั
เข้ามาช่วยในการออกแบบโปรแกรมต่างๆ	 ที่พนักงานจะได้ทราบถึง
สถานะสุขภาพของตัวเองและวิธีการดูแลและป้องกัน	 การพัฒนา
แอปพลิเคชันร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานให้
ความส�าคญักบัการดแูลรักษาสขุภาพและการน�าเสนอวธีิการออกก�าลงักาย
มากขึ้น	 อีกทั้งยังส่งต่อองค์ความรู้น้ีไปสู่ครอบครัวและชุมชน	 โดยมี
การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุและมีการมอบของรางวัลเพื่อจูงใจ
เมื่อพนักงานสามารถท�าได้ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ
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โครงการ	 AIS	Wellness	 ได้รับเสียงตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี				
โดยในปี	 2560	 นั้นมีพนักงานเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนทั้งหมด	
7,024	ราย	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่	5,000	ราย		ด้วยความส�าเร็จของ
โครงการนี้	ส่งผลให้อัตราลาป่วยภาพรวมของพนักงานเอไอเอส	ลดลง
ถึง	11,746	วัน	อีกทั้งจ�านวนค่าใช้จ่ายในหมวดค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานลดลงถึง	6.3	ล้านบาท	เมื่อเทียบจากสถิติในปี	2559	

นอกจากนี	้โปรแกรม	AIS	Wellness	ยงัได้รบัการสนบัสนนุและยอมรบั
จากองค์กรชั้นน�า	โดยได้รับรางวัล	“Global	HR	Excellence	Award	
2017”	 สาขาการดูแลสุขภาพพนักงานยอดเยี่ยม	 ณ	 เมืองมุมไบ	 
ประเทศอินเดีย	“Best	HR	Practices	from	Oversea”	ด้านการดูแล
พนักงานเรื่องสุขภาพ	5	อันดับแรกจาก	HR	Excellences	Awards		
ณ	กรุงลอนดอน	ประเทศสหราชอาณาจักร	และรางวัล	“Asia’s	Best	
Employee	 Brand	 Awards	 2017”	 นายจ้างดีเด่นระดับเอเชีย	 
ณ	ประเทศสิงคโปร์	 รางวัลแค่ความส�าเร็จนี้เป็นสิ่งยืนยันและตอกย�้า
ความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ	ในด้านการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล
แบบองค์รวมได้เป็นอย่างดี

การด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน
เอไอเอสมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	 อาชีว
อนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท	 คือเป็นสถาน
ประกอบการท่ีพนักงานท�างานด้วยความปลอดภัย	 มีสุขภาวะอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	 ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมด้าน
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เกิด
ขึ้นอย่างยั่งยืน	 ตามข้อกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย	 อาชีว
อนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานผ่านการปลูกฝังจิตส�านึก
ความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงาน	 โดยด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ	 ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ	
นอกจากทีก่ล่าวมาข้างต้น	เอไอเอสมกีารบรหิารจดัการความปลอดภยั
ใน	2	ส่วนหลัก	ได้แก่	

• ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	(Operation	Safety)	
• ความปลอดภัยส่วนบุคคล	(Personal	Safety)	

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานมุง่สูค่วามเป็นเลศิ
ด้านความปลอดภัย	 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นที่
ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมถึงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท	

ในปี	 2560	ผลการด�าเนินงานด้านมาตรการป้องกัน	 ได้ด�าเนินการไป
หลายกิจกรรม	อาทิ

• สุม่ตรวจวดัคณุภาพอากาศในอาคารส�านกังานใหญ่	อาคารส�านกังาน
ชุมสายโทรศัพท์	 อาคารคลังสินค้า	 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	 ได้แก่	
คาร์บอนไดออกไซด์	อุณหภูมิ	ความชื้น	แสงสว่าง	เสียง	ความร้อน	
เป็นต้น	

• อบพ่นฆ่าเชือ้โรคและขจดักลิน่ในอาคารสถานประกอบการในช่วงที่
มีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ	 เพื่อป้องกันมิให้สถานที่
ท�างานเป็นทีแ่พร่เชือ้โรค	อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมต่างๆ	เพือ่ให้ความรูผ่้าน
สื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ	 ส�าหรับพนักงานเอไอเอสได้ศึกษาเพิ่มเติม	
ทั้งนี้	 จากผลการด�าเนินงานโดยการควบคุมและตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัดนั้น	ส่งผลท�าให้ในปี	2560	ไม่ปรากฏสถิติการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน

การดูแลสุขภาวะด้านพัฒนาศักยภาพ
เอไอเอส อะคาเดมี ่– พฒันาความเป็นผูน้�าของเอไอเอสผ่านสือ่ดิจทิลั
การวางกลยุทธ์แนวทางพัฒนาบุคลากรของเอไอเอสนั้น	 ถือว่าความ
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จขององค์กรรวมถึงการบรรลุเป้าหมาย
พนัธกจิทีก่�าหนดไว้	เอไอเอสจงึได้ปรบัโครงสร้างการท�างานของหน่วย
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากร	หรือ	เอไอเอส	อะคาเดมี่	ตั้งแต่ปี	2559	เพื่อขยายศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรของเอไอเอส	 เพื่อให้สอดรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจ	 ภายใต้แนวคิดการเตรียม
ความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล	 ทั้งนี้	 เอไอเอส	 อะคาเดม่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรในแบบองค์รวม	 รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายท่ี
เหมาะกับบุคลากรในทุกเจนเนอเรชั่น	 อีกทั้ง	 AIS	 Academy	 ยังท�า
หน้าที่ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์	และออฟไลน์ให้เหมาะสมกับรปูแบบการเรยีนรูข้องพนกังาน
แต่ละคน	 ด้วยการใช้หลักการของ	 Employee’s	 life	 cycle	 ใน
การออกแบบ	 เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาท�างานไปจนถึงการเตรียม
ความพร้อมส�าหรบัวยัเกษยีณ	สบืเนือ่งจากความท้าทายทีก่ล่าวข้างต้น
แผนการพัฒนาบุคลากร	 จึงได้ถูกจัดท�าขึ้นให้สอดคล้องกับทิศทาง
การด�าเนนิธุรกจิและเป้าหมายความส�าเรจ็ทีมุ่ง่หวงัไว้	โดยก�าหนดแผน
พัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan)	พร้อมท้ังมี
การพัฒนาโมเดลในด้านสมรรถนะของพนักงาน	 (Competency	
Model)	ซึง่เป็นการวางแผนพฒันาและวเิคราะห์ร่วมกนัระหว่างพนกังาน	
หัวหน้างาน	 และทีมงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 เพื่อวางรากฐาน
ส�าหรับทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในสายอาชีพ	
(Career	Development)	
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ทั้งนี้	 เอไอเอส	 อะคาเดมี่	 ได้พัฒนาและน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	 อินทราเน็ต	 และได้
เริม่จดัท�าแผนทีจ่ะน�าแอปพลเิคชนั	ส�าหรบัการเรยีนรูโ้ดยผ่านอปุกรณ์
มือถือของพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาและฝึกอบรม
บคุลากร	ทัง้นี	้บคุลากรสามารถเข้าถงึข้อมลูความรูไ้ด้ทกุทีแ่ละทกุเวลา	
หลากหลายอุปกรณ์	 (Device)	 ผ่านโครงการชื่อว่า	 “LearnDi”	 และ	
“ReadDi”	รปูแบบการพฒันาและฝึกอบรมพนกังานจะถกูพฒันาให้มี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงาน
แต่ละคน		ส�าหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้น	ได้ถูกน�ามาใช้กับการฝึก
อบรมในรูปแบบปฏิบัติการและสร้างการมีส่วนร่วมและการท�างาน
แบบกลุ่ม	เป็นต้น

จากผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาในปี	2560	เอไอเอส	อะคาเดมีไ่ด้จดัท�า
หลักสูตรและบรรจุเข้าไปในระบบการเรียนรู ้ผ่านช่องทางดิจิทัล	
(LearnDi)	ทั้งสิ้น	287	หลักสูตร	พร้อมทั้งระบบประเมินผล		นอกจาก
นี้	 ได้ด�าเนินการให้พนักงานทุกคนมีโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม	
โดยก�าหนดให้มีหลักสูตรภาคบังคับ	 อาทิ	 จริยธรรมการด�าเนินธุรกิจ
ของเอไอเอส	(AIS	Business	Ethics)	หลักสูตรการป้องกันข้อมูลผู้ใช้
บริการส่วนบุคคล	 (Customer	Data	Privacy	Protection	Policy)	
เป็นต้น	ระบบการเรียนรู้ทางดิจิทัลนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงาน
เอไอเอส	กว่า	12,000	คน	 เนื่องจากพนักงานสามารถได้เรียนรู้อย่าง
เสรโีดยไม่ถกูจ�ากดัในเรือ่งของสถานทีแ่ละเวลา	และช่วยลดต้นทนุและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายได้ถงึร้อยละ	95	เมือ่เทยีบกบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จาก
ระบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิม	 นอกจากนี้	 ระบบห้องสมุดออนไลน์	
(ReadDi/E-book)	 ยังได้รับผลตอบรับที่ดีเช่นกัน	 เนื่องจากช่วย
ประหยัดเวลา	เพือ่ความสะดวกสบายและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง	รวมทัง้
สามารถให้บริการทางความรู้กับพนักงานได้จ�านวนมากขึ้น	 และลด
ค่าใช้จ่ายลงมากกว่าห้องสมุดแบบดั้งเดิม

เอไอเอส	อะเคเดมี่	ยังได้ก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อบริหารความ
เสี่ยงและการสร้างผู้น�าในต�าแหน่งที่ส�าคัญผ่านแผนงาน	 ‘New	Way	
of	 Succession	 Plan’	 โดยได้ก�าหนดตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน	 และมี
กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีผลการปฏิบัติงานและคุณสมบัติที่
เหมาะสมเข ้าร ่วมโครงการ	 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน				
(Performance)	 ย้อนหลัง	 3	 ปี	 ร่วมกับการท�าแบบทดสอบค้นหา
ศักยภาพ	 (Potential)	 เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาผู้บริหารเป็นรายบุคคล	
โดย	 AIS	 Academy	 ได้น�าเสนอหลักสูตรตามแผนการพัฒนารวมถึง
ติดตามผลอย่างใกล้ชิด	โดยในปี	2560	นี้		AIS	Academy	ได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	Harvard	Business	School	จัดหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	1	(LDP1)		โดยมีผู้บริหารเข้า
ร่วมหลักสูตร	 จ�านวน	 39	 ท่าน	 และมอบหมายให้	 University	 of	
Manchester		สหราชอาณาจักร	ได้ด�าเนินการออกแบบหลักสูตรการ
พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง	(MDP1)	เพื่อเริ่มท�าการพัฒนาในปี	2561	
ต่อไป

สุดท้ายนี้		เอไอเอส	อะคาเดม่ี	ยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ด้านต่างๆ	 อย่างที่ไม่หยุดนิ่ง	 ผ่านการสรรหาสิ่งใหม่	 ทั้งแนวความคิด	
รปูแบบสื่อดิจิทัล	และวิธีการ	เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
เพื่อความก้าวหน้าของพนกังานในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง	โดยสอดคล้อง
และสนับสนุนพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร

การประเมนิผลการปฏบิติังานและการก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
เอไอเอสก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ	 2	 ครั้ง	
ครอบคลมุพนกังานทัว่ทัง้องค์กร	(ร้อยละ	100)	โดยในการประเมนิแบ่ง
ออกเป็น	2	ส่วน	คือ	

(1)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก�าหนดร่วมกันของหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา

(2)	 การประเมินความก้าวหน้าทางด้านศักยภาพของพนักงานตาม
แผนการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้เฉพาะบุคคล

ส�าหรบัการให้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและจงูใจเพยีงพอ	เป็นอกีหนึง่ใน
กลยทุธ์ทีจ่ะสามารถรกัษาพนกังานคนส�าคญัให้อยูก่บัเอไอเอส	ซึง่เป็น
เรื่องที่สายบริหารให้ความส�าคัญและทบทวนเป็นประจ�าทุกปี	โดยมี
การเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันและยึดหลัก
ความเท่าเทยีมกนั		ความสอดคล้องกบัผลประกอบการขององค์กรและ
เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 เอไอเอสได้มีการว่าจ้าง
ที่ปรึกษาอิสระภายนอกเพื่อเข้าท�าการส�ารวจค่าจ้างและสวัสดิการใน
ตลาดแรงงานเพือ่น�ามาประเมนิเทยีบกบัหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่าย
ค่าตอบแทนของเอไอเอสในปัจจุบัน	 รวมทั้งมีการติดตามวิธีบริหาร
ค่าตอบแทนและรปูแบบของการจ่ายค่าตอบแทนในองค์กรชัน้น�าต่างๆ	
เพื่อน�ามาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
เอไอเอสให้มีความเหมาะสมและรักษาความสามารถในการจูงใจท้ัง
พนักงานปัจจุบันและกลุ่มผู้ที่สนใจร่วมงานกับเอไอเอสในอนาคต	

GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3 , GRI 404-3
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หลัก	3	P	ในการก�าหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนของเอไอเอส	
มีดังนี้	

• Pay for Performance	จ่ายตามผลงาน		พฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับผลงาน	และศักยภาพของพนักงาน	

• Pay for Position จ่ายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

• Pay for People จ่ายตามทกัษะเฉพาะซึง่เป็นทีต้่องการขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กรส�าหรับยุคดิจิทัล
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ปรับพฤติกรรม	 การด�ารงชีพของมนุษย์ที่
เปลี่ยนไป	 เอไอเอสได้ก้าวน�าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มศักยภาพในการ
รองรับการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ตามวิสัย
ทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้น�าด้านดิจิทัลไลฟ์อย่าง
แท้จริง	ภายใต้คอนเซปต์	The	Next	AIS	ทั้งนี้	 วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นได้นั้น	 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ	
คือบุคลากรในองค์กร	หรือพนักงานเอไอเอสทุกคน	ที่ต้องมีพฤติกรรม
ที่สอดรับและความสามารถให้การปรับคนให้เข้าต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร	 ภายใต้	 Value	
ขององค์กรคือ		FIND-U	อันได้แก่

(1)    Fighting Spirits	พนกังานต้องมหีวัใจนกัสู	้เพือ่รบักบัการแข่งขนั
ที่จะรุนแรงขึ้น	

(2)    Innovation	ในการมคีวามคดิสร้างสรรค์	ทัง้วธิกีารท�างาน	และ
วิธีการให้บริการมีอินโนเวทีฟ	

(3)    New ability ที่ต้องมีความรู้ใหม่ๆ	 ที่ไม่เคยมีมาก่อน	 อย่าง
พนกังานในศนูย์บรกิารทีต้่องมคีวามรูใ้ห้ครอบคลมุมากขึน้	รวมถงึ
การเพิ่มความรู้ในแง่การให้บริการ	Fixed	Broadband	จากเดิม
ที่ให้บริการเฉพาะสัญญาณโทรศัพท์มือถือ	

(4)    Digital Service	พนักงานต้องเข้าใจถึงบริการที่เอไอเอสให้แก่
ลูกค้า	ไม่ว่าจะเป็นการลองใช้บริการต่างๆ	

(5)    Sense of Urgency	ให้พนักงานมีความรวดเร็วในการเปลี่ยน
ผ่านสู่ดิจิทัล	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบทันทีทันใด

ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้สนับสนุนและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรข้างต้นอย่างต่อเนื่อง	ผ่านรูปแบบโครงการและแผน
งานต่างๆ	ตลอดปี	2560	อาทิ	

1.	การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพผ่านช่องทางต่างๆ	เพือ่เน้นย�า้วฒันธรรม
องค์กรจากผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส	 ผ่านงานประชุมทางธุรกิจ	
“AIS	Business	Plan”	ซึง่จดัขึน้ปีละ	2	ครัง้	เพือ่เปิดโอกาสให้พนกังาน
ของเอไอเอสได้รับฟังกลยุทธ์	 แผนงานและแนวทางด�าเนินงานของ
องค์กรในห้องประชุมที่จัดเตรียมและด�าเนินการถ่ายทอดสดในระบบ
ดิจิทัลพร้อมกันทั่วประเทศ	 (Live	Broadcast)	จากห้องประชุมไปยัง
อปุกรณ์สือ่สารของพนกังาน	ทัง้นี	้เพือ่ให้พนกังานเอไอเอสทกุคนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนทันสถานการณ์	 รวมถึงการประกาศ
เจตนารมณ์ของทีมผู้บริหารที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร	เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของ	DNA	ของพนักงาน	และส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัล
ให้กับพนักงาน	 ทั้งนี้	 มีพนักงานเข้าร่วมฟังทิศทางและกลยุทธ์ของ 
เอไอเอสกว่า	1,000	คน	และรับชมและฟังผ่านระบบ	Live	Broadcast	
กว่า	7,000	คนทั่วประเทศ

2.	 การสื่อสารและเน้นย�้าวัฒนธรรมองค์กรผ่านตัวแทนพนักงานใน
แต่ละหน่วยงาน	 (People	Champion)	 โดยตัวแทนแต่ละหน่วยงาน
รับนโยบายจากฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 เพื่อวางแผน
งานและก�าหนดงบประมาณส�าหรับการบริหารจัดการในรูปแบบ
กจิกรรมให้กบัสมาชกิในหน่วยงานของตวัเองเพือ่สนบัสนนุพนัธกจิของ
องค์กร	ในทางกลับกัน	ตัวแทนพนักงานกลุ่มนี้ยังคงท�าหน้าที่เป็นศูนย์
รวมของเพื่อนพนักงานในการรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ของแต่ละสายงาน	 เพื่อถ่ายทอดต่อไปยังสายงานบริหารทรัพยากร
บุคคลและฝ่ายจัดการ	 รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารและเป็นผู้เชื่อม
ความสมัพันธ์ของพนกังานในหน่วยงานของตวัเอง	และเชือ่มต่อระหว่าง
พนักงานกับองค์กร	ภารกิจนี้	 People	Champion	 ถือเป็นผู้น�าใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลง	 ผู้สร้างให้เกิดความผูกพันของพนักงานกับ
องค์กรและเป็นผูน้�าการสือ่สารเรือ่งราวของเอไอเอสลงสูพ่นกังาน	และ
เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดกับพนักงานในหน่วยงานด้วยเช่นกัน	
โดยในปี	2560	นีม้จี�านวนตวัแทนพนกังาน	กว่า	220	คน	จากทัง้สิน้	77	
หน่วยงาน	และได้สรรค์สร้างกิจกรรมทั้งสิ้น	109	กิจกรรม
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3.	เอไอเอส	อินโนเวช่ัน	เซ็นเตอร์	(AIS	Innovation	Center)	ได้ถูก
ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้เปิดโอกาสในแนวคิด
นวัตกรรมต่างๆ	 ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง	
นอกจากนี้	เอไอเอส	อินโนเวชั่น	เซ็นเตอร์	(AIS	Innovation	Center)	
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานเอไอเอส	 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
ประสบการณ์ของตัวเองกับเพื่อนร่วมงาน	 รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
พนกังานโดยมุง่หวงัเพือ่สร้างบรรยากาศความร่วมมอื	(Collaboration)	
ระหว่างพนกังานในหน่วยงานต่างๆ	และกลุ่มบรษิทัในเครอื	นอกจากนี้	
เอไอเอส	ยังได้จัดเตรียมสถานที่	“AIS	DC”	เพื่อรองรับและตอบโจทย์
พนักงานกลุ่ม	 Start	 Up	 แบบครบวงจรได้เป็นอย่างดี	 ประกอบด้วย	
ห้องสมดุ	ห้องประชมุสมัมนา	ห้องจดัแสดงผลงาน	และห้องสนัทนาการ	
โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านธุรกิจร่วมกัน

นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมย่อยอกีหลายอย่างทีส่นับสนนุ	อาทิ	1)	นโยบาย	
No	Meeting	 half-day	 เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ช่วงเวลานี้
ส�าหรบัการพฒันาตวัเอง	พดูคยุและแลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน	รวมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	เช่น		AIS	Wellness	
AIS	Innovation	เป็นต้น	2)		การปรับรูปแบบบัตรพนักงานใหม่			โดย
เพ่ิมเติมส่วนของ	QR	Code	เพือ่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของเจนเนอเรชัน่ใหม่

การสื่อสารภายในเอไอเอส ในยุคดิจิทัล
พันธกิจ	เป้าหมาย	และแผนงานขององค์กรจะไม่สามารถบรรลุถึง
เป้าหมายได้	หากขาดกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลและช่องทาง
การสือ่สารภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ	เนือ่งจากพลงัความร่วมแรงร่วมใจ
ของบุคลากรเอไอเอสนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญยิ่ง	เพื่อให้พันธกิจ
การส่งมอบประสบการณ์ด้านดจิทิลั	สูพ่นกังานเอไอเอสทกุคน	ด้วยเหตน้ีุ
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลต่างๆ	จึงได้ถูกน�ามาใช้	อีกท้ัง
รูปแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างภายในเอไอเอสได้ถูก
ปรับแบบรูปแบบ	QR	Code	ทั้งหมด

อุ่นใจอาสา สิ่งส�าคัญของคน AIS คือการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
โครงการ	 “อุ่นใจอาสา”	 ด�าเนินงานโดยน�าแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมเข้าสูก่ระบวนการท�างานในแต่ละวนัของพนักงาน	การถ่ายทอด
ความรู้	 การปลูกฝังจิตส�านึกให้แก่พนักงาน	 และการสนับสนุนให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม	“อุ่นใจอาสา”	เป็นค�าเรียก
ชือ่แทนพนกังานของเอไอเอสทีม่หีวัใจอาสาในการช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กันเม่ือยามเดือดร้อนหรือประสบปัญหา	 รวมถึงการช่วยเหลือและ
พัฒนาสังคมโดยรอบ	จุดเริ่มต้นของ	“อุ่นใจอาสา”	มาจากวัฒนธรรม
ของคนเอไอเอสที่เชื่อว่า	 “สมาชิกเอไอเอสต้องเป็นคนเก่งและเป็น 
คนดี”		ซึ่งท�าให้เกิดเป็นโครงการหลายๆ	โครงการในองค์กร	เริ่มจาก
โครงการ	 “เพื่อนช่วยเพื่อน”	 ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมแห่งน�้าใจของ
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พนักงาน	 ให้เกิดการช่วยเหลือซ่ึนกันและกันเมื่อเพ่ือนพนักงานเกิด
ความเดือดร้อนหรือประสบปัญหา	 ทั้งในรูปแบบของสิ่งของและเงิน
ช่วยเหลือต่างๆ	นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานได้รับตามนโยบาย
ขององค์กร		
ผลการด�าเนินงานในปี	 2560	 มีพนักงานที่สมัครร่วมเข้าโครงการ	
“อุ่นใจอาสา”	 มากกว่า	 900	 คน	 โดยน�าเสนอโครงการ	 ทั้งสิ้น	 21	
โครงการเพือ่สงัคม	อาท	ิ	โครงการอุน่ใจอาสา	เพือ่ร่วมถวายความอาลยั
ในหลวงรัชกาลที่	 9	 อุ่นใจอาสาต้ังประดับต้นไม้ที่พระเมรุมาศจ�าลอง	
ถนนราชด�าเนิน	อุ่นใจอาสา	มอเตอร์ไซค์	รับ-ส่ง	ฟรีให้ประชาชน	
อุน่ใจอาสาบรจิาคโลหติ	อุน่ใจช่วยเหลอืโรงเรยีนและชมุชนทัว่ประเทศ	

นอกจากการช่วยเหลือกันภายในองค์กรแล้ว	“อุ่นใจอาสา”	ภายใต้
การสนับสนุนของเอไอเอสได้ขยับขยายไปสู่การส่งต่อเพ่ือตอบแทน
คืนสู่สังคมส่วนรวม	โดยโครงการนี้	 เอไอเอส	สนับสนุนให้พนักงานใช้
แรงกายและแรงใจสมคัรมาร่วมกันช่วยเหลอืสงัคม	อกีทัง้ยงัเปิดโอกาส
ให้น�าเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์	 เพื่อการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาที่
พบเจอทั้งในระดับชุมชนและสังคม	สร้างคนดีคนเก่งให้แก่สังคม	สร้าง
ความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร	 และสร้างการยอมรับของ
ชมุชนต่อการด�าเนนิธรุกจิของเอไอเอสในฐานะองค์กรทีม่ธีรรมาภบิาล
และด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ	 รูปแบบการด�าเนินโครงการ	
เน้นการเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอโครงการที่จะช่วยพัฒนาบ้านเกิด
หรอืพืน้ทีท่ีพ่นกังานมคีวามสมัพนัธ์อยูเ่ดิม	โดยเอไอเอสเป็นผูส้นบัสนนุ
เงินทุนเพื่อด�าเนินโครงการดังกล่าว	สูงถึงโครงการละ	100,000	บาท	
และสนบัสนนุให้วนัทีพ่นกังานลงไปท�ากจิกรรมในวนัเวลาทีป่ฏบิติังาน

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 2017 
ด้วยกลยุทธ์	นโยบาย	แนวทางปฏิบัติและแผนการด�าเนินงานด้านงาน
บริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นตลอดปี	 2560	 นั้น	
ถอืเป็นตวัชีว้ดัทีส่�าคญัและยนืยนัได้ว่า	ฝ่ายบรหิารและพฒันาบคุลากร
ของเอไอเอสได้วางกลยทุธ์	นโยบาย	และแนวปฏบัิตต่ิางๆ	ทีด่�าเนนิงาน
มา	 เทียบเท่าแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลขององค์กรชั้นน�าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

อาทิ	 ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่น	4	ปีต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	 2557	 -	2560	
บริษัท	จาก	บริษัท	เอออน	ฮิววิท		(ประเทศไทย)	อีกทั้งเอไอเอสยังได้
รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจากองค์กรช้ันน�าระดับโลกจากฟอร์บส	
(Forbes)

นอกจากนี้	 ยังได้รับคัดเลือกให้แนวปฏิบัติด้านงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล	(Best	HR	Practices	from	Overseas)	ติดอันดับ	1	
ใน	5	จากองค์กรที่เข้าร่วมทั่วโลก	จากองค์กร	HR	Excellence	ณ	
กรุงลอนดอน	ประเทศสหราชอาณาจักร

THAILAND | 2017
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ตารางสรุปข้อมูลด้านบุคลากรและผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา
1. ภำพรวมเรื่องกำรบริหำรบุคลำกร

หน่วย 2557 2558 2559 2560

จ�านวนพนักงานทั้งหมด คน 11,058 11,885 12,207 11,884

จ�าแนกตามเพศ
-	ชาย
-	หญิง

คน
คน

4,456
6,602

4,748
7,137

4,944
7,263

4,828
7,056

จ�าแนกตามอายุ
-	50	ปี	ขึ้นไป
-	30-50	ปี
-	น้อยกว่า	30	ปี

คน
คน
คน

232
5,335
5,491

254
6,741
4,890

375
6,800
5,032

463
6,894
4,527

จ�านวนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ
สัดส่วนจ�านวนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ
เทียบกับพนักงานทั้งหมด

คน	
ร้อยละ

400
5.52

363
4.53

591
7.08

635
7.44

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100 100 100 100

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน ชั่วโมง 1,257,864 588,810 1,061.922 1,1014,115

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ย ต่อคน 1,189 50 87 85

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ล้านบาท 110.57 111.98 111.05 111.05

จ�านวนพนักงานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน คน 0 0 0 0

จ�านวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน คน 6 5 0 0

หมายเหตุ:	ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างรายวัน
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2. ข้อมูลบุคลากรจ�าแนกตามเพศ อายุ และต�าแหน่ง ในปี 2560

ชาย (คน) สดัสว่นพนักงาน
ชายต่อจำานวน

พนักงานทั้งหมด

หญิง (คน) สดัสว่นพนักงาน
หญิงต่อจำานวน
พนักงานทั้งหมด

รวม (คน)

ผู้บริหารระดับสูง
- 50 ปี ขึ้นไป
- 30-50 ปี
- น้อยกว่า 30 ปี

115
59
56
0

63%
32%
31%

0

68
33
35
0

37%
18%
19%

0

183

ผู้บริหารระดับกลาง
- 50 ปี ขึ้นไป
- 30-50 ปี
- น้อยกว่า 30 ปี

1,628
85

1,535
8

49%
2.6%
46.1%
0.2%

1,704
86

1,612
6

51%
2.6%
48.4%
0.2%

3,332

พนักงานระดับปฏิบัติการ
- 50 ปี ขึ้นไป
- 30-50 ปี
- น้อยกว่า 30 ปี

3,085
74

1,445
1,566

37%
1%
17%
19%

5,284
19

2,318
2,947

63%
0%
28%
35%

8,369

3. ข้อมูลจ�านวนบุคคลากรจ�าแนกตามบริษัทในกลุ่มเอไอเอส

เอไอเอส เอเอ็มพี / เอดีซี / เอไอเอ็น / ดับบลิวดีเอส / เอสบีเอ็น / เอดับบลิว
เอ็น / เอฟเอ็กซ์แอล / เอ็มเอ็มที 

สายงานหลัก
การเงินและบัญชี
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตรวจสอบภายใน
กลยุทธ์องค์กร
ส่วนงานผู้บริหาร
ส�านักเลขานุการบริษัท
สนับสนุน
พัฒนาปรับปรุงองค์กร
รวม

จ�านวนพนักงาน
235
236
50
45
15
8

98
18

705

เอเอ็มพี
เอดีซี
เอไอเอ็น
ดับบลิวดีเอส
เอสบีเอ็น
เอดับบลิวเอ็น
เอฟเอ็กซ์แอล
เอ็มเอ็มที
รวม

จ�านวนพนักงาน
50
0

21
387
41

6,693
135

1,618
8,945

เอซีซี ดีพีซี

สายงานหลัก
ส�านักกรรมการผู้จัดการ
ส�านักลูกค้าสัมพันธ์ – กทม.
ส�านักลูกค้าสัมพันธ์ – นครราชสีมา
ส�านักลูกค้าสัมพันธ์ส่วนปฏิบัติการ
ส�านักลูกค้าสัมพันธ์ส่วนแพลตฟอร์ม
ส�านักบริหารทรัพยากร
ฝ่ายควบคุมคุณภาพและรับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์การปฏิบัติการ
รวม

จ�านวนพนักงาน
4

1,526
464
58
31

318
76
12

2,489

ส�านักกรรมการผู้จัดการ

รวม

จ�านวนพนักงาน
3

3

หมายเหตุ: ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างรายวัน

หมายเหตุ: รวมพนักงานสัญญาจ้างรายวัน

ส�าหรับปี 2560 ค่าตอบแทนของบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษระหว่างปี และเงินสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ มีจ�านวนทั้งสิ้น 7,023.41 ล้านบาท

GRI 401-4 , GRI 405-1
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คณะกรรมกำรนวัตกรรม

โครงสร้างการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

ก�ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยเป็นผู้คัดเลือก
โครงกำรขั้นสุดท้ำยเพื่อกำรทดสอบทดลอง

ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรเป็นผู้คัดกรอง
โครงกำรเพื่อน�ำเสนอคณะหัวหน้ำผู้บริหำร

คณะหัวหน้ำผู้บริหำร

งบลงทุน 
100 ล้ำนบำท

คณะท�ำงำน

การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร

ความส�าคัญของนวัตกรรมต่อการด�าเนินธุรกิจของ
เอไอเอส
ขณะท่ีเอไอเอสถือเป็นผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีม่คีวามแขง็แกร่ง
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมายาวนาน	แต่หากพิจารณาถึง
ความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต	เอไอเอสไม่ได้ก�าลังแข่งขันอยู่กับ
ผู ้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	หรือผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงูด้วยกนัเท่าน้ัน	แต่ด้วยเทคโนโลยีทีเ่คล่ือนตัวและมีการพฒันา
ไปอย่างรวดเร็ว	การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 โซเชียลมีเดีย	 (Social	 Media)	 ปัญญาประดิษฐ	์
(Artificial	Intelligence)	เทคโนโลยีเสมือนจริง	(Virtual	Reality)	
ส่งผลให้เกดิรปูแบบการท�าธรุกจิใหม่ๆ	ทีก่ระทบต่อวธิกีารสร้างรายได้
ของผู้เล่นรายเดิมในอุตสาหกรรม	และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค
มากขึน้	โดยเฉพาะการเข้ามาของผูเ้ล่นรายใหม่ทีเ่ป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม
และแอปพลเิคชนัระดบัโลก	หรอืทีเ่รยีกว่า	Over-The-Top	(OTT)	เช่น	
ไลน์	กูเกิล	อะเมซอน	และ	เฟซบุ๊ก	ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง	ในขณะท่ีพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	มีการ
ใช้งานในบรกิารใหม่ๆ	ของ	OTT	เพิม่สงูขึน้	และมคีวามต้องการเช่ือมต่อ
ดาต้าตลอดเวลา	ท�าให้รายได้ในรูปแบบเดิม	เช่น	รายได้จากการโทร
มแีนวโน้มลดลงต่อเนือ่ง	ทดแทนด้วยรายได้จากบรกิารใหม่ๆ	ด้านดาต้า	
ส่ิงเหล่านี้เป็นความท้าทายที่ส่งเสริมให้เอไอเอสเร่งพัฒนาตนเองจาก
ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ปเป็นผูใ้ห้บรกิารดจิทิลัไลฟ์	โดยมเีป้าหมาย
หลกัในการน�านวตักรรมเข้ามาช่วยเสรมิความแขง็แกร่งตัง้แต่การสร้าง
นวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	Find	U		เป็นตัว	I	ที่หมายถึง
Innovation	 คือคนเอไอเอสจะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม	 เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต	โดยร่วมพลังกับคู่ค้าในระบบ
นิเวศการด�าเนินธุรกิจให้เกิดความส�าเร็จร่วมกัน	 รวมถึงการน�า
นวัตกรรมมาช่วยปรับปรุงกระบวนการท�างาน	และการน�าเสนอสินค้า
และบริการในรูปแบบใหม่ๆ	ที่สร้างความแตกต่าง

ภาพรวมกลยุทธ์และเป้าหมาย
การพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมของเอไอเอสใช้กลยุทธ์ตามแนวทาง	
Incremental	Innovation	คอืการน�าเอาความเชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาต่อยอดความคิด	และเชื่อมโยงกระบวนการกับเทคโนโลยี
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ที่ดีและมีคุณค่ามากกว่าเดิม	 โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการสร้างรายได้และหนทางสูค่วามส�าเรจ็ในรปูแบบ
ใหม่ๆ	(New	S	Curve)	เอไอเอสให้ความส�าคญักบัการพฒันานวตักรรม	
4	ประเภท			

1. นวัตกรรมด้านสินค้าและด้านบริการ	ที่จะเป็นเครื่องมือใหม่ๆ	
ตอบสนองความต้องการให้กับทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป	 และกลุ่มลูกค้า
องค์กร	 โดยรวมถึงการน�าเสนอนวัตกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

2. นวตักรรมด้านกระบวนการ		โดยเริม่จากกระบวนการท�างานภายใน
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	และ
ลดต้นทนุการด�าเนนิงานทีไ่ม่จ�าเป็น	และพัฒนาไปเป็นสินค้าและบรกิาร
เพื่อน�าเสนอให้กับลูกค้าองค์กร

3. นวัตกรรมเพื่อสังคม 	ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือยกระดับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและมาตรฐานการด�าเนินชีวิตใน
ด้านต่างๆ	ของคนไทย	เมือ่ต้นปี	พ.ศ.	2560	เอไอเอสได้ประกาศวสิยัทศัน์
“การเป็นผู้ให้บริการท่ีพร้อมจะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
มาใช้เพื่อยกระดับชีวิตคนไทย”	 (Digital	 For	 Thais)	 ร่วมสนับสนุน
นโยบายไทยแลนด์	 4.0	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน	 4	 มิติ	 ได้แก่	 ด้าน
สาธารณสุข	ด้านการเกษตร		ด้านการศึกษา	และด้านการส่งเสริม
สตารท์อัพ

4. นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม	 กล่าวคือ	 เอไอเอสจะสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ควบคูไ่ปกับการใช้เทคโนโลยดีจิทัิล
มาพฒันาเป็นสนิค้าและบรกิารทีม่คีวามรับผดิชอบต่อลกูค้า	สงัคม	และ
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตและด�าเนินธุรกิจได้ดี
มากกว่าเดิม	ขณะที่ช่วยสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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กรอบการท�างานด้านการสร้างนวัตกรรม

ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจากข้างในด้วยแนวทาง  “เอไอเอส อินโนจัมพ์”

เปิดโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกที่แข็งแกร่ง

กำรสนับสนุนด้ำนองค์ควำมรู้
และสร้ำงแรงบันดำลใจใหม่ๆ

กำรสนับสนุน 
จำกผู้บริหำรระดับสูง

กำรพัฒนำเครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติกำรเพื่อสนับสนุนกำร

คิดค้นนวัตกรรมในองค์กร

มหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ค้นคว้ำวิจัยชั้นน�ำ

พันธมิตรทำงธุรกิจ
โครงกำร 

AIS the StartUp

1.  ส่งเสริมกระบวนการขับเคล่ือนจากข้างในด้วยแนวทาง  
“เอไอเอส อินโนจัมพ์”

เป้าหมายการสร้างวฒันธรรมทางด้านนวตักรรมและการทดลองสิง่ใหม่ๆ	
ถูกก�าหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ผูกกับการประเมินผล
ความส�าเร็จระดับองค์กร	 โดยการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อน
นวัตกรรมได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

1.  ระดับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	
และบรรจุเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จขององค์กร	(Corporate	KPI)		

2. ระดับปฏิบัติการ  
• 		แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับแผนงานด้านการพัฒนากลยุทธ์ทาง

ด้านนวัตกรรม	ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง	ทั้งจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้การพัฒนากรอบการด�าเนินงานด้าน
นวตักรรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	สามารถจดัการกับความเสีย่ง
ด้านนวัตกรรมได้	 และเพื่อให้พนักงานมีแนวทางการน�าแนวคิด
นวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์		

•   การจัดตั้งหน่วยงาน	Innovation	Collaboration	Office	(ICO)	
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการส่งเสรมินวตักรรมภายในองค์กร	 โดยเฉพาะ	
โดยใช้หลักการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	แต่จะ
เน้นหนกัไปทีก่ารสร้างกลไกทีเ่อือ้ให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรมใน
องค์กรขึน้อย่างเป็นรปูธรรม	โดยในการด�าเนนิโครงการจะอยูภ่ายใต้
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรม	 เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะหัวหน้าผู้บริหาร	

ในเดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2560	หน่วยงาน	Innovation	Collaboration	
Office	ได้เปิดตัว	“เอไอเอส	อินโนจัมพ์”	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กรให้เป็นรูปธรรม
และครบวงจรพนกังานจะไม่เพยีงได้รบัโอกาสในการคิดค้นนวตักรรมเพือ่
ใช้ในองค์กรเท่าน้ัน	แต่ยงัสามารถก้าวขึน้มาเป็นพันธมติรทางธรุกจิกบั
บรษิทัในลกัษณะเดยีวกันกบัผูป้ระกอบการสตาร์ทอพัได้	โดยในปีแรก
ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีโครงการที่ถูกน�าเสนอเข้ามาอย่างน้อย	 30	
โครงการ	ซึ่งสามารถเป็นทั้งนวัตกรรมเชิงกระบวนการ	นวัตกรรมการ
เชิงสินค้าหรือบริการ	 และนวัตกรรมในการท�างานได้	 และจะต้องมี
โครงการที่ผ่านการทดสอบทดลองแล้วและสามารถน�าไปใช้จริงได้	 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใหม่	 หรือกระบวนการในการท�างาน 
รูปแบบใหม่ให้ได้ภายในปี	2561	อย่างน้อย	2	โครงการ	

การด�าเนนิโครงการ	เอไอเอส	อนิโนจมัพ์	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ
หลัก	คือ

1.1 การสนับสนนุด้านองค์ความรูแ้ละสร้างแรงบนัดาลใจใหม่ๆ  เพือ่
สร้างองค์ความรูท้ีม่ปีระโยชน์ในการพฒันาแนวคดิเพือ่ต่อยอดไปสูก่าร
สร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการจัดท�าหลักสูตรและ
กจิกรรมในปีทีผ่่านมา	และในปีทีผ่่านมา	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมหรอือบรม
รวมทั้งสิ้นประมาณ	1,700	คน	
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1.2 การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง	การมีกระบวนการที่รองรับ
การให้พนักงานสามารถน�าเสนอแนวคิดของตนต่อผู้บริหารระดับสูง	
โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามรปูแบบเดมิ	ทัง้นี้	
ในกระบวนการน�าเสนอแนวคดิ		เอไอเอสได้จดัให้ม	ีJump	Workshop	

1.3 การพฒันาเครือ่งมอืและห้องปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนนุการคดิค้น
นวตักรรมในองค์กร ปี	2560	คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตังิบประมาณ
จ�านวน	100	ล้านบาท	ส�าหรับการสร้างเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ	

หลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการคิดและพัฒนา
นวตักรรม	การน�าเสนอไอเดยีต่อผูบ้ริหารและผู้ลงทุน	 และการท�าวิจัย
ทางการตลาดที่พนักงานจะได้ทดลองออกส�ารวจตลาดจริง		

เพือ่ใช้ในการทดสอบและทดลองนวตักรรมทีพ่นักงานพฒันาขึน้	รวมทัง้
เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ	ภายใต้เอไอเอส	อินโนจัมพ์	

ส�าหรับพนักงานที่เริ่มท�าโครงการด้าน
นวัตกรรมแล้ว

 กิจกรรม “อินสไปร์ ทอล์ค”
( Inspire Talk )

ส�าหรับพนักงานทั่วไป

•    หลักสูตร Design Thinking เป็นหลักสูตร
เพ่ือให้เข้ำใจกระบวนกำรในกำรสร้ำงนวตักรรม
โดยค�ำนึงถงึลูกค้ำเป็นศนูย์กลำง เพื่อเป็นกำร
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ไปสู่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริง

•    กำรส่งส่ือประชำสัมพันธ์ควำมรู้เก่ียวกับ
นวตักรรมและตัวอย่ำงองค์กรท่ีประสบควำม
ส�ำเรจ็จำกกำรสร้ำงนวตักรรม ผ่ำนช่องทำง
โซเชียล อินทรำเน็ต และอีเมลพนักงำน

•    Business model canvas เป็นหลักสูตรใน
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
เพื่อให้พนักงำนสำมำรถมองโครงกำรของ
ตนเองในทำงธุรกิจได้รอบด้ำนยิ่งขึ้น

•  เป็นเวทีสร้ำงแรงบนัดำลใจ โดยเชญิวิทยำกร
ท้ังจำกภำยในและภำยนอกองค์กร มำแลก
เปล่ียนแนวคดิ แบ่งปันประสบกำรณ์เก่ียวกับ
กำรท�ำงำนด้ำนนวตักรรม เพื่อกระตุ้นและสร้ำง
แรงบันดำลใจให้กับพนักงำน จุดประกำยควำม
คิดสร้ำงสรรค์และค้นพบวิธีกำรมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้กับองค์กร โดยจัด
กิจกรรมขึ้นในทุกเดือน

พนกังำนส่งไอเดยีผ่ำน AIS Idea Portal 

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภำยใน

คณะกรรมกำรนวัตกรรมพิจำรณำและ

คัดเลือกเพื่อให้ผ่ำนเข้ำสู่รอบน�ำเสนอ

ผลงำน (Pitching)

โครงกำรท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก จะได้รับกำร

สนับสนุนเงินทนุและทรพัยำกรท่ีจ�ำเป็น เพื่อ

น�ำไปพฒันำต่อจนสำมำรถออกมำเป็นชิ้นงำน 

และ/หรือออกจ�ำหน่ำยสู่ตลำด

•    พื้นที่ส่วนกลำงขนำด 780 ตำรำงเมตร ส�ำหรับให้พนักงำนได้ใช้ในกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ

•    พื้นท่ีในกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับพนักงำน 

เช่น กิจกรรมอินสไปร์ ทอล์ค

•    ห้องทดลองท่ีมีเครื่องมือส�ำหรบักำรทดลองงำนอิเล็กทรอนกิส์ ส�ำหรบัใช้ในกระบวนกำรสร้ำง

ชิ้นงำนต้นแบบ (prototype)  และ Application Programming Interface (API) ท่ีเปิดให้

พนักงำนได้ใช้งำนฟรีในกระบวนกำรของกำรทดลองก่อนน�ำชิ้นงำนออกสู่ตลำดหรือน�ำเสนอ

ผู้บริหำร

กำรเปิดตัว  

“เอไอเอส อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์” 

(AIS Innovation Center)
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2. เปิดโอกาสความร่วมมอืกบัพนัธมิตรภายนอกท่ีแขง็แกร่ง
การขบัเคล่ือนจากข้างในด้วยแนวทาง  “เอไอเอส อนิโนจมัพ์”

2.1 การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ	 เอไอเอส
เปิดโอกาสให้พนัธมติรทางธรุกจิสามารถเข้ามาร่วมแบ่งปันความรูแ้ละ
ทรัพยากรร่วมกบัเอไอเอส	เพือ่สร้างการเตบิโตไปพร้อมกันตามแนวคดิ
การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ	(Ecosystem)	ที่เอไอเอสและพันธมิตร
จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน		

เป้าหมายความร่วมมอื	ความร่วมมอืจะเน้นการสร้างนวตักรรมส�าหรบั
การสื่อสารยุคต่อไป	 และลดความเหลื่อมล�้าจากข้อจ�ากัดทางด้าน
เทคโนโลยทีีท่�าให้คนไทยบางกลุม่ยงัไม่สามารถเข้าถงึเทคโนโลยสีือ่สาร
โทรคมนาคมที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ			

ตัวอย่างโครงการ	โครงการ	Joint	Innovation	Center	หรือ	JIC	ที่
ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า	 5	 ปี	 เป็นโครงการความร่วมมือศูนย์
นวตักรรมร่วมกบัหวัเหว่ย	ผูใ้ห้บรกิารสือ่สารและเทคโนโลยโีทรคมนาคม
ชั้นน�า		

ประโยชน์ต่อเอไอเอส ประโยชน์ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

สามารถเข้าถึงบุคลากร	นักวิจัย	และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ของพันธมิตร สามารถน�าผลติภณัฑ์ต้นแบบทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันาเข้ามาทดสอบใน 
สภาพแวดล้อมจริงกับเอไอเอสและลูกค้าของเอไอเอส

ลดต้นทุนการด�าเนินงานด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเอไอเอส

ยกระดบัคุณภาพของสินค้าและบรกิารเดมิ	 ได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของในงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

มีสินค้าและบริการใหม่ๆ	มาน�าเสนอให้แก่ลูกค้า สามารถต่อยอดน�าไปขยายผลให้กับลูกค้ารายอื่นของพันธมิตรได้

2.2 การร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัและสถาบันวิจัยต่างๆ		เพ่ือแลกเปลีย่น
องค์ความรู้	 โดยเฉพาะความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันและ
อุตสาหกรรมอื่นๆ	ซึ่งเอไอเอสไม่มีความถนัด		

เป้าหมายความร่วมมือ	 เน้นพัฒนาขีดความสามารถและบุคลากรใน
การสร้างนวัตกรรมดิจิทัล	รวมถึงเป็นแหล่งทดสอบความเป็นไปได้
ทั้งในเชิงเทคนิคและในเชิงการใช้งานจริง

ตัวอย่างโครงการ	ในปี	พ.ศ.	2560	เอไอเอส	ได้เร่ิมน�าระบบสื่อสาร
ไร้สาย	(Narrow	Band	IoT:	NB-IOT)	ทีม่คีวามสามารถรองรบัอปุกรณ์	
Internet	Of	Things	ในอนาคตเข้ามาให้บริการแล้ว	ท�าให้ได้รับ
ความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ที่มีความประสงค์ในการทดสอบ
ทดลองโครงการต่างๆ	ทีจ่�าเป็นต้องใช้โครงข่ายระบบ	NB-IoT	เอไอเอส
จงึได้ขยายโครงข่าย	NB-IoT	ไปตามมหาวทิยาลยัต่างๆ	ทีไ่ด้ท�าข้อตกลง
ความร่วมมือด้านวิชาการกับเอไอเอสเพ่ือรองรับการทดสอบทดลอง
ดังกล่าว	 ซึ่งเอไอเอสมองว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในการศึกษาและ
พัฒนารปูแบบของธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั	Internet	Of	Things	ให้แขง็แรง
มากยิ่งขึ้น	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ		ทีด่�าเนนิการอยูใ่นปัจจบัุน	อาท	ิความร่วมมอืกบัคณะ
วศิวกรรมศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	เพ่ือพัฒนาระบบจองทีจ่อดรถ
อจัฉริยะในมหาวทิยาลยัผ่านแอปพลเิคชนั	Smart	Parking	ซึง่ผู้ใช้งาน
เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือหรือ
แท๊บเลต็	กจ็ะสามารถเลอืกลานจอดรถทีต้่องการจองและเวลาทีจ่ะเข้า
ท�าการจอดรถ	โดยหน้าจอของแอปพลเิคชันจะแสดงจ�านวนช่องจอดรถ
ทัง้หมดและจ�าแนกตามส	ีโดยสเีขียวคอืจ�านวนช่องจอดรถทีว่่าง	สเีหลอืง
หมายถงึช่องจอดรถท่ีมคีนจองแล้ว	และสแีดงคอืช่องทีไ่ม่ว่าง	นอกจากนี้
Smart	Parking	ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์น�าทางไปยังลานจอดรถด้วย

2.3 โครงการ AIS The StartUp  
เป้าหมายโครงการ	 เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่เอไอเอสต้องการสร้าง
ความร่วมมอืทางธรุกจิกับกลุม่ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพัของไทยทีส่ร้าง
สินค้าหรือบริการในโลกยุคดิจิทัลขึ้นมาเพื่อตอบสนองตลาดของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่	 รวมถึงพันธมิตรที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ	 ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมในระดบัภมิูภาค	โดยใช้ศกัยภาพของเอไอเอส
เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของสตาร์ทอัพ	 ไม่ว่าจะเป็นฐานลูกค้า
ทีม่อียูก่ว่า	40	ล้านราย	ความเชีย่วชาญทางด้านเทคโนโลยแีละอปุกรณ์
ไอซทีต่ีางๆ	และช่องทางการตลาด	ซึง่ความร่วมมอืทางธรุกจิในลกัษณะนี้
จะเป็นโอกาสให้เอไอเอสสามารถน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ	
ออกสู่ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย	 ขณะที่สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงฐาน
ลูกค้าของเอไอเอส	เทคโนโลยี	และองค์ความรู้ต่างๆ		

ความคบืหน้าโครงการ	AIS	The	StartUp	เริม่ขึน้ครัง้แรกในปี	พ.ศ.	2554
และด�าเนนิการต่อเนือ่งมาทกุปี	ในลกัษณะของการแข่งขนัเพือ่คดัเลอืก
สตาร์ทอัพเข้ามาเป็นคู่ธุรกิจกับเอไอเอส		และในปี	พ.ศ.	2560	น้ี		
เอไอเอสได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินโครงการ	โดยยกเลิกระบบ
การแข่งขนัและปรบัมาเป็นรปูแบบของการคดัเลอืกพนัธมติรทางธรุกิจ
ทีจ่ะเตบิโตไปด้วยกนัอย่างแท้จรงิ	กล่าวคอื	สตาร์ทอพัทกุรายสามารถ
เข้ามาน�าเสนอผลงาน	หรือความคิดสร้างสรรค์	 ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	
ผ่านช่องทาง	www.ais.co.th/thestartup	ผลงานหรือความคดิสร้างสรรค์
ใดทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์และทศิทางการด�าเนนิธรุกจิกจ็ะได้รับโอกาส
ในการเจรจาธุรกิจร่วมกันและการสนับสนุนด้านอื่นๆ	 ต่อไป	 ปัจจุบัน	
มีจ�านวนสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ามาอยู่ในโครงการแล้ว	
44	ราย	โดยมากกว่าร้อยละ	50	ของจ�านวนดังกล่าว	มีความร่วมมือ
ทางธุรกิจกับเอไอเอสเกิดขึ้นแล้ว
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การด�าเนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชน

ความท้าทายและโอกาส
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม	เข้ามาช่วยยกระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
หลากหลายด้าน		ผูค้นสามารถติดต่อสือ่สารถงึกนัแม้จะอยูใ่นพืน้ทีห่่าง
ไกล	สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	องค์ความรู้	 	 และปัจจัยพื้นฐานใน
การด�ารงชีวิตได้ง่ายขึ้น	 	 โดยอุปสรรคทางร่างกายและภูมิศาสตร์ไม่
สามารถเข้ามาจ�ากัดการใช้ชีวิตของคนได้อย่างมีนัยส�าคัญอีกต่อไป		
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม	 ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิต	 อาทิเช่น	 	 ค่านิยมในการรับรู้ความเป็นไป
ของสังคม	การแลกเปลี่ยนความรู้	และการแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง
ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค		หรือการท�าธุรกรรมต่างๆ	ผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึ้น		สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก	ทั้งในเรื่องของการเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม	 และการช่วยให้ผู้คนสามารถประหยัด
ต้นทุนเวลา	ต้นทุนการเดินทาง	และต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม		

ขณะเดียวกัน	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว	 ก็เปิดช่องให้เกิด
ประเด็นความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน	โดยเฉพาะในเรื่องของ	

1)	 การละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล	หรอืการน�าข้อมลูของบคุคลอืน่ไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาต				

2)	 การแชร์ข้อมูลข่าวสารต่อๆ	กนัโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิก่อน	
ซึ่งอาจท�าให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามตามมา					

3)	 การละเมดิสทิธบิตัรและทรพัย์สินทางปัญญาโดยน�าผลงานทีผู่อ้ืน่
คิดค้นและเผยแพร่ไว้ไปใช้งานต่อ	หรือน�าไปอ้างสิทธิของตนเอง		

ดังนั้น		จึงถือว่าเป็นบทบาทส�าคัญของผู้ให้บริการในการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกดิประโยชน์ท�าให้คนไทยตระหนกัถงึเรือ่งความส�าคญัของการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น	 และการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดในสังคม	 รวมทั้งต้อง
ท�าความเข้าใจ	 ควบคุม	 และดูแลคู่ค้าในระบบนิเวศการด�าเนินธุรกิจ
ของตนให้มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ภาพรวมกลยุทธ์และเป้าหมาย
เอไอเอสน�าประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี	ประสบการณ์	
และความเชี่ยวชาญ	ประกอบกับจุดแข็งเรื่องการมีพันธมิตรทางธุรกิจ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม	 เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้น
ฐานทางด้านดิจิทัลของประเทศ	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท�าให้คนไทยทุก
คนสามารถเข้าถงึเทคโนโลยแีละสนิค้าและบรกิารของเอไอเอสได้อย่าง
เท่าเทียม	 	 ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในเร่ืองของ
การใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสมและไม่เป็นการละเมดิสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคลอื่นโดยใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือที่มีอยู่		เอไอเอสตั้งเป้า
หมายไว้ว่าจะสามารถใช้จดุแขง็ทางธรุกจิมาช่วยยกระดบัเรือ่งของการ
เคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัทในกลุ่มเอไอเอสและส่งต่อผลเชิงบวก
ให้กับประเทศ	 ให้ครบตามแนวทางทางด้านสิทธิมนุษยชนของ	UN	
Guiding	Principles	ภายในปี	2573		โดยกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	 เอไอเอสให้ความส�าคัญใน	 4	 ด้าน	 คือ		 
1)	การสร้างโอกาสการจ้างงานและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน	2)	ยึดถือ
การร่วมธุรกิจกับคู่ค้าที่มีคุณธรรม	 3)	 ส่งเสริมการปกป้องข้อมูลส่วน
บคุคลของลกูค้าผ่านนวตักรรมสนิค้าและบรกิารทีต่อบโจทย์	4)	เคารพ
ในทรัพย์สินทางปัญญา	 ซึ่งถือว่าเป็น	 4	 ด้านส�าคัญซึ่งเป็นท้ังความ
ท้าทายและโอกาสในการด�าเนินธุรกิจในระยะยาว	 จากการประเมิน
ทิศทางการด�าเนินงานและกลยุทธ์หลักขององค์กร

1. สร้ำงโอกำสกำรจ้ำงงำนและกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกัน
เอไอเอสมีนโยบายในการจ้างงานโดยค�านึงถึงการให้โอกาสแก่คน 
ทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย	โดย 
ไม่ได้น�าเร่ืองเพศ	 สีผิว	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 และลักษณะทางร่างกายมา
ประกอบ	 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติและศักยภาพตามต�าแหน่งงานท่ี
ต้องการ		โดยจะไม่ว่าจ้างบคุคลทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะซึง่อายตุ�า่กว่า	18	
ปี	ทั้งนี้	สัดส่วนการจ้างงานสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน้า	160

นอกจากน้ี	 ในการจัดหาสวัสดิการส�าหรับพนักงานทั่วไป	 เอไอเอสจัด
ให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอซึ่งสูงกว่าสวัสดิการขั้นต�่าท่ี
กฎหมายก�าหนดและมีสวัสดิการทางเลือกในเรื่องของประกันสุขภาพ	
ซึง่พนกังานสามารถเลอืกได้ตามความเหมาะสมกับหน้าท่ีการงานและ
รูปแบบการด�าเนินชีวิตของตน	 	 ส�าหรับพนักงานคอลล์	 เซ็นเตอร์	 
ผู้พิการ	 เอไอเอสจัดให้มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์ไอที
ในรปูแบบพเิศษเพือ่ใช้ในการท�างาน	เช่น	เวบ็แคมส�าหรบัพนกังานทีม่ี
ความบกพร่องทางการได้ยิน	 เพ่ือใช้ส่ือสารภาษามือกับลูกค้าท่ีมี
ลักษณะทางกายภาพเดียวกัน	 ผ่านโปรแกรมคอลล์	 เซ็นเตอร์	 iSign			
รวมทั้งมีการน�าเทคโนโลยีดักจับความเคลื่อนไหวที่คีย์บอร์ดหรือสิ่งที่
แสดงผลบนหน้าจอ	 และเปลี่ยนเป็นเสียงพูด	 ซ่ึงต้องใช้ควบคู่กับ
โปรแกรมตาทิพย์จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและ
พฒันา	เป็นต้น		โดยปัจจบุนัเอไอเอสมจี�านวนพนกังานคอลล์	เซน็เตอร์
ผู้พิการ	126	ราย
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ส�าหรับปี	2561		ส่วนงานจัดซื้อได้จัดท�าแผนแม่บทและเพิ่มมาตรการ
การตรวจสอบคู ่ค้าหลัก	 ในลักษณะการตรวจสอบในสถานที่จริง	
(On-site	audit)	โดยจะด�าเนินการเป็นรายไตรมาส	ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้
ว่าจะคัดเลือกจากกลุ่มคู่ค้าหลักที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด	(Critical	
supplier)	และกลุม่คูค้่าทีพ่จิารณาแล้วว่าอาจเกิดความเสีย่งด้านสทิธิ
มนุษยชน	 	 โดยวางเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถครอบคลุมคู่ค้าหลักที่มี
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด	ครบร้อยละ	100	ในปี	2564	และอีกอย่าง
น้อย	1	ราย	จากคู่ค้าแต่ละประเภทที่ถูกพิจารณาแล้วว่าอาจเกิดความ
เสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน	เช่น	ผู้รับเหมาติดตั้งเสาโทรคมนาคมเพื่อ
ขยายโครงข่ายซึ่งอาจมีประเด็นเรื่องละเมิดสิทธิของชุมชน	 	 ตัวแทน
จ�าหน่ายซึ่งอาจมีประเด็นเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	
เป็นต้น		

เอไอเอสยังได้ประกาศใช้	 “ระเบียบ	 และแนวปฏิบัติเก่ียวกับบุคคล	
นิติบุคคล	ที่ถูกขึ้นบัญชีต้องห้ามท�าธุรกรรม	 (Blacklist)	กับบริษัทใน

กลุ่มเอไอเอส”	 	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 	 นโยบายดังกล่าว
ครอบคลมุถงึลกัษณะความผดิเรือ่งการทจุริต	การไม่ปฏบิตัติามสญัญา
ที่ตกลงระหว่างกัน	 การให้และรับสินบน	 การละเมิดท้ังทางร่างกาย	
จิตใจ	เสรีภาพ	ทรัพย์สิน	หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง	

3. ส่งเสริมกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำผ่ำนนวัตกรรม
สินค้ำและบริกำรที่ตอบโจทย์
นอกเหนือจากการออกนโยบายและมาตรการเพื่อปกป้องระบบ
สารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	ซึ่งได้กล่าวไว้ในหน้า	142-
145	 แล้ว	 	 ในปีที่ผ่านมา	 เอไอเอสได้ออกบริการ	 “AIS	 Private	
Message”	แอปพลเิคชนัทีจ่ะช่วยให้การส่งข้อความ	รปูภาพ	หรอืไฟล์งาน
ของลูกค้าผ่านช่องทาง	 SMS	 และอีเมล	 มีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน 
ด้วยการสร้างรหัสก�าหนดสิทธิที่อนุญาตให้เฉพาะผู้รับที่ถูกระบุชื่อ
สามารถใส่รหัสเข้ามาเปิดอ่านได้

2. ยึดถือกำรร่วมธุรกิจกับคู่ค้ำที่มีคุณธรรม
เอไอเอสด�าเนนิมาตรการคดักรองคูค้่า	โดยก�าหนดให้ประเดน็เรือ่งสทิธมินษุยชน	เป็นหนึง่ในเกณฑ์ทีจ่ะพจิารณาคดัเลอืกคูค้่าใหม่	รวมถงึต่อสญัญา
กบัคูค้่ารายเดมิ	และมกีารสือ่สารจรรยาบรรณคูธ่รุกจิ	พร้อมชีแ้จงแนวปฏบิตัใิห้คูค้่ารบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	พนกังานทีเ่ป็นตวัแทนตดิต่อ
กับคู่ค้า		เว็บไซต์	และแอปพลิเคชันส�าหรับคู่ค้า		นอกจากนี้	ยังได้ส่งจดหมายเพื่อเน้นย�้าให้คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจอย่างเคร่งครัด	โดย
ในปีที่ผ่านมาพบว่าสามารถส่งจดหมายได้ครอบคลุมร้อยละ	100	ของคู่ค้าหลักของกลุ่มเอไอเอส		ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ท�าการตรวจสอบ

ความครอบคลุม
(ร้อยละของคู่ค้าหลัก)

จ�านวนการละเมิด 
ที่พบเจอ

การด�าเนินมาตรการของ
เอไอเอส

การว่าจ้างแรงงานเด็ก 
และแรงงานผิดกฎหมาย

100 0 0

การใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับ 100 0 0

การปฏิบัติและการให้ค่าตอบแทนต่อ
ลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

100 0 0

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 100 0 0
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นอกจากนี้	เอไอเอสได้เริ่มแคมเปญรณรงค์เรื่องการ	“คิดก่อนเชื่อ	เช็ค
ก่อนแชร์	ตัง้สตหิน่อยค่อยโซเชียล”	ผ่านทางวดีโิอคลปิบนช่องทาง	AIS	
Channel	ในยูทูป	มาเป็นเวลากว่า	3	ปี		โดยมองว่าท่ามกลางข้อมูลที่
แพร่กระจายอยูใ่นช่องทางโซเซยีลปัจจบุนั	หากผูรั้บสารไม่ได้ตระหนกั
ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่	 	 และข้อมูลดังกล่าวเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือไม่	อาจสร้างผลกระทบในวงกว้าง
ทัง้ต่อตนเองและผูท้ีถ่กูพาดพงิได้	ทัง้นี	้ท่านสามารถรบัชมคลปิวดีโิอที่
เก่ียวข้องได้ที	่https://www.youtube.com/watch?v=RapiHK34_
rI&list=PLdjP9GAU30E1DCm7iVYkXWtRobyMGslSZ

4. เคำรพในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
เอไอเอสได้ก�าหนดให้เรื่องการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งใน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัท	ซึ่งพนักงานในกลุ่มเอไอเอสทุกรายจะต้องปฏิบัติตาม	พร้อมทั้ง
มกีารสือ่สารและบังคบัใช้กบัคูค้่าทกุราย		โดยนอกจากการก�าหนดเป็น
ระดับนโยบายแล้ว		ในเรื่องของแนวปฏิบัติ	มีการด�าเนินการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร	ดังนี้

4.1.	แนวปฏิบัติภายใน	 	 คณะกรรมการจริยธรรมก�าหนดให้เรื่องของ
การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นหนึ่งในสามประเด็นหลักท่ี
ต้องจัดท�าแผนงานเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานตลอด
ทั้งปี	2560		ครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์	การให้ความรู้	และ
การบรรจุเป็นหนึ่งในแบบประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจ
ของเอไอเอส	

4.2.	ในการท�าสัญญากับคู่ค้า		เอไอเอสระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาให้คู่
ค้าต้องรบัรองว่าตนมีสิทธหิรอืได้รับสทิธโิดยชอบด้วยกฎหมายใน
สนิค้าและบรกิารทีม่กีารน�าเสนอกบัเอไอเอส			และเพิม่มาตรการ
พเิศษส�าหรบักลุม่สนิค้าทีม่คีวามเสีย่ง	ได้แก่	เพลง	และคาราโอเกะ	
โดยจะมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ตรวจสอบความเป็น
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่คู่ค้าน�าเสนอ	 ก่อนเข้าท�า
รายการร่วมกัน

ข้อควำม

เลือกรูปแบบกำร 
ส่งข้อมูลแบบเข้ำรหัส 
ผ่ำน SMS หรือ Email

จำกนั้นข้อควำมจะถูก
เข้ำรหัส ซึ่งจะมีผู้รับที่
ระบุเท่ำนั้น ที่จะเปิดดู
ข้อควำมได้

ผู้รับ
ผู้ที่ถูกระบุชื่อ จะได้รับข้อควำม
พร้อมรหัสที่สำมำรถเปิดดู
ข้อควำมได้เพียงคนเดียว
เท่ำนั้น

บุคคลอื่นๆ
บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับ
จะไม่สำมำรถเปิดอ่ำน 
ข้อควำมที่ถูกส่งมำได้

ไฟล์ต่ำงๆ

ภำพและวิดีโอ

ผู้ส่ง
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การด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความท้าทายและโอกาส
ประเด็นความท้าทายของโลกต่อปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศก�าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น	 ภาคประชาชน	 ธุรกิจและ
เศรษฐกจิโดยรวมต่างได้รบัผลกระทบจากสภาพอากาศทีเ่ปล่ียนแปลง	
น�า้ท่วม	แผ่นดนิไหว	รวมไปถงึมลพษิจากก๊าซเรอืนกระจกทีม่าจากการ
ด�าเนนิกจิกรรมครวัเรอืนและภาคธรุกจิ	สิง่เหล่านี	้ท�าให้เกดิต้นทนุทาง
เศรษฐกิจ	ก่อผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตและท�าให้การด�าเนินธุรกิจ
อาจต้องหยุดชะงักลง	ดังน้ัน	เพ่ือที่จะประสบความส�าเร็จและยั่งยืน	
เอไอเอสจึงตระหนักถึงบทบาทส�าคัญในการพิจารณาถึงประเด็น
ทางด้านความท้าทายดังกล่าว	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตและ
โอกาสทางธุรกิจของเราในระยะยาว	 ทั้งน้ี	 เพ่ือที่จะขับเคลื่อน	
“ประเทศไทย	4.0”	และเศรษฐกจิดจิทิลั	อตุสาหกรรมสือ่สารสารและ
สารสนเทศ	 (ICT	 Industry)	 ถือเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศจึงถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของ
เอไอเอส	ในการที่เราจะขยายธุรกิจอย่างไรให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 และช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศ
ด้วยเศรษฐกจิดจิิทลัสเีขยีว	(Green	Digital	Economy)	ในการด�าเนนิการ
ดังกล่าว	 ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (Green	
Products	 and	 Services)	 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
(Emission)	 และของเสีย	 (Waste)	 ได้ถูกพิจารณาให้เป็นประเด็นที่มี
นยัส�าคญั	(Materiality	issue)	ต่อการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธรุกจิ
ของเอไอเอส	 เอไอเอสจึงได้เริ่มเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
การบริโภคพลังงานและการก�าจัดของเสียอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการด�าเนินธุรกิจในทุก
ส่วนงานและหาวิธีที่เหมาะสมในการลดผลกระทบเหล่านั้น	เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		
การขาดแคลนทรพัยากร	และการจดัการของเสยีดงักล่าว	ขณะเดียวกนั	
เอไอเอส	ก็มองหาโอกาสที่จะน�านวัตกรรม	Internet	of	Things	(IoT)	
หรือเทคโนโลยี	 5G	 มาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยบริหาร
จดัการประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมนีไ้ด้	เอไอเอสยงักระตุน้ให้ลกูค้าของ
เราช่วยกนัดแูลความสะอาดของโลก	ผ่านการรไีซเคลิขยะอเิลก็ทรอนกิส์
ที่เกิดจากการใช้บริการของเอไอเอส		และเมื่อต้นปี	2561	นี้	เอไอเอส
ได้รบัการรบัรองจากองค์การบรหิารก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	
ว่าข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมด�าเนิน
งานต่างๆ	ขององค์กร	ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นมีความถูกต้องและ
มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ	

ประเด็นที่เอไอเอสให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ในการหยิบยกประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดถึงหาค�าตอบที่
ปฏิบัติได้จริงในการป้องกันหรือลดปัญหาดังกล่าว	 เอไอเอสมุ่งเน้นใน	
3	 ประเด็นหลัก	 ซึ่งถูกพิจารณาแล้วว่าเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจและมีนัยส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

1.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 ตลอดจนก๊าซเรือนกระจกตัวอื่นๆ	
เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้โลกร้อนขึ้น	 (Global	Warming)	อันน�าไปสู่
การก่อก�าเนิดของภัยพิบัติ	เช่น	น�้าท่วมใหญ่จากพายุไซโคลนและพายุ
ฝนกระหน�่า	ระดับน�้าทะเลที่สูงข้ึนตลอดจนถึงสภาวะแห้งแล้งและ
ไฟป่า	เอไอเอสได้จัดให้มีมาตรการก�ากับดูแลและจัดท�ารายงานข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลากว่า	4	ปี	
เอไอเอสมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะลดปรมิาณคาร์บอนทีส่อดรบักบัแผนแม่บท
ของประเทศไทยและชุมชนโลกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	ขณะเดียวกันก็ได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ธุรกิจจะไม่หยุดชะงักหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

2.  การขาดแคลนทรัพยากร (Resource Scarcity)
น�้าเป ็นทรัพยากรหลักที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	 แม้ว ่า
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม	จะไม่ได้ใช้น�้าเป็นปัจจัยหลักในการด�าเนิน
ธุรกิจ	แต่เอไอเอสก็มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์น�้าโดยการใช้น�้าอย่างฉลาดและ
มปีระสทิธภิาพในทกุๆ	สถานทีท่ีเ่รามกิีจกรรมด�าเนนิการอยูท่ัว่ประเทศ	
ต้นไม้และป่าไม้ก็เป็นทรัพยากรอีกตัวที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
มวลมนุษย์	 เอไอเอสจึงจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการลดการใช้
กระดาษและส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	
เพือ่เป็นการอนรุกัษ์ป่าและสตัว์ทีอ่าศยัอยูซ่ึง่นบัวนัมแีต่จะลดจ�านวนลง

3.  ของเสีย (Waste)
ของเสียอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Waste)	 เป็นผลผลิตข้างเคียงที่เกิดเมื่อ
ผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน	 ซึ่งเป็นส่วนท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระบบ
นเิวศของการด�าเนนิธรุกจิ	(Eco-business	System)	ไม่ว่าของเสยีหรอื
ขยะเหล่านี้จะเกิดจากการใช้งานของลูกค้า	เช่น	เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ทีไ่ม่ใช้แล้วหรอืแบตเตอรี	่ตลอดจนทีเ่กดิจากการด�าเนินงานของเราเอง	
เช่น	อปุกรณ์เครอืข่าย	เสาสญัญาณ	สายอากาศ	และสายเคเบิล้	เป็นต้น	
เอไอเอสให้ความส�าคัญที่จะน�าของเสียเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการสกัด
สารมีค่าเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่	(Recycle)	โดยการส่งให้กับบริษัท
รับก�าจัดของเสียอันตรายที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากรัฐบาล		
ของเสียดังกล่าวจะถูกด�าเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ	
เพื่อสกัดโลหะบางชนิด	เช่น	เงินและทองแดงเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	
และให้มั่นใจได้ว่าท้ายที่สุดสิ่งที่หลงเหลืออยู่	 (Residue)	 จะไม่ก่อให้
เกิดอันตรายใดๆ	ในการน�าไปฝังกลบต่อไป

นอกจากของเสียอิเล็กทรอนิกส์แล้ว	 เอไอเอสยังให้ความส�าคัญกับ 
การสนับสนุนลูกค้าในการรับใบแจ้งค่าใช้งานและบริการต่างๆ	 แบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 (Electronics	Statement	and	Service)	ซึ่งถือเป็น
โครงการหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณของเสียและลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม

GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3 , GRI 305-1 , GRI 305-2
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ใช้พลังงานจากแหล่งปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลด
การปล่อยคาร์บอนได้อีกด้วย

เอไอเอสได้ท�าการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานให้ดขีึน้	นัน่คอื	มกีารใช้พลงังานทีล่ดลงใน
ขณะทีผ่ลผลติยงัคงเท่าเดมิ	เราได้มกีารปรบัปรงุต่อเตมิอปุกรณ์การให้
บริการบางตัวเพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่ท�าให้คุณภาพการให้
บริการลดลง	ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์	(Data	Center)	ของเอไอเอส
ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีแนวคิดเร่ืองการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ท�าให้การวัดค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 (Power	
Usage	Effectiveness,	PUE)	สะท้อนผลส�าเรจ็ของการบรหิารจดัการ	
ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่ร้อนของประเทศไทย

• การใช้พลงังานหมนุเวยีน	(Renewable	Energy	Usage)	–	เอไอเอส
ให้ความสนใจและทุ่มเทความพยายามที่จะน�าพลังงานหมุนเวียนที่
สะอาด	เช่น	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานลม	เข้ามาใช้กบัการด�าเนนิงาน
ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	พลงังานหมนุเวยีนเหล่านีไ้ม่มกีารปลดปล่อย
คาร์บอนจึงช่วยในการแก้ปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

ปัจจบุนัเอไอเอสมสีถานฐีานทีใ่ช้พลงังานแสงอาทติย์โดยโซลาร์เซลล์	
(Solar	cell)	แต่เพียงอย่างเดียวในการให้บริการมากกว่า	40	สถานี	
เรายังท�าการทดลองการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบผสมทั้งที่มาจากสาย
ของการไฟฟ้าฯ	(Power	Grid)	และจากแผงโซลาร์เซลล์อีก	4	สถานี	
เรามีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และศูนย์พัฒนาทักษะคอลล์	เซ็นเตอร์	
ที่น�าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จากแผงผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา	(Solar	Rooftop)	เข้ามาร่วมจ่าย
พลังงาน	 กลยุทธ์ของเราคือการน�าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้กับ
ศนุย์ข้อมลูคอมพวิเตอร์ของเราอย่างน้อย	1	อาคารต่อปี		อาคารศนูย์
ข้อมลูคอมพวิเตอร์ของเราทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคตจะน�าแนวคดิ
เรื่องการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบตั้งแต่
ในขั้นออกแบบ	 นอกจากพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเรายังมีการ
สาธติการใช้พลังงานทางเลอืกอย่างอืน่	เช่นพลงังานลม	และพลงังาน
ทดแทนจากเซลล์เชือ้เพลงิ	(Fuel	Cell)	แหล่งพลงังานสะอาดเหล่านี้
แม้จะมีข้อจ�ากัดในการใช้งานในประเทศไทย	 อาจจะเป็นแหล่ง
พลังงานเสริมที่มีศักยภาพในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้

• ความสามารถในการฟื้นและปรับตัวเองของเครือข่าย	 (Network	
Resilience	and	Adaptation)	–	ตลอดการด�าเนินงานเอไอเอสได้
วางแผน	ปฏบิตังิานและบ�ารุงรักษาเครอืข่ายให้มคีวามสามารถทีจ่ะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ด้วยการระบุพื้นท่ีท่ีมี
ความเสีย่งต่อภยัทีม่าจาการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเราได้ปรบัเปลีย่น
การออกแบบและรูปแบบการท�างานเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีภูมิคุ้มกัน
ต่อความเสีย่งดงักล่าว	การสร้างระบบสือ่สญัญาณ	(Transmission)	
และจุดรวมเครือข่าย	(Node)	ที่ส�าคัญที่มีเส้นทางหรือระบบส�ารอง
เป็นมาตรการหนึ่งที่เราคึงถึงเสมอในการออกแบบและด�าเนิน
การสร้าง	นอกจากนัน้เรายงัมแีนวคดิในการออกแบบตู	้(Enclosure)	
ใสอุ่ปกรณ์สถานีฐานทีส่ามารถท�างานได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนขึน้
โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

กลยุทธ์ส�าคญัเพื่อก้าวไปข้างหน้าในฐานะของผู้ให้บริการ
ด้านดิจิทัลไลฟ์ที่มีความรับผิดชอบ
ด้วยจดุมุง่หมายทีช่ดัเจนในด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ราได้ก�าหนดขึน้	เอไอเอส
ได้วางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับทิศทางท่ีเราก�าลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า
เพื่อที่จะลดและก�าจัดผลกระทบที่บริษัทอาจก่อให้เกิดข้ึนกับระบบ
นิเวศ	โดยมีพันธสัญญาที่จะ

• ลดปริมาณคาร์บอนจากการด�าเนินธุรกิจ	 (Carbon	 Footprint	
Reduction)	–	ตลอดช่วง	3	ปี	ของการเกบ็รวบรวมข้อมลูการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	 พบว่ามีการปล่อยก๊าซทางอ้อมที่มาจากการใช้
ไฟฟ้าในเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์	(Scope	2)	เป็นหลัก		
เอไอเอสจึงตัง้เป้าหมายทีเ่ป็นไปได้ในทางปฏบิตั	ิและเป็นไปตามหลกั
วชิาการ	(Science-Based)	ในการลดการปล่อยคาร์บอน	สอดคล้อง
กับแผนแม่บทของประเทศที่ได้ท�าสัตยาบันไว้ในการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	สมัยที่	21	(COP21)	ที่กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ส�าคัญที่จะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ไม่ให้ขึ้นเกิน	
2	องศาเซลเซียส	 เราได้ริเริ่มด�าเนินโครงการเพื่อที่จะลดการปล่อย
คาร์บอนตลอดทุกช่วงกิจกรรมธุรกิจของเราให้น้อยที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	 เอไอเอสได้มีการตรวจสอบและรายงาน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้	 GHG	 Protocol	 ที่เป็นแนว
เดียวกับ	 ISO	14061-1	ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมาตรฐานสากลโดย	WRI	
ร่วมกับ	 WBCSD	 รายงานก๊าซเรือนกระจกของเอไอเอสได้รับ 
การทวนสอบและขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ 
เรอืนกระจก	(อบก)	ซึง่เป็นตวัแทนของรฐับาลไทยในการดแูลจดัการ	
GHG	ของประเทศไทยในเวทีโลก

ในการด�าเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ	เอไอเอสก�าหนดให้มี
นโยบายด้านการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2559	และ
มกีารจัดท�าโครงสร้างหน่วยงานก�ากับดแูลอย่างจรงิจงัในปี	พ.ศ.	2560	
โดยมีหัวหน้าคณะผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีเป็นผู้ก�ากับดูแลหลัก	
และมทีีมผูเ้ชีย่วชาญด้านส่ิงแวดล้อมเป็นผู้ก�าหนด	KPIs	เพือ่ทีจ่ะจดัท�า
แผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนแนวทางการตรวจสอบและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 (Energy	 Efficiency	
Improvement)	–	เอไอเอสให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งพลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล	 และพลังงาน
ไฟฟ้าทีใ่ช้เป็นหลักในการขับเคล่ือนการด�าเนนิงานของเรา	เราพยายาม
ท�าไปถึงขั้นลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	การลดและ
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เรามแีผนการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	(Business	Continuity	Plan,	
BCP)	โดยเราได้มีการซักซ้อมตามแผนทกๆ	ปี	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ธุรกิจเราจะไม่สะดุดเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งกเ็กีย่วเน่ืองกับ
ภูมิอากาศ	 น�้าท่วมจากพายุฝนเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศอนัดบัต้นๆ	ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายอย่างมากต่อการให้บรกิาร
เครอืข่ายของเรา	การมเีส้นทางส�ารอง	การยกระดบัสถานฐีานและการ
สร้างก�าแพงกันน�้าส�าหรับชุมสายเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการที่จะลด
ผลกระทบจากความรุนแรงของการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศนี้

• การอนุรักษ์ป่าและน�้า	(Water	and	Forest	Conservation)	ตลอดมา
เอไอเอสได้กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอนุรักษ์ป่าและน�้าตลอดจนน�า
เทคโนโลยี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาช่วยในการประหยัดน�้าสะอาด	 ไม่ว่า
จะเป็นน�้าท่ีใช้กับระบบท�าความเย็นในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
แม้กระท่ังน�้าท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวันในสถานท่ีท�างานเรายังได้น�าเอา
ความสามารถด้าน	 ICT	 ของเรามาช่วยลดการใช้กระดาษเพื่อลด 
การตัดต้นไม้และช่วยรักษาป่าที่มีค่าของเราไว้

เราได้ยกระดบัความตระหนกัของพนักงานของเราต่อการช่วยประหยดั
การใช้ทรพัยากรน�า้ท่ีมีคณุค่าในทุกสถานประกอบการของเรา	เราท�า
แม้กระทัง่จดัให้มกีจิกรรมชงิรางวลัแข่งขนักนัในการประหยดัการใช้
น�า้ในส�านกังาน	ในกรณทีีท่�าได้เช่นในอาคารท่ีเป็นของเราเอง	เราจะ
ติดตั้งก๊อกน�้าและอุปกรณ์ในห้องน�้าที่เป็นแบบประหยัดน�้า	 ศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเราใช้หอระบายความร้อนแบบไม่มีพัดลม	
(Fanless	 Cooling	 Tower)	 ซ่ึงมีการสูญเสียน�้าน้อยกว่าในการ
ระบายความร้อนของระบบท�าความเย็นในอาคารซ่ึงช่วยประหยัด
น�้าได้มาก	

นอกจากนัน้เรายงัออกแบบให้ศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์และศูนย์พฒันา
ทักษะคอลล์	 เซ็นเตอร์ให้มีการน�าน�้าฝนมาใช้งานในอาคารให้มาก
ที่สุดเท่าที่ท�าได้	นอกจากนั้นเรายังส่งเสริมและกระตุ้นให้ลูกค้าของ
เราหันมารับแจ้งหนี้และใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้
กระดาษเพื่อที่จะลดการตัดต้นไม้ให้มากที่สุด	 พนักงานของเรายัง
แสดงออกถงึจติอาสาโดยร่วมกจิกรรมพเิศษปลกูกล้าไม้เพือ่ทีจ่ะร่วม
ฟื้นฟูป่าไม้ของชาติที่นับวันมีแต่จะลดน้อยลงไป

• การก�าจัดของเสีย	(Waste	Disposal)	–	เอไอเอสมีการด�าเนินการ
ที่เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการของเสียเอ็กทรอนิกส์ที่เกิดจาก
การด�าเนินงาน	 อย่างแรกเรายึดหลักคิดหลักปฏิบัติ	 3	 ข้อในการ
บรหิารจดัการทรพัย์สนิในการด�าเนินงานของเรา	คอื	การน�ากลับมาใช้
อกีครัง้	(Reuse)	การลดการใช้งานลง	(Reduce)	และการน�าไปสลาย
เพือ่หาส่วนประกอบทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ได้	(Recycle)	หรอืเรยีกย่อว่า	
3R	 ของเสียอิเล็กทรอนิกส์หรืออีกนัยอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน	
(End-of-Life)	 จะถูกจ�าหน่ายออกไปให้กับบริษัทก�าจัดของเสียที่
ได้รบัอนญุาตจากส่วนงานราชการทีเ่กีย่วข้องน�าไปรไีซเคลิเอาโลหะ
ทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ได้	(Recycle)	ก่อนทีจ่ะน�าส่วนทีเ่หลอืไปฝังกลบ
อย่างถูกวิธีต่อไป

นอกจากของเสียจากการด�าเนินงานของเราเองแล้ว	 เรายังส่งเสริม
ให้ลูกค้าของเราน�าอุปกรณ์มือถือและแบตเตอรี่ที่		ไม่ใช้แล้วส่งมา
ให้เราเพ่ือด�าเนินการก�าจัดด้วยวิธีด�าเนินการเดียวกับการก�าจัด
ของเสียจากการด�าเนินงานของเราเอง

• ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 (Environment	Management	
System,	 EMS)	 –	 เอไอเอสก�าลังด�าเนินการเกี่ยวกับระบบบริหาร
จดัการสิง่แวดล้อม	ซึง่เป็นแผนงานและกระบวนการทีจ่ดัท�าขึน้อย่าง
เป็นระบบเพ่ือช่วยการจดัการในเรือ่งเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	
และช่วยปรบัปรงุผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมทีม่นียัส�าคญัต่อ
การด�าเนินงานของเรา

เราก�าลังศึกษาถึงการพัฒนาน�าระบบกระบวนการดังกล่าวมาใช้
โดยหลักๆ	 ครอบคลุมตั้งแต่การยึดมั่นต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	
โครงสร้างผูเ้กีย่วข้อง	การระบปุระเดน็ด้านสิง่แวดล้อมและกฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้อง	ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย	กระบวนการตรวจสอบ
การด�าเนนิการตลอดไปจนถงึการทบทวนผลการด�าเนนิการ	 ระบบที่
จะสนับสนุนนโยบายและกลยุทธด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะเป็นไป
ตามมาตรฐาน	ISO	14001

กรอบการด�าเนินงาน เป้าหมายและผลการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

• การลดคาร์บอน	(Carbon	Footprint	Reduction)
	เอไอเอสได้ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	พ.ศ.	 2558-2593	 (Thailand’s	
Climate	 Change	Master	 Plan	 2015-2050)	 ซึ่งรัฐบาลได้ให้
สตัยาบนัไว้ในทีป่ระชมุรฐัภาคกีรอบอนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาด้วย
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	สมยัที	่21	(21st	United	Nations	
Framework	Convention	on	Climate	Change,	COP21)	ที่จะ
ลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ในช่วงร้อยละ	 20-25	 ภายในปี	 พ.ศ.	
2573	และร้อยละ	7-20	ภายในปี	พ.ศ.	 2563	ด้วยเป้าหมายของ
ประเทศประกอบกับธรรมชาติของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเราจึงได้ก�าหนดเป้าหมายเชิงเปรียบ
เทยีบ	(Normalized)	ในการด�าเนนิการของเราทีจ่ะลดความเข้มข้น
ของคาร์บอน	 (Carbon	 Intensity	 เป็นตัวเลขของคาร์บอนต่อ
ปริมาณ	traffic	ที่ให้บริการ)	ให้ได้	4%	ต่อปี		และลดปริมาณรวม
ของคาร์บอนในเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวให้ได้ร้อยละ	10	
และร้อยละ	20	 (จากค่าในปีฐาน	พ.ศ.	2558)	ภายในปี	พ.ศ.	
2563	และ	พ.ศ.	2573	ตามล�าดับ	ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา	 (เทียบเป็นปริมาณ
คาร์บอน)	จนกระทัง่ปีปัจจบุนั
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หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope	1) ตัน	CO
2
	เทียบเท่า 7,208.68 12,965.47 11,430.89

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(Scope	2) ตัน	CO
2	
เทียบเท่า 321,559.71 446,853.62 508,519.07

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1&2) ตัน CO
2
 เทียบเท่า 328,840.39 459,819.09 519,949.96

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 (Energy	 Efficiency	
Improvement)
	พลังงานท่ีเอไอเอสใช้ส่วนใหญ่คือพลังงานไฟฟ้าซึ่งใช้ป้อนให้กับ
สถานีฐาน	ชุมสายโทรศัพท์และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ		
ส่วนท่ีเหลือเป็นพลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซ่ึงใช้กับยาน
พาหนะในการด�าเนินงานของเราตลอดจนใช้กับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
ส�ารอง	พลังงงานสิน้เปลอืงเหล่านีน้อกจากมแีต่จะหมดลงและหายาก
ข้ึนทุกทียังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ปล่อยออกมา	 แม้ว่าเครือข่ายของเราจะขยายขึ้นทุกๆ	ปีซึ่งท�าให้
ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 เราก็ยังคงพยายามที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเราให้ดีขึ้นตลอดเวลา	
นัน่คอืผลลพัท์ทีไ่ด้ออกมายงัคงเดมิในขณะทีพ่ลงังานทีใ่ช้ลดน้อยลง		
ด้วยแนวคิดดังกล่าวเราจึงต้ังเป้าที่จะลดการใช้พลังงานลงให้ได ้
ร้อยละ	10	ภายในปี	พ.ศ.	2563	(เมื่อเทียบกับ	พ.ศ.	2558	ซึ่งเป็น
ปีฐาน)	 โดยที่ยังคงการเติบโตของเครือข่ายของเราตามแผนงาน
รายงานการใช้พลังงานของเราแสดงได้ด้วยตารางด้านล่าง		

ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	(PUE)	ในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเราแสดงได้	ดังนี้

หน่วย ปี 2558 ปี 2559
PUE 1.8 1.8 1.88

หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

การบริโภคพลังงานทางตรง
•	น�้ามันดีเซล
•	น�้ามันเบนซิน

เทระจูล
ลิตร
ลิตร

100
1,765,601
1,144,857

143
2,824,990
1,316,778

136
2,419,675
1,535,575

การบริโภคพลังงานทางอ้อม
•	พลังงานไฟฟ้า

เทระจูล
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

2,263
628,840.46

2,764
767,657.84

3,145
873,594.01

ปรมิาณการบรโิภคพลงังานท้ังหมด เทระจูล 2,364 2,907 3,281

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคพลงังานทัง้หมด ล้านบาท 2,600 3,184 3,607

• การใช้พลังงานหมุนเวียน	(Renewable	Energy	Usage)
	เราได้มีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซ่ึงเป็นพลังงานหมุนเวียนที่
สะอาดมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร	จนถงึปัจจบุนัเรามมีากกว่า	
40	สถานฐีานทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เพยีงอย่างเดยีว	
เราก�าลังทดลองใช้พลังงานร่วมกันระหว่างพลังงานไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้า	(Grid)	ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์		ในปีนี้	เอไอเอส
ได้เริม่ด�าเนนิการก่อสร้างแผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคาขนาดก�าลงัผลติ
สงูสดุ	200	กโิลวตัต์บนอาคารศูนย์ข้อมลูคอมพวิเตอร์อีกหนึง่อาคาร

หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด	(พลังงานแสงอาทิตย์) เมกะวัตต์-ชั่วโมง 29,756.56 34,301.88 49,902.32

เพิม่เตมิไปจากทีไ่ด้เปิดท�าการแผงโซล่าร์เซลล์ขนาดก�าลงัผลติสงูสดุ	
160	กิโลวัตต์บนอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แรกที่เราได้ด�าเนินการไป
เมือ่ปีก่อนหน้า	เรามแีผนทีจ่ะตดิตัง้แผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคาอาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่อย่างน้อยหนึ่งอาคารต่อปี	 เราพยายาม
ทีจ่ะน�าเอาพลงังานทดแทนทีส่ะอาดเหล่านีม้าใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
รวมไปถึงการน�ามาใช้กบัสถานฐีานด้วย	ผลด�าเนินงานการใช้พลังงาน
ทดแทนของเราสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

GRI 103-1 , GRI 103-2 , GRI 103-3 , GRI 302-1 , GRI 305-1 , GRI 305-2



172 รายงานประจ�าปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560

• การใช้น�้า	(Water	Consumption)    
เอไอเอสเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น�้าจากทุกหน่วยธุรกิจ	 เช่น	 ศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 อาคารส�านักงานและอาคารศูนย์พัฒนาทักษะ
คอลล์	เซ็นเตอร์	ประมาณครึ่งหนึ่งของน�้าที่เราใช้ถูกน�าไปใช้งานใน
ระบบท�าความเย็นของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี

• ของเสีย	(Waste)      
ปี	 พ.ศ.	 2560	 เป็นปีแรกที่เราเก็บเริ่มเก็บข้อมูลที่ตรวจสอบได	้
(Auditable)	 ของปริมาณของเสียที่เกิดจากการด�าเนินงานของเรา	
อาทเิช่น	สายเคเบลิทองแดง	สายไฟเบอร์	สายอากาศ	การ์ดอปุกรณ์
ต่างๆ	แบตเตอรี่	และ	UPS	เป็นต้น	และเรายังถอยกลับไปรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลังของปี	พ.ศ.	2558	และ	พ.ศ.	2559	อีกด้วย	อย่างไรก็ด ี

หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

eStatement จ�านวนลูกค้า 4,169,246 4,161,487 5,538,627

PDF	Statement จ�านวนลูกค้า 43,200 83,280 120,850

eService จ�านวนลูกค้า 1,390,079 1,392,283 2,477,241

หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด ลบ.เมตร 109,738 110,169 102,733

หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน ตัน 112.8 87.7 99.4

หอระบายความร้อนแบบไม่มีพัดลมการสูญเสียของน�้าหมุนเวียน
ระบายความร้อนจะน้อยลง	 เรายังกระตุ้นพนักงานของเราให้ช่วย
ประหยดัการใช้น�า้ในส�านกังาน	น�า้ฝนได้ถกูน�ามาใช้เสรมิกบัน�า้ประปา
ในห้องน�้าและส่วนอื่นๆ	 ของอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเรา	
ปริมาณการใช้น�้ารวมทั้งหมดแสดงได้	ดังนี้

เราได้มีการจัดการก�าจัดของเสียอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้อย่าง 
เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากลตัง้แต่เราเริม่ด�าเนนิกจิการมา	ของเสยี
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกจ�าหน่ายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาต 
น�าไปรีไซเคิลและก�าจัดเศษซากอย่างถูกวิธี	 ของเสียที่เกิดจาก 
การด�าเนินงานแสดงได้ดังตารางด้านล่าง	

ท่ามกลางการด�าเนินงานเพื่อยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลกับลูกค้า	
เอไอเอสสนับสนุนลูกค้าให้รับบริการใบแจ้งหนี้ผ่านทาง	SMS	หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	เช่น	e-mail,	eService	หรอืแอปพลเิค
ชนั	My	AIS	ส�าหรบัลูกค้าองค์กรก็สามารถรบัข้อมลูในรูปแบบของแผ่น

ซีดีรอม	ซึ่งจะมีรายละเอียดของใบแจ้งค่าใช้บรกิารในรปูแบบของ	
PDF	 โดยเอไอเอสมองว่า	 การด�าเนินโครงการดังกล่าวจะสามารถ
ช่วยลดทั้งต้นทุนในการด�าเนินงาน	 เป็นการอ�านวยความสะดวกให้
ลกูค้า	และการลดการใช้กระดาษ
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