
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กว่าสามทศวรรษที่เอไอเอสให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเร่ิมต้นด�าเนินงานภายใต้ระบบ 
สัญญาร่วม หรือสัมปทาน ซ่ึงเอไอเอสได ้ รับสิทธิในการใช ้คล่ืนความถ่ีจากหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญา 
ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด�าเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตัง้แต่ปี 2533 มรีะยะเวลา 25 ปี ต่อมาในปี 2553 มกีารจดัต้ัง 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.  ซึง่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ในการก�ากับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรรคล่ืนความถ่ีส�าหรับกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และให้ 
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่การด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคม 
เข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

วิสัยทัศน์ของเอไอเอส คือ “มุ ่งสู ่การเป็นผู ้ ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย”  
และมีพันธกิจ ดังน้ี

ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า	

เพื่อส ่งเสริมการด�าเนิน

ชีวิตรวมถึงเพิ่มขีดความ

สามารถและประสิทธิภาพ

ในการประกอบธุรกิจของ

ผู้ ใช้บริการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการ

ท�างานที่กระฉับกระเฉง	

ให ้บุคลากรมีความเป ็น	

มื ออา ชีพ 	 มี ความ คิด	

เชิงบวกและมแีนวคิดในการ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

เพื่อการเติบโตขององค์กร

ใส่ใจบริการลกูค้า	เพื่อสร้าง	

ความผูกพนักบัผู้ใช้บริการ

สร้างการเติบโตร่วมกัน	

อย่างย่ังยืนกับผู ้มีส ่วน	

ได้เสียทุกฝ่าย

ที่ 1 ตัวจริง
รายแรก

คลื่นมากที่สุด  
ดีที่สุด  
เพื่อคนไทย
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ผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์
ปัจจุบันเอไอเอสเป็น “ผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” 
โดยด�าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่

เป็นบริการต่อยอดด้านดิจิทัลที่มุ่งเน้นสร้างมูลค่า	

เพิ่มข้ึนจากฐานธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ	

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	โดยต้ังเป้าให้เป็นแหล่งรายได้ใหม	่

ในระยะกลางถึงยาวสอดรับกับการเปล่ียนแปลง	

ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี	

ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง	

ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง	(FTTx)	

ภายใต้แบรนด์	“เอไอเอส	ไฟเบอร์”

ด้วยเทคโนโลยี	5G,	4G,	3G	และ	2G	ภายใต้แบรนด	์

“เอไอเอส”	ให้บริการระบบรายเดือน,	บริการระบบเติมเงิน	

และบรกิารโทรข้ามแดนอัตโนมัติ	หรือโรมมิง่	ซึ่งมีผู้ ให้บริการ

โครงข่ายท่ีเป็นคู่ค้าในกว่า	229	ประเทศทั่วโลก

ณ ปลายปี 2563 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 350,171 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 523,346 ล้านบาท 
ซ่ึงสูงเป็นลำาดับที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 
ความเร็วสูง

บริการโทรศัพท์เคล่ือนที ่

บริการดิจิทัลเซอร์วิส
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ผู้นำาในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนที่ เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง

ณ สิ้นปี 2563 เอไอเอสยังคงรักษาความแข็งแกร่ง 
และเป็นผู ้ ให ้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ในประเทศไทย 
รายใหญ่ที่ สุด มีส ่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได ้ 
เป ็นอันดับหนึ่งอยู ่ ท่ีร ้อยละ 46 และมีผู ้ ใช ้บริการ 
จ� านวน 41  ล ้ าน เลขหมาย ท่ัวประ เทศ โดยราย
ได้จากบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ยังคงมีสัดส่วนกว่า
ร ้อยละ 68 ของรายได้รวม เอไอเอสให้บริการด้วย 
โครงข่ายเทคโนโลยี 5G, 4G, 3G และ 2G บนคลื่นความถี่  
2600, 2100, 1800, 900 เมกะเฮริตซ์ รวมจ�านวนทัง้ส้ิน  
220 เมกะเฮิรตซ์ (2x60 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี  
FDD และ 100 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี TDD) โดย 190 
เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตที่ได้รับจากการ
ประมูลคล่ืนความถี่โดย กสทช. และอีก 2x15 เมกะเฮิรตซ์ 
อยู่ภายใต้สัญญาการเป็นพันธมิตรกับทีโอที ปัจจุบัน 
โครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของเอไอเอสมีความครอบคลุม 
กว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศ

ทั้งน้ี จากการเข้าร่วมการประมูลคล่ืนความถ่ีซ่ึงจัดข้ึน
โดยกสทช. ในปี 2563 เอไอเอสได้ชนะการประมูลและ
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมในจ�านวนที่มากท่ีสุด 
ในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพความเป็นผู้น�า 
ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการในปัจจุบันและต่อยอด 
บริการใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5G  โดยได้เร่ิมเปิดให้บริการ 5G 
และขยายความครอบคลุมครบในพื้นท่ีส�าคัญท้ัง 77 จงัหวัด 
โดยในระยะเริม่ต้นการให้บริการจะครอบคลุมพื้นท่ีที่มี 
ความต้องการใช้ดาต้าหนาแน่นและให้ความส�าคัญกับพื้นที่ 
ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่ม 
ลูกค้าองค์กรท่ีมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน

เอไอเอสได้เร่ิมด�าเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภาย 
ใต้แบรนด์ “เอไอเอส ไฟเบอร์” ในปี 2558 โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างรายได้ใหม่และต่อยอดบริการเพิ่มเติมจากโครง
ข่ายไฟเบอร์ที่ลงทุนอยู่แล้วในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ
จากฐานลูกค้าที่มีอยู่ ปัจจุบันให้บริการในกว่า 77 จังหวัด 
มีความครอบคลุมถึง 8 ล้านครัวเรือน เอไอเอส ไฟเบอร์ 
ท�าตลาดด้วยจุดเด่นท่ีเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีไฟเบอร ์
ถึงบ้าน (FTTH) เพื่อเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ครัวเรือน และ
พร้อมรองรับลูกค้าท่ียังใช้งานเทคโนโลยี ADSL ท่ีต้องการ 
เปล่ียนเป็นเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและความเร็วที่ให้ 
บริการได้สูงสุดถึง 1 กิกะบติต่อวินาที ทัง้นี ้รายได้จากธรุกิจ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 4 
ของรายได้การให้บริการรวม โดยปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช ้
บริการอยู่ท่ี 1,336,900 ราย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้ 
บริการกว่าร้อยละ 12 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

“ผู้ ให้บริการรายอื่นในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
ได้แก่ ดีแทคและทรูมูฟ”

“ผู้ ให้บริการรายอื่นในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน  
ได้แก่ ทรู ทีโอที และ 3BB”

ส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้ ในปี 2563 ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการในปี 2563

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการในปี 2563

46% 12%

46%
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ต่อยอดธุรกิจหลัก ผ่านบริการดิจิทัลเซอร์วิส ดำาเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาตผ่านการกำากับ
ดูแลของ กสทช.

ธรุกจิดจิิทัลเซอร์วิส (Digital Service) คือการพฒันาบริการด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 
ในหลากหลายรูปแบบตัง้แต่บริการด้านโครงข่าย แพลตฟอร์มการให้บริการ และ 
โซลูช่ันด้านดจิิทลั เพื่อสร้างบริการดจิิทัลให้แก่ทัง้ลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าองค์กร ผ่าน
การร่วมมือและพฒันาระบบนิเวศของการท�าธรุกิจแบบเช่ือมโยงร่วมกบัพนัธมิตร 
เพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน ท้ังนี้ เอไอเอสได้เน้นการท�าดิจิทัลเซอร์วิสใน 5 
ด้านหลัก ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) คลาวด์ส�าหรับองค์กร 
(Business Cloud) ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money)
บริการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT) และบริการแพลตฟอร์มอื่นๆ ท้ังนี้  
ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสจะเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญที่ช่วยให้เอไอเอสสามารถสร้าง 
แหล่งรายได้แหล่งใหม่ในอนาคตนอกเหนือจากการคิดค่าบริการการเช่ือมต่อ 
ดาต้าและการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจจุบัน และท�าให้เอไอเอสสามารถเป็น 
ผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated Service Provider) ผ่านการผนวก 
สินค้าและบริการจากธุรกิจหลักท้ัง 3 ธุรกิจเข้าด้วยกัน (Convergence)

ธุรกิจของเอไอเอสส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด�าเนินการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ กสทช.  
ซ่ึงจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้  
เอไอเอส ผ่านบริษัทย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ 
มีใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ เช่น ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2600, 
2100, 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีอายุใบอนุญาตโดยเฉล่ียประมาณ  
15 ปี เมื่อส้ินสุดการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ กสทช.จะด�าเนินการตาม 
กฎหมายเพื่อจัดสรรใหม่โดยการประมูลคล่ืนความถี่ต่อไป

เอไอเอสมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
การสบทบเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน ์
สาธารณะ และค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. โดยรวมค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของรายได้การให้บริการในแต่ละปี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
2561* 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้รวมจากการให้บริการ 144,005 84.3 150,129 83.0 143,316 82.9

1.1	รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	 124,784 78.0 126,341 69.8 118,082 68.3

1.2	รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4,436 2.0 5,722 3.2 6,959 4.0

1.3	รายจากได้การให้บริการอื่นๆ 4,208 1.6 4,509 2.5 4,552 2.6

1.4	รายรับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ 10,576 2.8 13,557 7.5 13,722 7.9

2. รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ 25,851 15.7 30,765 17.0 29,574 17.1

รายได้รวม 169,856 100.0 180,894 100.0 172,890 100.0

*ผลประกอบการที่แสดงในปี	2561	ไม่รวมผลของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่	15	(TFRS15)	
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจหลักของเอไอเอส	สามารถแบ่งได้เป็น	3	ส่วนดังต่อไปนี	้

 บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบเติมเงิน 
และรายเดือน บนโครงข่ายเทคโนโลยี 
5G/4G/3G/2G

 การจ�าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
และอุปกรณ์ ไอทีเกี่ยวเน่ืองกับการส่ือสาร

 บริการโรมมิง่และโทรออกต่างประเทศ

 บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 
ไฟเบอร์ส�าหรับลูกค้าครัวเรือนท่ัวไป
และส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย

วิดีโอแพลตฟอร์ม Internet of Things

แพลตฟอร์มอื่นๆบริการส�าหรับ
ลูกค้าองค์กร

ธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือ

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
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1. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงเอไอเอสให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่านโครงข่าย 5G, 4G, 3G และ 2G โดยได้รับ 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมที่ ได้รับอนุญาตจาก 
กสทช. ปัจจุบันเอไอเอสมีคลื่นความถ่ีให้บริการรวมท้ังส้ิน 220 เมกะเฮิรตซ์ 
ซ่ึงประกอบด้วยคลื่นความถ่ีย่าน 2600, 2100, 1800, และ 900 เมกะเฮิรตซ์ 
นอกจากนี้ เอไอเอสได้รับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จ�านวน 
30 เมกะเฮิรตซ์ โดยคล่ืนความถ่ีชุดน้ีจะทยอยเร่ิมรับมอบในช่วงต้นปี 2564 
หรือจนกว่า กสทช. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น และได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ี 
ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์จ�านวน 1,200 เมกะเฮริตซ์ ซ่ึงมีก�าหนดการรับมอบใบอนญุาต 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ในปัจจุบนัโครงข่ายของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร โดยในปี 
2563 ผ่านมาเอไอเอสได้เร่ิมให้บริการโครงข่าย 5G ด้วยสถานีฐานกว่า 4,700 
แห่ง ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 16 ของประเทศ และกว่าร้อยละ 60 ของ
ประชากรในกรุงเทพ และเปิดให้บริการ 5G ในพื้นท่ีส�าคัญใน 77 จังหวัดของ
ประเทศไทย ท้ังนี้ได้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 60 ของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของใบอนญุาตของคล่ืน 2600 เมกะเฮริตซ์

คอนเทนต์ระดับโลกเพื่อให้ลูกค้ารับชมภาพยนตร์ กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง 
AIS PLAYBOX และมุง่น�าเสนอครบทุกบริการในแพก็เกจเดยีวทัง้อนิเทอร์เนต็บ้าน  
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับชมคอนเทนท์ระดับโลก และการ
ใช้งาน AIS Super WiFi แบบไม่จ�ากัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่  
www.ais.co.th/fibre นอกจากน้ี เอไอเอสได้เร่ิมให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
แบบประจ�าท่ี (Fixed Wireless Access - FWA) โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G  
ซ่ึงมีจุดเด่นที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ซ่ึงสายไฟเบอร์
เข้าถึงได้ยาก อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต้ัง โดยสามารถ 
ให้บริการในบริเวณพื้นท่ีให้บริการของโครงข่าย 5G 

เอไอเอสให้บริการทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ในรูปแบบ
บริการรายเดอืนและระบบเติมเงิน ปัจจุบนัเอไอเอสมีฐานลูกค้ากว่า 41 ล้านเลขหมาย 
ทั่วประเทศ เป็นลูกค้าระบบรายเดือน 10 ล้านเลขหมาย และระบบเติมเงิน 31 
ล้านเลขหมาย โดยปีน้ี เอไอเอสได้เปิดให้บริการซิมโทรศัพท์เคล่ือนที่รายเดือน 
แบบออนไลน์ครบวงจรภายใต้แบรนด์ GOMO เพื่อท�าตลาดในกลุ่มลูกค้า 
เจเนอเรช่ันใหม่ท่ีเน้นการใช้งานและรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูล 
เก่ียวกับ GOMO สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก https://gomo.th

เอไอเอสได้เร่ิมให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้แบรนด์ เอไอเอส 
ไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ (ใยแก้วน�าแสง) ซ่ึงเป็นการต่อยอด 
ธุรกิจจากโครงสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ท่ีมีอยู ่บนธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
ท�าให้เอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถขยายโครงขยายได้อย่างรวดเร็ว โดย 
ในป ี  2563 ได ้ขยายพื้น ท่ี ให ้บริการครอบคลุมกว ่า 8 ล ้านครัวเ รือน 
ในท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ และมีจ�านวนผู ้ใช้บริการกว่า 1.3 ล้านราย  
โดยในปีที่ผ่านมา เอไอเอส ไฟเบอร์ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าในคุณภาพ
ของบริการเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด โดยน�าเสนอ
บริการ Speed Toggle ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถปรับเปล่ียนความเร็วของ 
การดาวน์โหลด และอัพโหลดได้เองตามความต้องการผ่านออนไลน์ นอกจากนี้  
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีทุกห้องภายในบ้านซ่ึงมขีนาดใหญ่ 
เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้น�าเสนอเทคโนโลยีเช่ือมต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ MESH  
WiFi ซ่ึงสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดถึง 8 ตัวในการสร้างเครือข่ายในบ้าน  
นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์แล้ว เอไอเอส ไฟเบอร์ ให้บริการ
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3. ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

เอไอเอสมุ ่งมั่นพัฒนาบริการด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในช่วงที่ผู ้บริโภคได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และมี
ความต้องการใช้บริการด้านดิจทิัลเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ดังนั้น 
เอไอเอส ในฐานะท่ีเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซ่ึงมีความพร้อม 
ในการน�าเทคโนโลยีโครงข่าย 5G เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆ และส่งมอบ 
ประสบการณ์และให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นการ
พัฒนาบริการต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกับคู่ค้าที่มีความเช่ียวชาญ 
ในบริการแต่ละประเภท ท้ังน้ี ธรุกจิดจิิทลัเซอร์วิสของเอไอเอสเน้นใน 5 ด้าน ดงัน้ี

 วิดีโอแพลตฟอร์ม
 เอไอเอสให้บริการโทรทัศน์, วิดีโอ และความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ 

ละคร เพลง คาราโอเกะ เกมส์ และอีสปอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY 
บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแทบ็เล็ต อกีท้ังในรูปแบบผ่านกล่อง AIS PLAYBOX 
ส�าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอส ไฟเบอร์

 ด้วยความร่วมมือ ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เอไอเอสให้บริการ OTT (over-
the-top) ที่มีความหลากหลายของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ และซีรีส์
ฮอลลวู้ีด ผ่าน Netflix, รายการและซีรีส์เกาหลีผ่าน ViU, กีฬาบาสเก็ตบอล 
ระดับโลก NBA รวมถึงช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดิจิทัลและดาวเทียม 
ทั้งในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video 
On-Demand) ที่ทางเอไอเอสคัดสรรมาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมตามความ
ต้องการผ่านทั้งแพลตฟอร์ม AIS PLAY และ PLAYBOX 

 นอกจากนี้ เอไอเอสต่อยอดการรับชมคอนแทนต์ในรูปแบบใหม่ด้วย
เทคโนโลยี 5G ผ่านแอพพลิเคช่ัน AIS 5G AR/VR โดยน�าความสามารถ
ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยความหน่วงท่ีต�่าของเทคโนโลยี 5G  
มาเสริมประสบการณ์โลกเสมือนจริงเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต 
โดยมีรูปแบบคอนเทนต์ 4 ประเภท ได้แก่ 
1.	Star	Dating	&	music – ให้ลูกค้าเอไอเอสได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเอง

ช่ืนชอบผ่านโลกเสมือนจริง 
2.	Travel – ประสบการณ์ท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.	Wellness – คอนเทนต์แนะน�าการออกก�าลังกายเสมือนจริง 
4.	Education – ส่งเสริมความรู้เชิงประวัติศาสตร์และความเป็นมา 

ของสถานท่ีส�าคัญในประเทศไทย 

 รายละเอียดของบริการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.ais.co.th/
aisplay/ และ https://www.ais.co.th/5G

 คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สำาหรับองค์กร
 เพื่อช่วยขับเคล่ือนให้การด�าเนินงานด้านไอทีขององค์กรต่างๆ เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองหลังจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึง
การเตรียมความพร้อมสู่การท�าธรุกจิยุคดจิิตัล (Digital Transformation) 
เอไอเอส ผู้ให้บริการ Cloud ครบวงจรได้พัฒนาโซลูช่ันคลาวด์และดาต้า
เซ็นเตอร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม 
ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน 
อาทิ IBM, คลาวด์เดียน (Cloudian), Microsoft เพื่อเสริมศักยภาพ 
ในการ ให้บริการที่หลากหลาย อาทิ 
• บริการ Cloud Managed Services เพื่อให้ค�าปรึกษา ติดตั้ง และ

ย้ายระบบเดิมขึ้นสู่ Cloud พร้อมมอนิเตอร์ระบบแบบ remote ทุกวัน 
ตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อความต่อเน่ืองของการท�าธุรกิจ (Business 
Continuity Plan) 

• บริการ Microsoft Licensing Solution Provider เพื่อน�าโซลูชัน
ดิจิตอล เช่น Modern Workplace, Azure เพื่อขีดความสามารถ 
ให้กับภาคองค์กรธุรกิจในทุกระดับ 
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 ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ • บริการ Enterprise Object Storage บริการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ ่
นอกสถานท่ีหรือ Off-Site Backup Storage เพื่อให้พร้อมใช้
เป็นระยะเวลานานระดับ 5 ปีหรือ 10 ปี และเพื่อลดต้นทุนการดูแล  
การจัดหา และการดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นบริการ 
ที่ช ่วยตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล 
ที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างมากในยุคดิจิตัล 

 นอกจากนี้ เอไอเอส (ซีเอสแอล) ยังได้รับรางวัล 2020 Thailand Data 
Center Competitive Strategy Innovation and Leadership จาก 
Frost & Sullivan ในการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แก่ลูกค้าองค์กร 
ด้วยจ�านวนดาต้าเซ็นเตอร์ท่ีมีให้เลือกใช้บริการได้ท่ัวประเทศ และคุณภาพ
การให้บริการจากการรับรองมาตรฐานระดับโลกที่ดีที่สุด 

 

 นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้านคลาวด์ของ 
เอไอเอส และ ซีเอสแอล ได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/cloud/
index.html และ https://www.csl.co.th/

 เอ ไอ เอส ยังคงพลักดันนโยบายภาครัฐ ท่ี เน ้น เ ร่ืองการพัฒนา 
โครงสร ้ า งพื้นฐานของระบบการช� า ร ะ เ งินแบบอิ เ ล็กทรอนิกส ์  
(National e-Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)  
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีการจับมือกับคู ่ค ้าท้ังในและต่างประเทศ 
ขยายบริการช�าระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border mobile 
payment) ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศสามารถ
ช�าระเงินผ่าน e-wallet ด้วยสกุลเงินของประเทศตัวเอง และไม่ต้อง 
กังวลกับอัตราแลกเปล่ียนหรือการถือเงินสดระหว่างเดินทาง

 นอกจากนี้ เอไอเอสให้บริการด้านแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน 
บนมือถือ (Mobile Money) แก่ทั้งลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท mPAY  
(B2B) และแก่ลูกค้าทั่วไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมค้า แรบบิท  
ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการลูกค้าองค์กร mPAY 
เน้นน�าเสนอแพลตฟอร์มการช�าระเงินแบบครบวงจร เพือ่ให้ธุรกิจองค์กร
สามารถมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับรับช�าระสินค้าและบริการ 
จากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนในระบบหรือขอใบอนุญาตการด�าเนินงาน
ด้วยตนเอง

 ท้ังนี ้สามารถดรูายละเอยีดเพิ่มเติมได้ท่ี www.ais.co.th/mPAY/gateway

 เอไอเอสเสริมความแข็งแกร่งด้านการให้บริการ IoT อย่างต่อเน่ือง  
ด้วย Ecosystem ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้า จนถึงปลายน�้า ทั้งการ 
พัฒนาอุปกรณ์ การวางโครงสร้างเครือข่าย การพัฒนาแพลตฟอร์ม 
และแอพพลิเคช่ัน สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้าน IoT ผ่านโครงการ 
AIS IoT Alliance Program (AIAP) และ AIS Playground ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตร 
ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโซลูชัน่ทีส่ามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับ
ภาคธุรกิจจริงของไทย อาทิ ภาคการขนส่งและโลจิสติก, อสังหาริมทรัพย์, 
ภาคการเงิน และ สมาร์ทซิต้ี

 เครือข่าย IoT ของเอไอเอส ได้รับการยอมรับในเรื่องของความครอบคลุม 
ความหลากหลายของเทคโนโลยี ทีส่ามารถรองรับความตอ้งการ และรูปแบบ
การใช้งานที่แตกต่างกัน ท้ังโครงข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง อาทิ 3G/4G 
และเครือข่าย NB-IoT ท่ีใช้พลังงานต�่า ซึ่งมีจ�านวนการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน 
ส�าหรับภาคธุรกิจมากกว่า 9 แสนอุปกรณ์ โดยในปี 2563 นี้ เอไอเอส 
ได้เร่ิมให้บริการ 5G ซ่ึงเป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการ
ใช้งาน IoT ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยี 5G ซ่ึงมี
เสถยีรภาพสูง มคีวามหน่วงต�า่ รองรับอุปกรณ์จ�านวนมาก จึงสามารถท�าให้
อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลต่างๆ ในโรงงานแห่งอนาคต อาทิ หุ่นยนต์ แขนกล  

 IoT หรือ Internet of Things
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รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดรน สามารถท�างานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเอไอเอสได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
ช้ันน�าหลายแห่ง อาทิ อมตะ, ดับบลิวเอชเอ, สหพัฒน์, บางกระดี เป็นต้น 
เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม 5G ส�าหรบัรองรับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต 

 เอไอเอสได้รับรางวัล 2020 Thailand IoT Services Provider of the 
Year จาก Frost & Sullivan ถือเป็นรางวัล Best Practices Award ด้าน 
IoT เป็นปีท่ีสามติดต่อกัน

 นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้าน IoT ส�าหรับ
ธุรกิจได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/iot

 แพลตฟอร์มอื่นๆ
 ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
 เอไอเอสน�าประสบการณ์การดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์จาก 

การป้องกันข้อมูลของลูกค้าเอไอเอสที่มีมากกว่า 40 ล้านราย มาเสริม
ความปลอดภัยให้กับลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่จ�าเป็นต้อง
ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในยุคดิจิตอล และ
เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีได้เร่ิม
มีผลบังคับใช้ในปี 2563

และครบวงจร ต้ังแต่การปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง เครือข่าย คลาวด์  
รวมถึงการเข้าตรวจสอบความเส่ียงและให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าด้วย

 AIS จึงได้รวบรวมบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่างๆ ไว้ภายใต้
ช่ือ AIS Cyber Secure และเปิดตัวศูนย์ CSOC ซ่ึงใช้เทคโนโลยี บุคลากร 
และกระบวนการเดียวกันกับท่ีดูแลระบบของเอไอเอส รวมถึงบริการจาก
พันธมิตรผู้ช�านาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เฉพาะด้านอีกมากมาย

 นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ส�าหรับธุรกิจ ได้จากเว็บไซต์ https://business.ais.co.th/
solution/security.html

 ไอซีที โซลูช่ัน 
 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ส ่งผลให้การท�างาน 

ในรูปแบบเดิมๆ เปล่ียนไป และองค์กรต้องปรับเปล่ียนการด�าเนินธุรกิจ 
โดยกระแส New normal เป็นตัวเร่งให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึน้ ซีเอสแอล 
ได้ใช้ความเช่ียวชาญและการบริหารจัดการโครงการไอซีทีเพื่อน�าเสนอ 
ไอซีทีโซลูชันให้แก่ลูกค้าองค์กร ด้วยความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ 
ให้สอดคล้องกับยุค New normal ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต  
การขนส่ง การจัดจ�าหน่าย อีกทั้งยังตอบโจทย์สถาบันการศึกษาและหน่วย
งานของรัฐในยุคดิจิทัลอีกด้วย โดยได้มุ่งเน้นโซลูช่ันที่ตอบโจทย์ Digital 
workplace ทั้ง Network infrastructure รวมถึง WiFi solution และ
ความปลอดภัยในการเชือ่มต่อ เพื่อรองรับการท�างานได้ทกุที ่ผ่านอุปกรณ์
ที่หลากหลาย 

 ด้วยลักษณะธุรกิจของเอไอเอสเองท่ีต้องรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
จ�านวนมากอยู่ตลอดเวลา เอไอเอสจึงมีศูนย์ Cyber Security Operation 
Center ท่ีมีมาตรฐานสูง สามารถตอบสนองต่อเหตกุารณ์ได้อย่างทนัท่วงที  
และบุคลากรท่ีมีความช�านาญดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึงพันธมิตร 
ผู้ช�านาญด้านความปลอดภัยระดับโลกอย่าง Trustwave และอื่นๆ ท�าให้
เอไอเอส สามารถให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย
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 ส�าหรับธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบท่ีจาก COVID-19 และต้องการชะลอแผน 
การลงทุนเพ่ิมเติมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนโยบายมุ่งเน้นดูแลรักษา
ระบบไอทีและอุปกรณ์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ทางซีเอสแอล 
มีบริการ Managed service ครบวงจร ท่ีให้บริการครอบคลุมต้ังแต่ 
ตรวจสอบปัญหา แก้ไข และมีอุปกรณ์ทดแทนเม่ืออุปกรณ์เสยี เพื่อลดภาระ
การดูแลระบบไอทีของลูกค้าในระยะยาว

 นอกจากนี้ ซี เอสแอลยังได ้พัฒนาความร ่วมกับพันธมิตรและคู ่ค ้า  
โดยรับการยกระดับความร่วมมือจากพันธมิตรและคู่ค้าต่างๆ ในระดับ 
ที่สูงข้ึน อาทิ Cisco Gold partner, Dell Platinum partner, Fortinet 
Expert partner เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันให้แก่ลูกค้าองค์กร และเสริม 
ความแขง็แกร่งทัง้ด้านการออกแบบโซลูช่ัน การส่งมอบ และการให้บริการหลัง
การขาย ด้วยทีมงานท่ีผ่านการสอบรบัรองตามมาตรฐานของคู่ค้าระดบัโลก

 บริการสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 เอไอเอสส่งเสริมและสนับสนนุธรุกจิภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หรือ SME ด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME  
การใช้งานทีง่่าย สะดวก รวดเร็ว มผีูช้�านาญการให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ  
ตัง้แต่บริการโทรศพัท์เคล่ือนทีส่�าหรับธรุกจิทีเ่น้นการตดิต่อส่ือสาร, บริการ
ส�าหรับธุรกิจออนไลน์, บริการเอไอเอสไฟเบอร์ส�าหรับ SME, บริการ
ดิจิตอลมาร์เก็ตต้ิง, บริการโซลูช่ันด้าน IoT และบริการซอฟท์แวร์ส�าหรับ
การประกอบธุรกิจ เป็นต้น

 

 นอกจากนี้ เอไอเอส ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษส�าหรับลูกค้า SME นิติบุคคล
โดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ AIS Biz Up โดยให้สิทธิประโยชน์ท่ีค�านึงถึง 
ความต้องการเฉพาะกลุ ่มเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของธุรกิจ 
และคนท�างาน รวมทั้งสนับสนุนการท�างานในองค์กร โดยผนวกสินค้า
และบริการจากเอไอเอส, partners ที่ให้สินค้าและบริการเกี่ยวกับการ 
ท�าธุรกิจ โดยมีส่วนลดจากธุรกิจช้ันน�า, การทดลองใช้บริการฟรีหรือรับ 
สิทธิราคาพิเศษ, และการให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ส�าหรับคนท�าธุรกิจ 

 
 นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการส�าหรับ SME ได้จาก

เว็บไซต์ http://business.ais.co.th/sme/ และ Biz Up ได้จาก https://
business.ais.co.th/bizup/

 ดิจิทัลมาร์เก็ตต้ิง
 ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท เอดี เวนเจอร์ และ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย  

(ในเครือบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส) ที่มี 
ความสามารถในด้านการท�าสื่อโฆษณาออนไลน์ เอไอเอสได้น�าจุดแข็ง 
บริการด้านมือถือท่ีมีฐานลูกค้ากว ่า 42 ล ้านราย ให ้บริการด้าน 
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับ 
ลูกค้าองค์กรในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยมีแพลตฟอร์ม
การส่งข้อความส้ัน (SMS) ที่สามารถเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย (Location 
base) และแพลตฟอร์มเครือข่ายโฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads 
Network) ท่ีรวบรวมพื้นที่โฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุดจ�านวน  
100 เว็บของไทย ซ่ึงสามารถให้บริการได้หลากหลาย ตั้งแต่การสร้าง
คอนเทนท์รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า (Digital Content 
Creation) การสร้างเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Website & 
Mobile Application Development) การดูแลบริหารจัดการสื่อสังคม
ออนไลน์ในนามลูกค้าองค์กร (Social Media Management) การวางแผน
ส่ือโฆษณาดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ ได้ผลตอบรับสูงสุด (Digital Advertising 
Media Management) รวมถึงการรับท�ากิจกรรมทางการตลาดให้แบบ
ครบวงจร (Turnkey Marketing Campaign Solutions) 
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การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่ายและบริการ

เอไอเอสมีช่องทางการจ�าหน่ายและบริการแบ่งเป็น	5	ประเภทหลัก	ดังต่อไปน้ี

1. เอไอเอส ช็อป เป็นศูนย์บริการท่ีบริหารโดยเอไอเอสและตัวแทนจ�าหน่าย
ที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการรวมกว่า 201 สาขา มีการจัดจ�าหน่ายสินค้า
และบริการ รวมถึงบริการหลังการขายที่ครอบคลุมที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทาง
ท้ังหมด เน้นการจ�าหน่ายให้ลูกค้าในเขตเมืองท่ีมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น 
และเป็นศูนย์บริการท่ีเน้นการสร้างภาพลักษณ์แก่สินค้าและบริการของเอไอเอส

2. ตัวแทนจำาหน่าย เอไอเอสได้ร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่ายหลากหลายประเภท 
เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายในพื้นท่ีทั่วประเทศ ได้แก่ ตัวแทน
จ�าหน่าย “เอไอเอส เทเลวิซ” (AIS Telewiz) ซ่ึงมกีว่า 404 สาขา ซึง่มีศกัยภาพสูง 
ในพื้นท่ีตวัเมืองและให้บริการในภาพลกัษณ์ของแบรนด์เอไอเอส, ตัวแทนจ�าหน่าย 
“เอไอเอส บัดดี้” กว่า 1,158 สาขา ท่ีเข้าถึงพื้นท่ีในระดับอ�าเภอและต�าบล  
และตัวแทนจ�าหน่ายค้าปลีกรายย่อยอื่นๆ รวมไปถึงกลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย 
ประเภทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มเจมาร์ท  
กลุ่มทีจีโฟน และกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล

3. ตัวแทนค้าส่ง เอไอเอสได้แต่งต้ังตัวแทนค้าส่ง (Advance distribution 
partnership - ADP) เพื่อช่วยในการกระจายสินค้าทัง้ซิมการ์ดและโทรศพัท์มอื
ถือให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย ซ่ึงมีจ�านวนมากกว่า 16,000 ร้านค้าทั่วประเทศ 
ได้อย่างคล่องตัวย่ิงขึ้น

4. การจำาหน่ายตรง (Direct Sales and Telesales) เป็นช่องทางการจ�าหน่าย
ที่เน้นกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน โดยเป็นช่องทางท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดจ�าหน่ายให้สามารถน�าเสนอสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และบริการได้ตรง 
ถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การออกบูธจ�าหน่ายหรือการจัดกิจกรรมในพื้นท่ี 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเคร่ืองมือส่งเสริมการขายผ่านการใช้แอปพลิเคช่ัน 
“AIS Easy App” ท�าให้ทีมงานสามารถขายสินค้าและบริการ จดทะเบียน และ
บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ทันที ช่วยให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
นอกจากน้ีในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มช่องทาง Telesale ในการบริการตรงถึงลูกค้า
ผ่านการโทรออกจากทีม Call center ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีลูกค้าเข้าถึงได้สะดวก
มากข้ึนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่การระบาดของโควิด-19

5. การจำาหน่ายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Channel) เป็นช่องทาง 
ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าท�ารายการได้ด้วยตนเอง (Self-Service) ได้แก่ เว็บไซต์ AIS 
Online Store, แอปพลิเคช่ัน myAIS, ตู้ Kiosk, Chat and shop, Social 
commerce และ E-marketplace เป็นต้น โดยในปีท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนา 
แอปลิเคช่ัน myAIS เพื่อเป็นช่องทางการจ�าหน่ายและบริการที่สะดวกย่ิงข้ึน  
โดยเฉพาะบริการจบครบในแอปเดียวด้วย Express service ซ่ึงเปรียบเสมือน
รับบริการต่างๆ เช่นเดยีวกบัท่ีสาขาของเอไอเอส และนอกจากน้ียังให้บริการด้วย 
Aunjai ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI ท่ีจะคอยดูแลในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัว
ให้ลกูค้า แบบ End-To-End ได้ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากนี ้myAIS ยังมบีริการ
จ�าหน่ายซิมการ์ด และสมัครอินเทอร์เน็ตบ้านซึ่งเป็นการช่วยขยายช่องทางให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้สามารถสมัครใช้บริการเพิ่มเติมกับเอไอเอสได้ทันที

เอไอเอส ช็อป ตัวแทนจำาหน่าย ตัวแทนค้าส่ง การจำาหน่ายตรง ช่องทางออนไลน์
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การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าในการให้บริการด้านดิจิทัล	เอไอเอสใช้แนวคิด	

ในการบริการลูกค้า	“ท่ี 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล”	โดยผนวกทั้งความเข้าใจ
และความใส่ใจลูกค้าในรายละเอียดให้บริการที่ผสานเทคโนโลยีและการบริการ	

ด้วยพนักงาน	(Human	Touch)	เข้าด้วยกัน	โดยให้ความส�าคัญในการบริการ

ด้วยความรวดเร็ว	ความสะดวกสบาย	ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	

ความสามารถในการจัดการด้วยตนเอง	รวมท้ังบริการที่ตรงกับความต้องการ

ของแต่ละคน	(Personalization)	เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด		

โดยสร้างความแตกต่างให้กับงานบริการและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี	

ในงานบริการ	การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด�าเนินการใน	5	ด้าน	ดังนี้

1. การให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีช่องทางหลักผ่าน 
แอปพลิเคชัน myAIS บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทั้งระบบแอนดรอยด์ และ iOS  
ซ่ึง ณ ส้ินปี 2563 มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 20 ล้านเลขหมาย และ 
มียอดการใช้งานประจ�ามากกว่า 8 ล้านเลขหมายต่อเดือน ทั้งนี้ในปี 2563  
myAIS ได้ถูกพัฒนาจากเดิมที่ เน ้นให้บริการพื้นฐานเพื่อยกระดับสู ่  
Everyday Lifestyle Application ท่ีให้บริการได้อย่างครบถ้วน 
ด้วยคอนเซ็ปต์ “รู้ใจย่ิงกว่า พิเศษครบทุกวัน” ด้วยงานบริการท่ีเข้าถึงง่าย 
สะดวก และสิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในทุกวัน ซ่ึงมีจดุเด่น  
ได้แก่

• Express Service บริการจบครบในแอปเดยีวด้วย myAIS เปรียบเสมอืน 
รับบริการต่างๆ เช่นเดียวกับที่สาขาของเอไอเอส และนอกจากนี้ 
ยังให้บริการด้วย Aunjai ผู้ช่วยอจัฉริยะด้วยเทคโนโลย ีAI ท่ีจะคอยดแูล 
ในฐานะท่ีปรึกษาส่วนตัวให้ลูกค้า แบบ End-To-End ได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง ซ่ึงสามารถตอบค�าถามลูกค้าได้แม่นย�าถึง 84%

• Extra Personalization เพื่อน�าเสนอบริการท่ีตรงกับความ 
ต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี Machine Learning  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานในอดีตของลูกค้าแต่ละราย และ 
น�าเสนอแพ็กเกจท่ีเหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา 

• Exclusive Privileges บริการสิทธิพิเศษต่างๆ ให้สามารถเข้าถึง 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้นผ่านด้วยฟังก์ ช่ัน Points &  
Privileges บนแอปพลิเคชัน myAIS ท้ังการเข้าถึงข้อมูลสิทธิพิเศษ  
การสะสม AIS Points และการแลกของรางวัลต่างๆ ท้ังสินค้าและบริการ 
ของเอไอเอส และของคู่ค้า ซ่ึงสามารถท�ารายการได้ครบและจบ 
ในที่เดียว นอกจากน้ียังได้พัฒนาการสร้าง Digital Engagement  
กับผู ้ ใช ้บริการผ่านฟังช่ัน Coupon และ Game ซ่ึงดึงดูดและ 
เพิ่มความถ่ีให้ผูใ้ช้บริการเข้ามาเย่ียมชม อกีทัง้ยังมอบความสนุกสนาน
และของรางวัลต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ 

2. สิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าผ่าน “AIS Privileges” ซึ่งเป ็นช ่องทาง 
ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของเอไอเอส 
และพาร์ทเนอร์ โดยเอไอเอสยังคงมุ่งมั่นตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 
ผ่าน 7 แกน อาทิ Coffee time กับร้านกาแฟท้องถ่ินช่ือดังทั่วไทย, 
Dining time อิ่มอร่อย ร้านดงัพร้อมรับส่วนลด, Family time มคีวามสุข 
ทั้งครอบครัว, Entertaining time ชมหนังดังเข้าใหม่พร้อมส่วนลด, 
Shopping time ช้อปปิ้งสุดคุ้มในห้างและร้านดัง, Traveling time  

มอบความพิเศษให้ทุกการเดินทาง และ Lucky time 4 พอยท์ ลุ้นโชค 
กับเอไอเอส ปัจจุบันเอไอเอสมีพาร์ทเนอร์ที่ร ่วมน�าเสนอสิทธิพิเศษ 
จ�านวน 29,000 ร้านค้าทัว่ประเทศ และมีการใช้สิทธพิิเศษ 14 ล้านสทิธต่ิอปี  
นอกจากน้ี ลูกค้าสามารถน�า AIS Points ท่ีสะสมจากยอดค่าใช้บริการ  
มาแลกส ่วนลด เช ่น LINE Stickers, สิทธิ ลุ ้นรับรางวัลพิเศษ,  
แพ็กเกจโทร, อินเทอร์เน็ต, และส่วนลดค่าเคร่ืองมือถือ เป็นต้น ปัจจุบัน 
มีลูกค้าสมัครสะสม AIS Points จ�านวน 17 ล้านเลขหมาย และมียอด 
การแลกสิทธิพิเศษจ�านวน 61 ล้านสิทธิต่อปี

 ทั้ งนี้ ในป ี  2563 เอไอเอส ได ้น�า เสนอสิทธิพิเศษเพื่อ สุขภาพที่ดี  
“Well-being” เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนไทยยุค New Normal  
ที่ ใส ่ ใจดูแลสุขภาพมากย่ิงข้ึนด ้วยมีแนวคิดการป้องกันก่อนรักษา  
แทนความห่วงใยจากเอไอเอส โดยจับมือกับ กระทรวงสาธารณสุข,  
โรงพยาบาลช้ันน�า, บรษิัทประกันชีวติ, แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ทางไกล 
ออนไลน์(Telemedicine) เพื่อให้ลูกค้าAIS สามารถเข้าถึงบริการ 
ทางการแพทย์ ได้ง่ายและสะดวกย่ิงขึ้นบนโลกดิจิทัล 
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3. โปรแกรมสิทธิพิเศษ “เอไอเอส เซเรเนด” เป็นโปรแกรมส�าหรับลูกค้าที่มียอดการใช้งานสูงรวมถึงมีระยะเวลา
ใช้บริการเอไอเอสนานตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยมุ่งม่ันส่งมอบงานบริการเหนือระดับ จากแนวคิด Always Exclusive,
Always on Top ท้ังน้ีเซเรเนดเป็นโปรแกรมที่เอไอเอสด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด 16 ปี โดยมีปัจจัยการ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหลัก 3 ปัจจัย คือ 1. ใส่ใจความต้องการของลูกค้า 2. สร้างพาร์ทเนอร์ตอบโจทย์
ความต้องการใหม่ๆ 3. น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกมิติ และด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เอไอเอสจึงจัดแบ่งสิทธิพิเศษตามความต้องการเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ (Serenade Club,
บริการผู้ช่วยส่วนตัว, บริการจอดรถ, สิทธิพิเศษที่สนามบิน) 2. กลุ่มดิจิทัลไลฟ์ (ส่วนลดสมาร์ทโฟน, แกดเจ็ต)
3. กลุ่มกิจกรรมสร้างพลังและแรงบันดาลใจ (กิจกรรมบันเทิง อาทิ คอนเสิร์ต ละครเวที กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ) 4. กลุ่มประสบการณ์ใหม่ (ประสบการณ์ท่องเที่ยวและประสบการณ์ร้านอาหาร) ท�าให้สามารถ
ให้บริการลูกค้าเซเรเนดจ�านวน 5.5 ล้านราย ได้ตรงตามความต้องการมากข้ึน อีกทั้งได้ยกระดับ Serenade ในยุค
เทคโนโลยี 5G ด้วย Concept “Digital Urban Lifestyle” ด้วยการเปิดตัว Serenade Club Flagship Store ซ่ึง
นอกจากจะดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรแล้ว ยังน�าเสนอสินค้าบริการ Gadget IoT เพื่อน�าเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในการ
ยกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้า AIS Serenade ส�าหรับทุกเจนเนอร์เรชัน และยังจะน�ารูปแบบดังกล่าวเพื่อขยายไปยัง
เมืองหลักในทุกภูมิภาค

4. การส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก เอไอเอสปรับเปล่ียนวิถี
การท�าการตลาดและการน�าเสนอสินค้าและบริการ โดยเน้นการ “สร้างคุณค่า” ให้กับลูกค้า โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียก
ว่า Customer Value Management (CVM) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ของลูกค้าท่ีแท้จริง และสามารถเสนอบริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากย่ิงข้ึนและเพิ่มความ
พึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการของเอไอเอส

5. การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น การประเมินผ่านทางโทรศัพท์
การกดให้คะแนนความพึงพอใจผ่านหน้าร้าน หรอืการสอบถามผ่านการจ้างบริษัทภายนอก โดยมีการประเมินต้ังแต่
คุณภาพงานบริการของเอไอเอสช็อป ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย การท�ารายการผ่านตู้อัตโนมัติ รวมถึงการประเมิน
โดยวัดอัตราการบอกต่อของลูกค้า เพื่อน�าข้อมูลกลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้

ผลสํารวจความพึงพอใจของลกูค�า

2561

89%2562

2563 90%

88%
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เป�าหมายป� 2563 89%



การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
คล่ืนความถ่ี การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบการจัดหาเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

อุปกรณ์อ่ืนๆ และบริการด้านดิจิทัล

ปัจจุบันเอไอเอสใช้งานคล่ืนความถ่ีเพือ่ให้บริการโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีรวมท้ังสิน้ 220 เมกะเฮิรตซ์ (2x60 เมกะเฮิรตซ ์
บนเทคโนโลยี FDD และ 100 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี 
TDD) โดย 190 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาต 
ที่ ได้รับจากการประมูลคล่ืนความถ่ีโดย กสทช. และ 
อกี 2x15 เมกะเฮริตซ์ อยู่ภายใต้สัญญาการเป็นพนัธมิตร 
กับทีโอที โดยมี เอดับบลิวเอ็น ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้รับ 
สิทธิในการด�าเนินงาน 

นอกจากนี ้เอดบับลิวเอน็ ยงัได้รับการจดัสรรคล่ืนความถี ่
ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จ�านวน 20 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงจัดสรร 
โดย กสทช. โดยได้รับมอบใบอนุญาตเม่ือ 15 มกราคม 
2564 และเอดับบลิวเอ็นยังได้เข ้าร่วมและเป็นผู ้ชนะ 
การประ มูลคลื่ นความถี่ ย ่ าน  700  เมกะ เฮิ รตซ ์ 
จ�านวน 10 เมกะเฮิรตซ์ และ คล่ืนความถ่ีย ่าน 26  
กิกะเฮิรตซ์ จ�านวน 1200 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงคล่ืนความถ่ี 
ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จากการประมูลคาดว่าจะมีก�าหนด
ระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาตภายในไตรมาส 2 ปี 2564 
ส่วนคล่ืนความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์น้ัน มีก�าหนดการ 
รับมอบใบอนุญาตภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดยรายละเอียดของคลื่นความถ่ีทั้งหมดจะระบุไว ้ใน 
หัวข้อที่ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ ส่วนท่ี 1 หน้า 39

เอไอเอสมีนโยบายในการจัดหาอุปกรณ์โครงข ่าย  
โดยกระจายการส่ังซ้ือเพือ่ไม่ต้องพึ่งพิงซัพพลายเออร์
รายใดรายหนึ่งเท่าน้ัน (Multi-vendor Policy) ท�าให้ 
เอ ไอ เอสและผู ้ผลิตสามารถวางแผนการพัฒนา 
เทคโนโลยีและบริการให ้สอดคล้องกัน และช ่วยลด 
ความเส่ียงในการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ ได้ในเวลา 
ที่ก�าหนด ในการคัดเลือกผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทมีการ 
จัดต้ังคณะท�างานด้านต่างๆ เพื่อประเมินความเหมาะสม 
โดยมีปัจจัยในการพิจารณาเลือกหลายประการ เช่น  
ด้านต้นทุนในการลงทุนและการด�าเนินงาน การประเมิน
คุณสมบัติด้านเทคนิค และแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี
ของผู้ผลิต เพื่อให้มัน่ใจว่าเอไอเอสจะสามารถด�าเนนิธรุกิจ
ท่ีต้องค�านึงถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมในระยะยาว เอไอเอสเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย
จากผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน�า เช่น Huawei, 
Nokia และ ZTE เป็นย่ีห้อหลัก และยังมีอุปกรณ์ส่วนอื่น 
ในโครงข่ายท่ีเลือกจากซัพพลายเออร์อื่น เช่น CISCO  
และ Juniper เป็นต้น

ไม่มีเอไอเอสจัดจ�าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่หลากหลาย 
ทั้งคุณภาพและราคา เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการ 
ที่มีความต้องการท่ีหลากหลาย โดยแบรนด์ส่วนใหญ ่
ที่จัดจ�าหน่ายเป็นแบรนด์ท่ีได้รับความนิยมสูงในตลาด 
ได้แก่ iPhone, Vivo, Oppo, Samsung, Realme, 
Huawei และ Xiaomi เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดจ�าหน่าย
สินค้าไอทีอื่นๆ อาทิ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม เพื่อตอบ
สนองการส่ือสารในรูปแบบดิจิตอลผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และ
รองรับไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของลูกค้า และเพื่อตอบสนอง 
ความต ้องการอุปกรณ์ ส่ือสารส�าหรับการท�างาน 
จากท่ีบ้าน (Work-from-home) หรือเรียนจากที่บ้าน  
(Learn-from-home) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของการติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง น้ีการจัดหาสินค ้าทั้ง 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและสินค้าไอที บริษัทได้ร ่วมมือกับ 
ผู ้ผลิตแบรนด์ช้ันน�า เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลาก
หลาย โดยในปีท่ีผ่านมาได้เร่ิมจัดหาและน�าเสนอโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ี ซ่ึงรองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปิดบริการ 5G ของเอไอเอส และเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถงึอุปกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยีทางการส่ือสาร
บนเครือข่ายของเอไอเอส ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2563 และแนวโน้มในปี 2564

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2563

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

12%
38%

31%

19%
อื่นๆ

46%
33% 21%

ผู้ให้บริการรายที่ 1
ผู้ให้บริการรายที่ 1

ผู้ให้บริการรายที่ 2

ผู้ให้บริการรายที่ 2
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เปิดตัวให้บริการ 5G ส�าหรับลูกค้าท่ัวไป
อย่างเป็นทางการ

จากการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีที่จัดขึน้ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2563  
ผู้ให้บริการได้เร่ิมวางโครงข่าย 5G เพื่อให้บริการลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าองค์กร 
โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นท่ีท่ีมีความต้องการหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในเดือนตุลาคม 2563 ท่ีผ่านมา ผู้ให้บริการ
ได้ทยอยเปิดตัวแพ็กเกจบริการ 5G อย่างเป็นทางการ พร้อมเสริมด้วยบริการ 
คอนเทนต์ที่ เสริมประสบการณ์ 5G อาทิ บริการคอนเทนต์เสมือนจริง 
(Augmented Reality/Virtual Reality: AR/VR) บริการเกมผ่านระบบคลาวด์ 
(Cloud gaming) การดูวิดีโอความละเอียดสูง (Video streaming) เป็นต้น 
เพื่อมุง่เพิ่มรายได้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัลูกค้า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของเทคโนโลยี 5G ดังน้ัน ณ ปลายปี 2563 จึงมีโทรศัพท ์
ที่รองรับในจ�านวนจ�ากัดประมาณ 40 รุ่น และมีระดับราคาเร่ิมต้นประมาณ 
10,000 บาท จึงส่งผลให้อัตรการใช้งาน 5G ในปี 2563 ยังอยู่ในระดับที่จ�ากัด

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
จากความต้องการของผู้บริโภคเพื่อท�างาน
และเรยีนจากที่บ้าน

ในปีทีผ่่านมาตลาดอนิเทอร์เน็ตบ้านความเรว็สูงยังคงเติบโตได้ด ีโดยมมูีลค่ารวม
ประมาณ 61 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 4 จากปีก่อน ด้วยกระแสการท�างาน 
จากทีบ้่าน (Work from home) และเรียนจากทีบ้่าน (Learn from home) ในช่วง 
ปิดเมือง ท�าให้มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ผู้ให้บริการทุกรายจึงเน้นท�าการตลาดทั้งในเชิงราคาและการน�าเสนอบริการ
ใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรองรับความต้องการท่ีสูงขึ้น โดย ณ ส้ินปี 2563 
จ�านวนผู้ใช้บริการในตลาดโดยรวมมีมากกว่า 11.2 ล้านครัวเรือน เติบโตจาก 
10 ล้านครัวเรือนในปี 2562 ซ่ึงผลักดันให้อัตราส่วนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับร้อยละ 47 ในปี 2562 

การแข่งขนัในปีทีผ่่านมามคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ผูใ้ห้บริการต่างพยายาม
ดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคาโดยน�าเสนอแพ็กเกจราคาต�่าเร่ิมต้น
ที่ 299 บาท/เดือน ส�าหรับความเร็วมาตรฐาน 100 เมกะบิตต่อวินาที ซ่ึงลดลง
จากราคา 599 บาท/เดือนในปีก่อนหน้า รวมถึงแพ็กเกจความเร็วสูง 1 กิกะบิต
ต่อวินาที ซ่ึงมีระดับราคาเริ่มต้น 590 บาท/เดือน ซึ่งระดับราคาเร่ิมต้นดังกล่าว
เป็นราคาท่ีครัวเรือนในทุกระดับสามารถเข้าถึงได้และเป็นระดับราคามาตรฐาน 
ในปัจจุบัน นอกจากน้ี กลยุทธ์การให้ส่วนลดคร่ึงราคาเพื่อดงึดดูให้ลูกค้าย้ายค่าย
ยังเป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้ ARPU ของอุตสาหกรรมมีทิศทางลดลง อย่างไรก็ตาม 
ผู้ให้บริการได้พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการน�าเสนอบริการเสริมต่างๆ เช่น 
การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและการอัพเกรดอุปกรณ์ให้กับลูกค้า  รวมถึงยัง
คงใช้กลยุทธ์เสนอขายแพก็เกจเหมารวมบริการ ทัง้อนิเทอร์เนต็บ้าน ซิมโทรศพัท์
เคล่ือนท่ี และคอนเทนต์ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้า 

ธรุกจิโทรศพัท์เคล่ือนทีถ่กูกดดนัจากสภาวะเศรษฐกจิ 
และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ต้ังแต่กมุภาพนัธ์ 2563 มาตรการ
ปิดเมอืง (Lock down) ในช่วงไตรมาสสอง และต่อเน่ืองถึงมาตรการการกกัตัว
ของผู้เดินทาง (state quarantine) มาจนถึงปลายปี ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวและภาคการส่งออก รวมถึง
ก�าลังซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างมนียัส�าคัญ ท�าให้ในภาพรวม อตัราผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภายในประเทศหดตัวร้อยละ 6.1 ส�าหรับธุรกิจโทรคมนาคมได้รับผลกระทบต่อ 
ทั้งต่อรายได้การให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่ึงหดตัวจากการหายไป
ของรายได้กลุ่มนักท่องเทีย่ว ในขณะท่ีก�าลังซ้ือผูบ้ริโภคภายในประเทศต�า่ลงและ
เลือกหาแพ็กเกจบริการที่มีความคุ้มค่ามากข้ึนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยังส่งผลให ้
ยอดขายเครื่องโทรศัพท์ที่ลดลง รายได้รวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของปี 2563 จึงหดตัวในอัตราร้อยละ 6 ต�่ากว่าปีก่อนที่มีอัตราการเติบโตที่ 
ร้อยละ 4 โดยปัจจบุันมีจ�านวนผู้ใช้บริการทั้งตลาดรวมกว่า 91 ล้านราย ลดลง
ประมาณร้อยละ 3 จากลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป หรือคิดเป็น
อัตราการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 140 
ของประชากร แม้ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินเป็นหลัก 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี แต่ตลาดระบบราย
เดือนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากแนวโน้มการย้ายลูกค้าระบบเติมเงินเป็นลูกค้า
ระบบรายเดือนท่ีเป็นผลมาจากความต้องการใช้ดาต้าอย่างต่อเน่ืองท่ีสูงขึ้น

การแข่งขนัในธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ียังคงรุนแรงต่อเนือ่งจากปลายปี 2562 ผู้ให้ 
บริการต่างเน้นการน�าเสนอแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงที่ 
(Fixed-speed Unlimited) ให้กับทัง้ลูกค้าเติมเงินและระบบรายเดอืน เพื่อรักษา

ฐานลูกค้าและแย่งชิงลูกค้าใหม่ ถึงแม้ผู้ให้บริการในตลาดสามารถปรับราคา 
แพ็กเกจดังกล่าวขึ้นในระดับ 50-100 บาท เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรายได้  
แต่ด้วยก�าลังซ้ือที่อ่อนตัวและรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีหายไป ส่งผลให้
ระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายต่อเดอืน (ARPU) ของทัง้อุตสาหกรรมปรับลดลง
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รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ยังได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า

ขยายโครงข่าย 5G ต่อยอดเสริมบริการลูกค้าทัว่ไป
และเจาะตลาดลูกค้าองค์กร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเร่งให ้
ผู้บริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งการเรียนออนไลน์และการท�างาน
จากที่บ้าน ส่งผลให้ความต้องการใช้งานดาต้ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน ซ่ึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจัยขับ
เคล่ือนหลกัของเศรษฐกจิไทย และเป็นแรงกดดนัต่อก�าลังซ้ือคนในประเทศ ส่งผล 
ให้สภาวะเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวได้ช้า ดังน้ัน จึงคาดการณ์ว่าการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมของปี 2564 จะยังคงอยู่ในระดับสูง โดยผู้บริการยังคงใช้กลยุทธ์
ด้านราคา เพื่อดึงดูดก�าลังซื้อที่มีอยู่จ�ากัด ด้วยการคงน�าเสนอแพ็กเกจแบบใช้
งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงท่ี และเป็นสาเหตุให้การเติบโตของรายได้ของ
ธุรกิจโทรคมนาคมจึงยังคงมีความท้าทาย 

อย่างไรกต็าม ปัจจยับวกซึง่จะช่วยหนนุให้รายได้ธรุกจิโทรคมนาคมสามารถเติบโต
จะมาจากการเข้าถึงของวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ที่เร็วกว่าท่ีคาด รวมถึงการแข่งขันในตลาดท้ังการแข่งขันด้านราคาและการท�า
แคมเปญส่วนลดโทรศัพท์เคล่ือนทีซ่ึง่บรรเทาลง นอกจากน้ี หากโทรศพัท์มอืถอื 
ที่รองรับ 5G มีระดับราคาเร่ิมต้นท่ีต�่าลง จะช่วยสนันสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้
ในวงกว้าง และเสริมให้อัตราการใช้งาน 5G สูงข้ึน จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้
ผู้ให้บริการสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกัน

แนวโน้มการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี 5G ในปี 2564 ทั้งส�าหรับลูกค้าทั่วไป
และลูกค้าองค์กรจะมีความชัดเจนมากข้ึน จากความหลากหลายของย่ีห้อ และ
รุ่นโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ซ่ึงคาดว่าจะออกจ�าหน่ายในตลาดประเทศไทย
ในจ�านวนมากกว่า 90 รุ่น ด้วยราคาในระดับต�่ากว่า 10,000 บาท อีกท้ังความ
หลากหลายและคุณภาพของคอนเทนท์ 5G จากผู้ผลิตคอนเทนท์ช้ันน�าทั้งใน 
และตา่งประเทศ ทัง้คอนเทนทก์ารทอ่งเทีย่ว กฬีา ขา่วสาร คอนเสริต์ เกมออนไลน์ 
เป็นต้น จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และผลักดันให้มีความ
ต้องการใช้งานสูงขึ้น โดยการให้บริการ 5G จะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการ
ดงึดดูลกูคา้ทัว่ไป โดยเฉพาะส�าหรับกลุม่ทีมี่ก�าลังซือ้สงู ผูใ้หบ้รกิารจะแขง่ขนักนั 
เพื่อชิงความเป็นผู้น�าของบริการ 5G ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งด้าน 
เครือข่ายโดยขยายความครอบคลุมของโครงข่าย 5G และเสริมความจุของ
บริการ 4G โดยในปี 2564 ผู้ให้บรกิารยังมีก�าหนดการที่จะได้รับใบอนุญาต
คล่ืนความถ่ี 700 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ท่ีได้ประมูลไปในปี 2563  
โดยคล่ืนความถ่ี 700 เมกะเฮริตซ์ มีจุดเด่นด้านความครอบคลุมพื้นท่ีทีก่ว้างไกล 
ซ่ึงจะรองรับความครอบคลุมของบริการ 5G และบริการส�าหรับอุปกรณ์ IoT 
ส�าหรับคลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ์ เป็นคล่ืนความถ่ีที่มีความยาวคล่ืนในระดับ
มลิลิเมตร (Millimeter-wave band) จะช่วยรองรับความจุโครงข่ายในระดบัสูง 
และให้บริการการรับส่งข้อมูลในระดับกิกะบิตต่อวินาที จึงท�าให้ผู ้ให้บริการ
สามารถน�าเทคโนโลยี 5G เข้าไปสนับสนนุการให้บริการส�าหรับภาคอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการจับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ  
ตัวอย่างบริการ เช่น การควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองมือระยะทางไกล ระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบการดูแลบ้านแบบอัจฉริยะ เป็นต้น รวมถึงน�ามาให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบ้านแบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ส�าหรับลูกค้าทั่วไปได้

แนวโน้มในปี 2564
ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงในปี 2564  
มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปี 2564 จะเป็นปีท่ีผู้บริโภคมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น 
ทัง้ในชวิีตประจ�าวันและการท�างานทีเ่ปล่ียนไป รวมถงึความนยิมในบริการในรูปแบบ
ออนไลน์แพลตฟอร์มทียั่งคงสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ง ทัง้จากคอนเทนท์ออนไลน์ และ
เกมออนไลน์ ซ่ึงจะช่วยเสริมให้ผูบ้ริโภคมีความต้องการเข้าถงึบริการอนิเทอร์เนต็
บ้านเพิ่มสูงข้ึน นอกจากนี้ จากอัตราส่วนครัวเรือนท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่ยังอยู่ในระดับปานกลางในอัตราร้อยละ 51  จึงคาดว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน
จะยังมีโอกาสการเติบโตจากการขยายฐานผู้ใช้บริการได้ต่อเนื่องในปี 2564  
อกีท้ังเทคโนโลย ี5G จะเข้ามาเสริมการให้บริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 
แบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ในพื้นทีห่่างไกลซ่ึงมีข้อจ�ากดัเร่ืองความ
คุ้มทุน และช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต้ัง 

ส�าหรับการแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน คาดว่าจะยังอยู ่ในระดับท่ีสูง 
ต่อเนื่องไปในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการพยายามใช้กลยุทธ์ในการน�า
บริการเสริมต่างๆ เพื่อแย่งชิงลูกค้าและป้องกันการไหลออกของลูกค้าเก่า อาทิ 
การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและการอัพเกรดอุปกรณ์ให้กับลูกค้า และมุ่งเน้น
ขายพ่วงบริการอืน่เพิ่มเตมิ เช่น การเพิ่มจุดตดิตัง้เราเตอร์เพื่อขยายพื้นทีค่วาม
ครอบคลุมภายในบ้าน อีกทั้งการเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ ซึ่งรวมบริการ 
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้และรักษาระดับ ARP
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ความก้าวหน้าของเทคโลโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ส่งผลต่อพฤติกรรมและ 
ความต้องการของผู้บริโภคให้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในปทีีผ่า่นมาไดเ้ปน็ปจัจยัเรง่ใหผู้บ้รโิภคตอ้งปรบัเปลีย่น
รูปแบบท้ังการท�างานและการด�ารงชีวิตโดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้
เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการปรับตัวสู่ยุค New Normal ในขณะท่ีภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมก็มีความจ�าเป็นในการปรับเปล่ียนธุรกิจสู่กระบวนการดิจิทัล 
(Digital Transformation) ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อุตสาหกรรมส่ือสารและโทรคมนาคมถอืเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีบทบาทส�าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ และจะย่ิงเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยน�าเทคโนโลยีใหม่ 
มาช่วยพลิกฟ้ืนภาคธรุกิจและอุตสาหกรรมให้กลับมาเตบิโตในยุค New normal 
โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีการส่ือสาร 5G เข้ามาเป็นพื้นฐานและส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ และ
น�าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม 

เอไอเอสจึงมุ่งม่ันเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” 
(Digital Life Service Provider) ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก 
ได้แก่ บริการโทรศพัท์มอืถือ อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสงู และดจิิทลัโซลูช่ัน 
อีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดมาน�าเสนอและ 
ให้บริการเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตของคนไทย รวมไปถึงสนับสนุนการด�าเนิน
ธุรกิจของไทยด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทย และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก 
อย่างย่ังยืน

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจใน 3 ปี
การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักและคงความ
เป็นผู้นำาด้วยคุณภาพบริการและประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงาน

การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากราคาโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทสมาร์ทโฟน
ที่ลดลงเป็นผลให้ประชากรสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง อีกท้ังการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ยิ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วจากความจ�าเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ตดิจิทัล
ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการด�ารงชีวิต เช่น บริการธนาคาร
อิเลคทรอนิคส์ (e-banking) อี-คอมเมิร์ซ โมบายเพย์เม้นท์ บริการส่ังอาหาร 
บริการรับ-ส่งพัสดุ วีดีโอสตรีมมิ่ง เป็นต้น ซึ่งบริการต่างๆเหล่านี้ได้เข้ามามี
บทบาททีส่�าคญัอยา่งยิง่ตอ่การใชช้วีติประจ�าวนัและยิง่สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการ
ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชั้นน�าของประเทศ มุ่งมั่นที่จะ
ลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมและความสามารถในการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยี 4G และ 5G ซึ่งเป็นการลงทุนโดยใช้อุปกรณ์โครงข่ายแบบผสม
ผสานเทคโนโลยี (Multi-technology) ที่รองรับบริการท้ัง 4G และ 5G ท�าให้
เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อรองรับปริมาณการใช้งาน 4G ที่ยังเพิ่มขึ้น
ในระยะเวลาอันใกล้ และพร้อมขยายบริการ 5G เพิ่มเม่ือมีความตัองการสูงขึ้น 
ในอนาคต นอกจากน้ี เอไอเอสจะมุ่งม่ันในการเป็นผู้น�าเพื่อน�าเสนอส่ือและ 
ความบันเทิงท่ีหลากหลายมิติในยุคใหม่ รวมทั้งการให้บริการท่ีเข้าถึงความ
ต้องการของผูบ้ริโภคแต่ละรายผ่านการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกและดยีิ่งขึ้น อกีท้ัง 
มีเป้าหมายส�าคัญในการคงความเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้น 
การบริการและการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยระบบเครือข่ายท่ีมีคุณภาพ

ในช่วงเร่ิมต้นของยุคเทคโนโลยี 5G น้ัน เอไอเอสให้ความส�าคัญที่จะสร้าง 
องค์ความรู้ในเชิงเทคโนโลยี และร่วมศึกษาตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี 
กับพันธมิตรและคู่ค้าซ่ึงเป็นผู ้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้าง 
ระบบนิเวศของ 5G ท่ีแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ด้วยคุณสมบัติท่ีโดดเด่น
ของเทคโนโลยี 5G ทัง้ด้านความรวดเร็วในการรบัส่งข้อมลู (Speed) ความว่องไว
ในการตอบสนอง (Latency) และความสามารถในการเชือ่มต่อข้อมลูในปริมาณ
มาก (Massive connectivity) ส่งผลให้สามารถน�าเทคโนโลยี 5G ไปใช้เพื่อ 
เสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่างไม่จ�ากดัให้กบัผูบ้ริโภค รวมถงึการใช้งานส�าหรบั
องค์กร อาทิ การประชุมทางวีดีโอแบบสามมิติ  การท�างานในระบบคลาวด์  
ระบบอัตโนมัติส�าหรับอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในระดับ Mission Critical  
และสมาร์ทซิตี้/สมาร์ทโฮม/สมาร์ทคาร์ เป็นต้น  ส�าหรับลูกค้าองค์กร เอไอเอส 
เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ 
ในกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการข้อมูลลูกค้า 
ส�าหรับองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีจุดมุง่หมายในการใช้ความเชีย่วชาญและความรู้ 
ด้านเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจแต่ละประเภท 
รวมถึงการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ

ขยายความครอบคลุมของบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน
ความเรว็สงู โดยอาศยัความแขง็แกร่งร่วมจากเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส

อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงท่ีมีคุณภาพดีได้เพิ่มความส�าคัญและเป็นสิ่ง
จ�าเป็นส�าหรับยุคดิจิทัล ท้ังจากความนิยมในการดูวิดีโอสตรีมมิ่ง และการ 
เข้าถึงคอนเทนต์และเกมส์ที่มีความละเอียดสูง อีกท้ังแนวโน้มการท�างานจากที่
บ้านท่ีเพิ่มขึ้นซ่ึงเป็นหนึ่งใน New Normal หลังจากการระบาดของโควิด-19  
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ดังน้ันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความเสถียรที่สูง และสามารถรองรับข้อมูลในปริมาณ 
ท่ีเพิ่มขึ้น เอไอเอสจึงมุง่มัน่ท่ีจะขยายเครือข่ายความครอบคลุมของอนิเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ความเร็วสูงอย่างต่อเน่ืองในพื้นท่ีท่ีความเจริญได้ขยายตัวไปถึง 
โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่ให้บริการ
ในปัจจุบัน ท้ังน้ีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงภายในบ้านจะได้ประโยชน์
จากการปรบัใช้สญัญาณ 5G เป็นเพื่อใหบ้ริการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ไร้สายแบบ
ประจ�าท่ี (Fixed Wireless Access - FWA) ซึ่งสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ในพื้นท่ีซึ่งสายไฟเบอร์เข้าถึงได้ยากด้วยต้นทุนท่ีสูงหรือมีข้อจ�ากัด
ทางภูมิศาสตร์ในการติดต้ังและบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้จดุเด่นของ 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�าที่คือการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
ติดต้ัง เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาการเช่ือมต่อสายไฟเบอร์ออพติกเข้าไปในพื้นที่ 
แต่ใช้การเช่ือมต่อผ่านอุปกรณ์ไร้สายแทน

การขยายเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเป็นการเปิดโอกาสให้เอไอเอส
สามารถขยายเข้าสู่บริการใหม่ๆที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต อาทิ บริการส่ือบันเทิงภายในบ้าน บริการความปลอดภัยในที่พัก
อาศัย รวมไปถึงระบบอัตโนมัติต่างๆภายในท่ีพักอาศัย เป็นต้น โดยเอไอเอส 
มุ่งม่ันที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ทั้งส�าหรับลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว เพื่อท่ีจะตอบการใช้ชีวิตท่ีต้องการ 
การเช่ือมต่ออย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ด้วยบริการที่ราบร่ืน บนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีหลากหลายประเภท นอกจากนี้ เอไอเอสยังคงต่อยอดการขยายฐาน
ลูกค้าบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้าน โดยน�าเสนอบริการกับฐาน
ลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีปัจจุบันเพื่อน�าเสนอบริการที่ครบถ้วนในแพ็กเกจเดียว  
ท้ังบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการอนิเทอร์เน็ตบ้าน รวมไปถงึบรกิาร AIS PLAY 
ซ่ึงเสนอเนื้อหาวิดีโอและบริการ OTT (Over the Top) 

ผลักดันบริการรูปแบบใหม่ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและ
สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และ
เสริมศักยภาพขององค์กร

แม้ว่าบริการอินเทอร์เน็ตได้ถือเป็นส่วนส�าคัญของชีวิตประจ�าวัน แต่ความสนใจ 
ของผู้บริโภคน้ันไม่ใช่เพียงการเชื่อมต่อ หากแต่อยู่ท่ีบริการดิจิทัลต่างๆ ที่
ตอบสอบความต้องการใช้ชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงกล่าวได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่
ที่บริการปลายทางมากกว่าเส้นทางที่น�าไปสู่บริการปลายทางน้ัน เอไอเอสจึง 
มุ่งหวังท่ีจะขยายการให้บริการด้านดิจทิัลไลฟ์ซ่ึงออกแบบให้ตรงความต้องการ
ของผู้บริโภครายบุคคลที่สามารถเลือกสรรตามรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง
แบบเรียลไทม์ เช่น วิดีโอสตรีมม่ิง บริการด้านการเงินในโทรศัพท์เคล่ือนที่ IoT 
(Internet of Things) หรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีถูกส่ังการได้จากการเชื่อมโยงกับ 
อินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ การให้บริการเกมออนไลน์ บริการดิจทิัลมาร์เก็ตติง้ 
และบริการประกันภัยออนไลน์ เป็นต้น ด้วยแนวคิดในการขยายสู่บริการดิจิทัล
กับฐานลูกค้าในวงกว้างน้ัน ต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 
ทางธรุกจิท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้าน ร่วมกนัสร้างบริการหรือแพลตฟอร์มทีง่่าย 
ต่อการใช้งานและสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า และมีรูปแบบการสร้างราย
ได้การให้บริการท่ีหลากหลาย ทัง้รายได้ในรูปแบบการสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียม 
ไปจนถึงรายได้จากการโฆษณา 

ส�าหรับลูกค้าประเภทองค์กร เอไอเอสมุ่งม่ันท่ีจะมีบทบาทส�าคัญในการ 
ตอบสนองความตอ้งการของธรุกจิท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ในการปรบัเปล่ียน 
ธุรกิจสู่กระบวนดิจิทัลในยุค New normal โดยน�าเสนอบริการท่ีก้าวล�้า 
ในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของบริการระบบคลาวด์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในระบบคลาวด์ที่เพิ่มสูงข้ึนในอนาคต และด้วยร่วม
ความร่วมมือกับผู้ให้บริการไอซีทีชั้นน�า เอไอเอสจะสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ 
สามารถบริหารต้นทนุได้อย่างมีประสทิธภิาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทีมี่ความปลอดภยัและเสถียรเพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งขององค์กร นอกจากนีด้้วย
ศักยภาพของเทคโนโลยี 5G เพื่อร่วมพัฒนากับพันธมิตรที่เช่ียวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมเพื่อสร้าง Product solution และ Industry solution เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพของอุตสาหกรรม และเสริมความได้เปรียบในการแข่งขนั ซึง่จะช่วย
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

การบูรณาการเทคโนโลยเีพื่อเสริมประสทิธภิาพของ
ธุรกิจและพัฒนาบุคลากรไปอีกขั้น

เอไอเอสมุ่งมั่นท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
ของการให้บริการท้ังด้วย  1) Data Analytics การวิเคราะห์ Big data เพื่อใช้
คาดการณ์อนาคต, 2) กระบวนการ RPA (Robotic Process Automation) 
หรือการน�ากระบวนการท�างานแบบอัตโนมัติ มาปรับใช้ในงานท่ีท�าเป็นประจ�า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาบุคคลากรเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
ในล�าดับแรกเร่ิมจากการบริหารจัดการคุณค่าของลูกค้า (Customer Value 
Management หรือ CVM) โดยการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการ
วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล ซ่ึงลูกค้าจะได้รับบริการตรงกับความต้องการในช่อง
ทางทีเ่หมาะส�าหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเอไอเอสไม่เพียงแต่จะน�าเสนอผลิตภณัฑ์
และบริการภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีเอไอเอสมอียู่แล้วเท่านัน้ แต่ยงัสามารถน�า
เสนอบริการอื่นๆท่ีหลากหลายจากพันธมิตรเพื่อสามารถเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความซับซ้อมมากย่ิงขึ้น ประการที่สอง เอไอเอสจะผนวกรวม
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น RPA, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 
และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning หรือ ML) เพื่อปรับปรุงการบริการ
ลูกค้าและกระบวนการท�างานภายใน โดยระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเติมเต็ม
ความสามารถของบคุคลากรท้ังในการเสริมประสิทธภิาพและลดข้อผิดพลาดของ 
บุคคลากร อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบ On-demand โดยไม่มีข้อจ�ากัดใน
ด้านเวลา  นอกจากนี้การผนวกรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจะช่วยให้เอไอเอส
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนได้อีกด้วย ท้ายท่ีสุด บุคลากรยังคงเป็นหัวใจ
ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างย่ังยืน ดังน้ันท่ามกลางการแข่งขัน
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เอไอเอสจึงเน้นย�้าให้พนักงานเตรียมรับมือต่อการ
เติบโตในอนาคต พร้อมสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทัง้น้ีบริษัทได้เปิดสถาบนั เอไอเอส อนิโนเวช่ัน เซ็นเตอร์ (AIS Innovation 
Center) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดจิิทลัซ่ึงเปิดสอนหลักสตูรท่ีหลากหลาย
และเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากรได้เป็น
อย่างดี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรของเอไอเอส
จะพร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการท�างานและเข้าสู่เป้าหมายโดย
รวมของการเป็น ‘ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

1) สินทรัพย์ถาวร ของเอไอเอสและบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์น้ัน เอไอเอสมีทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
1) สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ส�านักงานบริการ

ลูกค้า อาคารส�านักงาน ที่ดิน 
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม 

รวมถึงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทต่างๆ 
3) สัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับทีโอที และการท�าสัญญาเชิงพาณิชย์ทาง

ธุรกิจกับ กสท. โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของทรัพย์สิน
หลักท่ีมีสาระส�าคัญ มีดังต่อไปน้ี

ทั้งน้ี มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของเอไอเอสและบริษัทย่อยตามตารางข้างต้น ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินไว้ภายใต้สินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยมีสัญญา
ที่ส�าคัญดังนี้

• สัญญาเช่าและบริการส�าหรับท่ีท�าการส�านักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน 
• สัญญาบริการ เร่ือง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ 
• สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม
• สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม เป็นต้น

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ประมาณอายุ
การใช้งาน (ปี) หน่วย: ล้านบาท

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม

และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 2	-	20 244,533

สินทรัพย์สิทธิการใช้ กลุ่มบริษัทมีกรรมสิทธิ์

ภายใต้สินทรัพย์สิทธิการใช้

1	-	12 70,503

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 5	-10 11,934

โครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ -			 4,266

สินทรัพย์อื่นๆ 5,774

รวม 337,010

หัก	ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชีสะสม (155,769)	

รวม - สุทธิ 181,241
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2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ปัจจุบัน เอไอเอสและบริษัทย่อยมีการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
2G, 3G, 4G และ 5G และบริการทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ภายใต ้
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส�านักงาน กสทช. ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ใบอนุญาต 
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
เกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่าย 
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตเป็นไปตาม
ประกาศของ กสทช. 

นอกจากนี้  กลุ ่มบริษัทได ้ รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการช�าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการด�าเนินธุรกิจด้านธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์
เคล่ือนที่ (Mobile Money) ซ่ึงรวมถึงการขายบัตรเติมเงินบนระบบเติมเงิม 
และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)

สรุปใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียม วันที่ได้รับใบอนุญาต อายุใบอนุญาต วันสิ้นอายุใบอนุญาต

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	2100	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของจ�านวนประชากรภายใน 2 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 4 ปี

ช�าระค่าธรรมเนียม	
การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถีุ่ตามอัตรา	
และระยะเวลา	
ที่	กสทช.	ก�าหนดไว้
ในหลักเกณฑ์และวิธี
การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่

7	ธ.ค.	2555 15	ปี 6	ธ.ค.	2570

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	900	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของจ�านวนประชากรภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 8 ปี

30	มิ.ย.	2559 15	ปี 30	มิ.ย.	2574

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	1800	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

ของจ�านวนประชากรภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

25	ธ.ค.	2558 18	ปี 15	ก.ย.	2576

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	1800	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

ของจ�านวนประชากรภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

21	ก.ย.	2561 15	ปี 15	ก.ย.	2576

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	2600	เมกะเฮิรตซ์
• ความกว้าง 100 เมกะเฮิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ดังนี้ (1) ครอบคลุมพื้นที่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 50%  
ของพื้นที่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต (2) ครอบคลุมพื้นที่เมือง 
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่  
นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 50% ของจ�านวน 
ประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม โดยใช้เทคโนโลยี IMT-2020 (5G) ครอบคลุม 
พื ้นที ่ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ไม่น ้อยกว่า 50% ภายใน 1 ปี 
เพื่อรับเงื่อนไขการช�าระค่าคลื่นงวดที่ 2-7 ในปีที่ 5-10

21	ก.พ.	2563 15	ปี 20	ก.พ.	2578

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	700	เมกะกะเฮิรตซ	์
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิรตซ์

15	ม.ค.	2564	 15	ปี 14	ม.ค.	2579

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	26	กิกะเฮิรตซ	์
• ความกว้าง 1200 เมกะเฮิรตซ์

ก�าหนดรับมอบภายใน
กุมภาพันธ์	2564

15	ปี 15	ปีหลังจาก	
ได้รับใบอนุญาต

สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน	700	เมกะเฮิรตซ	์
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิรตซ์

ก�าหนดรับมอบในช่วง
ไตรมาส	2	ปี	2564*

15	ปี 15	ปีหลังจาก	
ได้รับใบอนุญาต

*วันรับใบอนุญาตอาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับก�าหนดการของกสทช.
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3) สัญญาเชิงพาณิชย์

การทำาสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับทีโอที 
1. สัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ

การทำาสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับกสท.
สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เอไอเอสมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของเอไอเอส และเพื่อประกอบธุรกิจอื่น 
ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเอไอเอส  โดยมีการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งเพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และก�าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และการประชุม
ผู้ถือหุ้นปีละ 1 คร้ัง

2. สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

3. สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

ผู้ทำาสัญญา ลักษณะสำาคัญ 
และเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที	่

(roaming)	บนคลื่นความถี่	2100	เมกะเฮิรตซ	์

จ�านวน	2x15	เมกะเฮิรตซ์	ของทีโอทีตามเงื่อนไขที่

ก�าหนดไว้ในสัญญา

ช�าระค่าตอบแทนในอัตรา	

ต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ	

เป็นรายเดือนตามที่ก�าหนดไว	้

ในสัญญา

7	ปี	5	เดือน 3	ส.ค.	2568

ผู้ทำาสัญญา ลักษณะสำาคัญ 
และเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคมจาก	กสท.	และ

กสท.	ตกลงใช้บริการพื้นที่และบริการบ�ารุงรักษา

เสาโทรคมนาคมจากเอดับบลิวเอ็น

ช�าระค่าตอบแทนค่าใช้บริการ

เสาโทรคมนาคมและค่าตอบ

แทนอื่นๆ	เป็นรายเดือน

5	ปี 15	ก.ย.	2568

ผู้ทำาสัญญา ลักษณะสำาคัญ 
และเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอสบีเอ็น เป็นผู้ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมแก	่

ทีโอที	เพื่อให้ทีโอทีน�าไปใช้ในการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่	2100	

เมกะเฮิรตซ์ของทีโอที

เอสบีเอ็นได้รับค่าเช่าเครื่อง

และอุปกรณ์จากทีโอทีตาม

อัตราและปริมาณการใช้งานที่

ก�าหนดไว้ในสัญญา

7	ปี	5	เดือน 3	ส.ค.	2568

ผู้ทำาสัญญา ลักษณะสำาคัญ 
และเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคมจากทีโอที	และที

โอทีตกลงใช้บริการพื้นที่และบริการบ�ารุงรักษาเสา

โทรคมนาคมจากเอดับบลิวเอ็น

ช�าระค่าตอบแทนตามจ�านวน

ที่ใช้งานจริง	โดยประมาณ

การเบื้องต้นรวมมูลค่าสุทธิ

ตลอดอายุสัญญา	ประมาณ	

28,000	ล้านบาท

10	ปี 31	ธ.ค.	2571

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 040

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเส่ียง

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เอไอเอสและ
บริษัทในกลุ่ม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมท้ัง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เอไอเอสได้จดัท�าและประกาศใช้นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียง
แบบท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management Policy: ERM Policy) 
และมีการด�าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ซ่ึงครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร 
และระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
(Risk Appetite) โดยปัจจุบันโครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร
ของเอไอเอส มีองค์ประกอบหลัก ดังน้ี

การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM)

การบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  
(Business Continuity Management: BCM)

การบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ
(Business Risk Management)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านทุจริต
(Fraud Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
(Fraud Risk Management)

ทั้งนี้ การบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจ (Business Risk Management)  
เอไอเอสมีการพิจารณาประเด็นส�าคัญในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนตามแนวทาง 
การบริหารความเส่ียง ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ความเสีย่ง 
ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk: O) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial 
Risk: F) และความเสีย่งด้านการปฏบิติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)  

โดยบริษัทมีการจ�าแนกรายละเอียดภายใต้การพิจารณาความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Environment Social 
and Governance Risk) ซ่ึงเป็นหัวข้อส�าคัญท่ีบริษัทจะพิจารณาภายใต้ความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
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กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส ประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM 2017: Enterprise Risk  
Management Integrating with Strategy and Performance โดยประยุกต์ใช้กับการบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจและการบริหารความเส่ียงด้านทุจริต  
ซ่ึงประกอบด้วย

1. การกำาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในระดับองค์กร และหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซ่ึงก�าหนดโดย 
คณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนความเส่ียงทีย่อมรับได้ วัตถุประสงค์ และ 
เป้าหมายในการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี 
2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ท้ังท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น 
กระบวนการท�างาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความต้องการของ
ลูกค้า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบต่างๆ 
เป็นต้น
3. การประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 2 มุมมอง ได ้แก ่  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดของ
ความเสีย่งน้ันๆ และการประเมนิความสัมพนัธ์ระหว่างผลกระทบของความเสีย่ง
ใดๆ ที่อาจส่งผลต่ออีกความเส่ียงหนึ่ง
4. การจัดลำาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความส�าคัญของเหตุการณ์และ
ปัจจยัเส่ียงทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส�าคัญและมโีอกาสท�าให้องค์กรต้องเกดิความ
เสียหาย
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง ตามแต่ละระดับของความเส่ียงด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด�าเนินการ
6. การกำาหนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงานเพื่อจัดการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้
7. การติดตามและการรายงานความเสี่ยง ก�าหนดให้มีการด�าเนินการตาม
กิจกรรมควบคุมท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า

กำาหนดวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย

ระบุเหตุการณ์
หรือปัจจัยเสี่ยง

ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง

กำาหนด
กิจกรรมควบคุม

ติดตามและรายงานผล
อย่างสมำ่าเสมอ

7

16

25

4 3
ประเมินความเสี่ยงการจัดลำาดับความเสี่ยง 

กรอบโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของเอไอเอส
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บทบาทหน้าที่ ในการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทท�าหน ้าที่ก� า กับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดย
รวมขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ  
โดยก�าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk 
appetite and tolerance) รวมทั้งพจิารณาปัจจัยความเส่ียงและแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Key risks and mitigation plan) และส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้สนับสนุนการก�ากับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวมเพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงทีก่�าหนดไว้ รวมถงึท�าหน้าทีส่อบทาน
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารท�าหน้าท่ีก�ากบัให้ฝ่ายจดัการมกีารบริหารและจดัการความ
เส่ียงอย่างเหมาะสมทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบัตงิาน รวมถึงตดิตามสถานะ
ความเส่ียงท่ีส�าคัญขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสูงจากแต่ละสายงาน 
และมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมกีารประชุมเป็นราย
ไตรมาส เพื่อพิจารณาประเดน็ความเส่ียงใหม่ ประเมนิระดบัความเส่ียงพร้อมทัง้
พิจารณาความสัมพนัธ์จากผลกระทบของความเสีย่งแต่ละเร่ือง ทบทวนระดบัของ
ความเสีย่งเดมิท่ีได้ระบไุว้แล้ว และตดิตามความส�าเร็จของการบริหารความเสีย่ง  
โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยง
ต่างๆ และผลส�าเร็จของตวัวัดผลท่ีเชือ่ถือได้จากการปฏิบตังิานตามแผนงานนัน้

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
(Chief Executive Officer)

ผู้บริหารสายงาน

พนักงาน

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Section)
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได ้น�าเสนอผลการบริหารความเสี่ยง 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และ 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อให้มีการติดตาม 
อย่างใกล้ชิดและม่ันใจได้ว่าความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมท้ังสามารถ
บรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ โดยในปี 2563 เอไอเอส มีแผนพฒันา 
การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจพร้อมไปกับการก�าหนดเป้าหมาย
ทางธุรกิจให้กับพนักงานในหลายระดับช้ัน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งข้ึน

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Section)
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานใน
การน�ากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกรอบที่ก�าหนด 
ประสานงานให้กระบวนการบริหารความเส่ียงมีความเช่ือมโยงกับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งจัดท�าและน�าเสนอแผนงานของหน่วยงานบริหารความเส่ียง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: 
RMC) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินงาน โดย
ค�านึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) อีกทั้งเป็นเจ้าของความ
เส่ียงที่แท้จริง (Ultimate Risk Owner) ของประเด็นความเส่ียงท้ังหมดของ
บริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษัท

ผู้บริหารสายงาน
ผู้บริหารสายงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง 
รวมท้ังส่ือสารให้พนกังานภายในสายงานมีความเข้าใจกระบวนการบริหารความ
เส่ียง รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียงในหน่วยงานตาม

กรอบที่บริษัทก�าหนด พร้อมน�าส่งข้อมูลให้หน่วยงานบริหารความเสีย่ง รวมทั้ง  
จัดการระบบควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

พนักงาน
พนักงานมีหน้าท่ีในการเรียนรู้และตระหนักรู้ถึงความส�าคัญในการบริหารความ
เสี่ยง โดยน�านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใช้กับ
การท�างานประจ�าวัน

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตเพื่อป้องกัน 
ตรวจสอบ รายงานและบริหารจัดการประเด็นเร่ืองทุจรติ โดยนโยบายฉบับน้ีได้
ก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกบัการบรหิารความเส่ียงจากการทจุริตไว้ 3 ด้าน คือ
1. การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวนและตอบสนองต่อการทุจริตที ่

อาจจะเกิดข้ึนในองค์กรและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับช้ันตระหนักถึงปัญหา
และความส�าคัญของการรายงานเหตทุุจริต การฉ้อโกงและการประพฤติมชิอบ

2. การตรวจสอบ เป ็นการตรวจและสอบสวนการประพฤติมิชอบหรือ 
การทุจริตใดๆ หรือเหตุท่ีอันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

3. การตอบสนอง เป็นการด�าเนินการกระบวนการสอบสวนรวมถึงกระบวนการ
ลงโทษ

ทั้งนี้  เอไอเอส มีเป้าหมายส�าคัญ คือ กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน 
พึงตระหนกัถงึความเส่ียงของการเกิดการทุจริต รวมถงึการแจ้งเตอืนเหตุต่างๆ  
ท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริตในทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนเร่ือง
ทุจริตอย่างเต็มท่ี ท้ังน้ี เอไอเอสได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงด้านทุจริต (Fraud Risk Management Committee: FRMC) เพื่อท�า
หน้าท่ีก�ากับดูแลนโยบายและข้ันตอนการบริหารจัดการความเส่ียงด้านทุจริต  
รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการบริหารความเส่ียงด้านทุจริต  
เพื่อท�าการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

การสร้างวัฒนธรรมเร่ืองการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
นอกเหนือจากการก�าหนดกรอบการแนวทางการบริหารความเ ส่ียง 
ทั่วท้ังองค์กรและบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับแล้ว เอไอเอสยังมุ ่ง 
ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจที่ตรงกันในเร่ืองของความเส่ียงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายขององค์กร และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น  โดยเอไอเอสด�าเนินมาตรการ 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร ดังน้ี

• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหารความเส่ียง 
และขั้นตอนในการบริหารความเส่ียง โดยเผยแพร่ผ่าน อินทราเน็ต  
เพื่อให้พนักงานสามารถท�าความเข้าใจเก่ียวกับหน้าที่และกระบวนการ
บริหารความเส่ียงได้

• จัดท�าแผนบริหารความเส่ียงระดับองค์กรและระดับสายงาน ครอบคลุม 
ถึงกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

• สือ่สารผ่านการจดังานประกาศผลประกอบการทกุครึ่งปี เพื่อให้พนกังาน
ทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกันและรับทราบทิศทางและอุปสรรค/ความ
ท้าทาย ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว

• ให้ความรู้เร่ืองหลักการบริหารความเส่ียงกับพนักงาน โดยจัดท�าเป็น
เอกสารน�าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่บน อินทราเน็ต

• เน้นย�้าและให้ความส�าคัญการจัดท�ากระบวนการบริหารความเสี่ยงควบคู่
กับการจัดท�าแผนกลยุทธ์ กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานมีการวางแผนกลยุทธ์
ใหม่ บุคลากรที่เก่ียวข้องต้องวิเคราะห์ถึงประเด็นความเส่ียงที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากการด�าเนินกจิกรรมใดๆ และรายงานต่อผู้บริหารสายงาน เพื่อระบุ
แนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์นั้นได้ รวมถึงผนวก
เรื่องการจัดการความเส่ียงอยู่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ
และการประเมินผลปฏิบัติงาน
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กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 
4 กระบวนการหลัก ดังนี้

1. การออกแบบและจัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ:
น�าเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจของกระบวนการ
ธุรกิจหลัก มาออกแบบและจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจท่ีสามารถรองรับ
ภยัพิบัตท่ีิอาจเกดิข้ึน โดยพิจารณาจากวิเคราะห์ผลกระทบทางธรุกิจ (Business 
Impact Analysis: BIA) ประกอบกับการพจิารณาความเส่ียงของเหตุการณ์
ต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น เพื่อระบบุริการหรือกระบวนการท�างานทีส่�าคัญ และผลกระทบ 
จากการหยุดชะงกัของบริการหรือกระบวนการดงักล่าว รวมถงึก�าหนดช่วงเวลา
หยุดชะงักและระดับการด�าเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ

2. การนำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ:
น�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อนุมัติแล้วไปด�าเนินการตามท่ีระบุใน 
แผนงาน และส่ือสารแผน บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจพร้อมท�าความเข้าใจ
กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอก 
ที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ

3. การซ้อมแผน และทำาให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน:
จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามก�าหนดเวลาและเป้า
หมายที่ก�าหนดไว้ พร้อมท�าการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน และรายงาน
ผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิด
ชอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารภาวะวิกฤติให้รับทราบ

4. การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางในการดำาเนนิธรุกจิ:
การปรับปรุงแก้ ไขแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกับระดับความเส่ียงที่องค์กรเผชิญอยู่ในเวลาน้ัน

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management)
เอไอเอสน�าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน 
ตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจมาใช้เพื่อ
เตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น กรณีท่ีเกิดภยัพิบติั ภยัธรรมชาติ 
หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความควบคุม ซ่ึงเหตุการณ์ดัง
กล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจ
ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร ซ่ึงครอบคลุมถึง
กระบวนการธุรกิจท่ีส�าคัญ (Critical Business Process) ท้ังส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมถึงบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเอไอเอส และบริษัทในเครือ โดยก�าหนด
ให้มีนโยบายและคู่มือการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ และให้มคีณะกรรมการ
บริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee)  ที่ประกอบด้วยผู้
บริหารระดบัสูงของแต่ละสายงาน มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นประธาน มหีน้า
ท่ีรับผิดชอบและอ�านาจตัดสินใจในช่วงสภาวะวิกฤติ ต้ังแต่การตอบสนองต่อ
สถานการณ์ รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีจ�าเป็น
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
เพือ่ให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและย่ังยืน

กระบวนการบริหาร 
ความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ

การออกแบบ
และจัดทำาแผน

การฝึกซ้อม
ตามแผน

การนำาไปปฏิบัติการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน
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ภาพรวมการดำาเนินงานตามกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เอไอเอสดำาเนินกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจโดยครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงานส�าคัญต่างๆ โดยพิจารณา
จากความเส่ียงของภัยคุกคามต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังในแง่ของโอกาส 
ท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ และผลกระทบหากเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้น เพื่อด�าเนินการ 
จดัท�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจในระดบัองค์กร เพื่อรองรับเหตุฉกุเฉิน
หรือภาวะวิกฤติ ที่อาจส่งผลเสียหายต่ออาคารส�านักงาน หรือความสูญเสีย 
เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากรของเอไอเอส

การจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน จากการประเมิน
ผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานได้  
เพื่อจัดท�าแผนความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกระบวนการธุรกิจ 
ที่ส�าคัญของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเน่ืองในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า

การจัดทำาแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมกลยุทธ์และ
ข้ันตอนในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของกระบวนการธุรกิจที่ส�าคัญ ตลอดจนทรัพยากรที่จ�าเป็นต้องใช้ในการกู้คืน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้บริการหลักท่ีส�าคัญของเอไอเอส 
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามก�าหนดเวลาและระดับการด�าเนินงานท่ียอมรับได้
ของแต่ละบริการ/กระบวนการ 

การจัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับกระบวนธุรกิจหลัก 
(Critical Business Processes) ทีมี่ผลกระทบโดยตรงต่อการส่งมอบบริการ
หลัก (Critical Services) และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา

ทุกระดับและพนักงานทุกคนท่ีจะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การจัดท�า
แผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขแผนงานเพื่อให้
มั่นใจในประสิทธิผลของแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและเป้าหมายในปี 2564
ด้านระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management System: BCMS)  เอไอเอสได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO 22301:2012 ในธุรกิจบริการคลาวด์ (Cloud Service) และบริการ
จัดสรรพื้นที่ส�าหรับการจัดวางหรือติดต้ังเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ในฐานะ
ท่ีบริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และ 
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยพิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหาร
ความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง นอก
เหนอืจากน้ี บริษัทยังได้ด�าเนนิการฝึกซ้อมแบบจ�าลองสถานการณ์ตามแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 มีการฝึกซ้อมตาม
สถานการณ์การเกิดภัยคุกคามมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการ
โจมตโีดยปฏเิสธการใหบ้ริการ (Denial-of-Service (DoS) attack)  ทีศู่นย์จัด
เก็บข้อมลูหลักของบริษทัทีจ่ะส่งผลให้เกดิการหยุดชะงกัของการส่งมอบบริการ
บางประเภท โดยที่เอไอเอสได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อเตรียม
การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะท�าให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อ
เน่ืองตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business continuity plan)
ที่ได้ก�าหนดไว้

ซ่ึงในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายที่จะประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล ISO 
22301:2012 ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเม่ือประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม
 
ด้านระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เอไอเอส 
มีการจัดท�ากระบวนการบริหารความเส่ียงและมีการรายงานผลอย่างสม�่าเสมอ 
รวมทัง้ให้ความส�าคญักบัความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนใหม่ (Emerging Risk) รวมทัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด�าเนินการน�าเสนอข้อมูลทีอ่าจมส่ีงผลต่อการ
ด�าเนินการของกระบวนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ  รวมทั้ง
หน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับประเดน็หรือข้อมลูดงักล่าว เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการบริหารความเส่ียงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

นอกจากน้ี บริษัทให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
เกี่ยวกับกรอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework)  
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม�า่เสมอ เพื่อให้การบริหารความเสีย่ง 
มีความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบัน
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ปัจจัยเสี่ยง
1. กระบวนการกำาหนดและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง

เอไอเอสตระหนักถึงความส�า คัญของการบริหารความเ ส่ียงภายใต ้ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจท้ังจากปัจจัยภายใน
และภายนอก 

โดยมีการพิจารณาปัจจัยเ ส่ียงต ่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม หรือ 
อาจท�าให้สูญเสียโอกาสท่ีส�าคัญทางธุรกิจจากหลายๆ ปัจจัย ดังนี้

1. ป ัจจัยภายในและภายนอกในการด�าเนินธุรกิจ เช ่น บุคลากร การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ 
ดูแล พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และสภาพแวดล้อม 
ในการท�าธุรกิจ  

2. เหตุการณ ์ที่ อาจจะส ่ งผลกระทบเชิ งลบอย ่ าง มี นัยส� า คัญ เช ่น  
สถานการณ์ใดๆ ที่เป็นมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท�าให้เอไอเอสไม่สามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระทบต่อความสามารถ 
ในการแข่งขัน รวมถึง อุทกภัย การเกิดไฟป่า ภัยธรรมชาติ หรือ โรค
ระบาดต่างๆ

3. เหตุการณ์ในอดีต ป ัจจุบัน และท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีอาจ 
ส่งผลต่อการด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

4. การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมทั้งในระยะส้ันและ 
ระยะยาว ท่ีมีนัยส�าคัญ

5. สาเหตุ/ท่ีมาที่ ไปของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิดข้ึน ที่อาจส่งผลต่อการ 
ด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

6. โครงการหรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เอไอเอสต้องการพัฒนาข้ึน
7. โอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ผู้บริหารและพนักงาน	พิจารณาระบุ

ประเด็นความเสี่ยงในระดับองค์กร

และสายงาน

คณะท�างานด ้านบริหารความเสี่ยง	

พิจารณาประเด็นท่ีถูกระบุขึ้นมาจาก	

แต่ละสายงานเพื่อระบุความเสี่ยงที่มี

นัยส�าคัญระดับองค์กรและน�าเสนอต่อ	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งพิจารณา	

ก�าหนดประเด็นความเสี่ยง	โดยพิจารณา	

ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน	 และ

ก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้	(Risk	

appetite	and	tolerance)	พร้อมก�าหนด

วิธีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงและ

มาตรการในการจัดการความเสี่ยงดัง

กล่าว	จากนั้นน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบ/ให้ความเห็น
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ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
1. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับของ 

หน่วยงานกำากับดูแล
เอไอเอสประกอบกิจการภายใต้การก�ากบัดแูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กสทช. 
ซ่ึงมีบทบาทหน้าทีใ่นฐานะองค์กรผูก้�ากับดแูลการประกอบกิจการของผู้ได้รับใบ
อนุญาต ท้ังน้ี การออกหรือการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับในบาง
กรณีของหน่วยงานภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ความ 
สามารถในการท�าก�าไรของบริษัทลดลง และ/หรือ ต้นทุนในการให้บริการสูงขึน้

ทั้งน้ี เอไอเอสมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภาค
รัฐท่ีก�ากับดูแลโดยตรง ซ่ึงมีหน้าที่ในการติดตามการออกและเปล่ียนแปลง 
กฎระเบียบอยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อรายงานและประสานงานกับผู้บริหารและ 
หน่วยงานอืน่ๆ ในองค์กรทีเ่กีย่วข้องให้รับทราบอย่างทนัท่วงทแีละพร้อมต่อการ
ตอบสนอง รวมถงึการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  
ได้รับข้อมูลผลกระทบจากการออกกฎระเบียบต่อการด�าเนินธุรกิจ ในกรณีที่มี  
กฎระเบียบ ท่ีจะประกาศเพื่อใช้บังคับในอนาคตและอาจกระทบสิทธิของกลุ่ม 
เอไอเอส เอไอเอสจะส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเหน็อย่างสม�า่เสมอ 
ซ่ึงในกรณีท่ีเห็นว่ากฎระเบียบน้ันๆ กระทบสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรม อาจจะพิจารณาฟ้องร้องเพื่อให้เพิกถอนการประกาศใช้ ตลอดจน
เรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

การด�าเนินธุรกิจ	รายได้และต้นทุน	

และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

2. ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญ

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ 
ในอดีตเอไอเอสประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาอนุญาต
หรือสัมปทานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีข้อก�าหนดให้ต้องโอนทรัพย์สินท่ี
ได้ลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ ตลอดจนน�าส่ง
ส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราท่ีก�าหนด ซ่ึงที่ผ่านมาเอไอเอสมีข้อพิพาทหลายคดี
อันเกิดจากการตีความข้อสัญญาที่ไม่ตรงกัน เช่นเร่ืองส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น 
รวมทั้งในบางกรณี กสทช. ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าสั่งที่ส่งผล
ต่อการประกอบธุรกิจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ที่อาจท�าให้ ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ หรือส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจและ/หรือรายได้ของบริษัท และ/หรือต้นทุน
ในการให้บริการสูงขึ้น ซ่ึงในหลายกรณีเอไอเอสได้ใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อ
ให้พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายในการด�าเนินการต่างๆ ของ กสทช.

(ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ตามรายงานหัวข้อ ข้อพิพาททาง
กฎหมาย)

เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาท่ี
เกี่ยวข้อง หากมีประเด็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ก็จะด�าเนินการเจรจาหาข้อยุติโดย
เร็ว ซ่ึงหากไม่ประสบผล ข้อพพิาทนี้จะเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดย
คณะอนญุาโตตลุาการตามทีก่�าหนดไว้ในสัญญาฯ ตลอดจนศาลท่ีมีเขตอ�านาจ
เพื่อพิจารณาตัดสินให้เป็นท่ียุติต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

ฐานะการเงินและภาพลักษณ	์

ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเอไอเอส เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ช้บริการ และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัผู้ใช้บริการ จ�าเป็น
ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง
ขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้อาจมีโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงทาง
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน ทั้งที่เกิดจากความ
ซับซ้อนของเทคโนโลยีเอง และความรู้ความสามารถของพนักงานท่ีจะต้องได้รับ
การพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความบกพร่องของระบบท่ีอาจ
เปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือจากภัยคุกคาม
ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ

• ระบบความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูล
ส�าคัญ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในระบบ

• ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ เช่น การก่อกวนเครือข่าย (DDoS Attack) 
การปลอมหน้าเว็บไซต์ (Phishing) การติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้าย 
(Malware/Virus) เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได ้

เอไอเอสมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าเอไอเอสสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ได้ ดังน้ี

• การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลต่างๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพระ
ราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจัยเส่ียงที่เป็นความเส่ียงต่อเนื่องและปัจจัยเส่ียงใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถจ�าแนกเป็นความเส่ียงดังน้ี 
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



• ขยายและพฒันาเคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัทางสารสนเทศให้ครอบคลมุ
ระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัท

• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ เช่น ก�าหนด
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญในระบบ ปรับปรุงพื้นที่ท�างานท่ีมีการเข้าถึง 
ข้อมูลของลูกค้าเป็นแบบปิด สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Awareness) แก่พนักงานทุกระดับช้ัน

• พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภยัของข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน	การหยุดชะงัก	

ทางธุรกิจและ/หรือระบบ	สารสนเทศ

ของบริษัท	และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดท่ีรุนแรง
จากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ให้บริการต่างก็มุ่งขยาย
โครงข่ายอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถส่งมอบบริการได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง 
รวมทั้งการเสนอโปรโมชั่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเสนอแพ็กเกจการใช้งาน
ข้อมลูผ่านเครือข่ายแบบไม่จ�ากดัปริมาณ (Unlimited package) และการเสนอ
โปรโมช่ันพร้อมดีไวซ์ที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ท�าให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้านราคามากขึ้น

เอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังนี้ 
• เป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมในการน�าเสนอรูปแบบบริการใหม่ด้านดิจิทัลไลฟ์ 

ภายใต้เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปให้กับลูกค้า
• การขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อน�าเสนอ

ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ Fixed Mobile Convergence (FMC) เพื่อน�าเสนอ
บริการท่ีลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น

• การพัฒนาคุณภาพของบริการหลังการขายเพื่อรักษาฐานลูกค ้า
เดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะการเสนอสิทธิประโยชน์เซเรเนด 
(Serenade Privileges Program) บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์พัฒนา
สิทธิประโยชน์และมูลค่าของเซเรเนดในหลายด้าน เช ่น ขยายพื้นที่ 
ให้บริการลูกค้าเซเรเนด การเสนอส่วนลดค่าเคร่ืองโทรศัพท์พิเศษแก ่
ลูกค้าเซเรเนด ขยายสิทธปิระโยชน์การให้บริการแก่ลูกค้าเซเรเนดโดยร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ช่ือดังด้านต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว เอนเตอร์เทนเมนท์

• การพัฒนาคุณภาพการให ้บริการลูกค ้าผ ่านช ่องทางการบริการ 
ด้วยตนเอง (Self-service) ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน myAIS เพื่อให้ลูกค้า
สามารถท�าธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาระบบ AIS 
Point เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ได้อย่างครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

• พัฒนากลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ (Advanced Analytics Tools)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน	ส่วนแบ่งการ

ตลาด	ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

3. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอันกระทบต่อพฤติกรรม 
ของผู้บริโภค

การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล
ในปัจจุบันเอื้อให้เกิดสินค้าบริการในรูปแบบใหม่ๆ จากผู้ให้บริการหน้าใหม ่
ทีท่�าธรุกจิต่างรูปแบบ มีการใช้ประโยชน์จากช่องทางดจิิทัลออนไลน์เข้าถงึลกูค้า 
มีรูปแบบการท�าธุรกิจ (Business model) ท่ีมีโครงสร้างต้นทุนต�่ากว่าธุรกิจ 
ในรูปแบบเดิม รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้สินค้า
และบริการด้วยลูกค้ามีทางเลือกกว้างขวางในโลกดิจิทัล ส�าหรับบริการใน 

รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวต่อความท้าทายนี้และพัฒนาแผนการ 
ด�าเนินธุรกิจเพื่อรักษาฐานลูกค้า สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ และรักษา
การเติบโตในระยะยาว 

โดยเอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• ก�าหนดกลยุทธ์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี
• พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การ

เลือกใช้สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ติดตั้งช่องทางการให้บริการ
ผ่าน AI หรือ Chatbot การประยุกต์ใช้กระบวนการท�างานอัตโนมัติโดย
หุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้บริการลูกค้า

• น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ที่ให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความซับซ้อนและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดลูกค้า

• เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเคร่ือง
มอื Data Analytics เพื่อเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าอย่างเหมาะสม

• พฒันาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนบัสนนุ
ให้อยู่บนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี

• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัล
คอนเทนต์ (Content) เช่น ขยายการให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ 
Cloud Business Ecosystem

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
เพื่อให้พร้อมส�าหรับการด�าเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท

• ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยแสวงหาแนวโน้มและทิศทาง
การเปล่ียนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน,	ภาพลักษณ์

ชื่อเสียงและส่วนแบ่งการตลาด

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม

ขึ้นในระยะยาว	(Emerging	risk)

4. ความเสีย่งจากการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นผ่าน 
ไปสู่ยุคดิจิทัล

จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจ�าเป็นต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถ
ของพนักงานทีจ่ะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงท ีบริษัทอาจสญูเสียความได้
เปรียบทางการแข่งขันทางธรุกิจในปัจจุบนั รวมถงึธรุกจิทีจ่ะเกดิขึ้นใหม่ในอนาคต 

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• สรรหาพนักงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการของบริษัท รวมถึงการ

พัฒนาทักษะใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต
• ร่วมมอืกบัสถาบนัระดบัโลกท่ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เพื่อวางรากฐาน 

พัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมแก่พนักงานเฉพาะกลุ่มในการด�าเนิน
ธุรกิจด้านดิจิทัล รวมถึงสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ (Succession plan) 
พร้อมทัง้การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation) 
ไปสู่ยุคดิจิทัล ซ่ึงมีผลกระทบในระยะยาว (Emerging risk)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง		

และส่วนแบ่งการตลาด

ไม่เปลี่ยนแปลง

5. ความเสี่ยงจากการต ้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห ่วงโซ ่อุปทาน  
(Supply Chain)

เอไอเอสต้องซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานจากผู ้ขายหลักน้อยราย 
เนื่องด้วยข้อจ�ากัดในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของผู้ขาย ซึ่งรวมไปถึง 
การใช้บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐาน ท�าให้อาจมี 
ความเส่ียงจากการที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการ
ได้ตามที่ตกลงไว้ ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ 
ตึงเครียดมากขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงด้านการด�าเนินงานของ 
เอไอเอส ในฐานะที่เอไอเอสมีคู่ค้าท่ีเป็นบริษัทเอกชนในประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนเป็นหลัก ซ่ึงบริษัทคู่ค้าดังกล่าวอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการให้กับเอไอเอสได้ตามท่ีตกลงไว้

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• ก�าหนดนโยบายการจดัซือ้/จดัจ้าง จากผูข้าย/ผู้ให้บริการแบบ Multi-vendor 

ส�าหรับอุปกรณ์และการบริการที่ส�าคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพึ่งพา 
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงเป็นหลัก

• จัดเตรียมรายช่ือผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ ทีผ่่านกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐาน
ทีบ่ริษัทก�าหนดเพื่อให้สามารถเลอืกใช้บริการได้ หากผู้ขาย/ผูใ้ห้บริการหลัก
ไม่สามารถให้บริการได้ 

• ควบคมุปริมาณอุปกรณ์ส�ารอง อะไหล่ และ/หรือ สินค้าคงคลัง ให้อยูป่ริมาณ
ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์/สินค้าหลัก
ที่ส�าคญั

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน	การหยุดชะงักทาง

ธุรกิจและ/หรือภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

6. ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทได้ท้ังในเชิงของโอกาสและอุปสรรค เนื่องด้วยการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีมี 
ผลกระทบต่อก�าลังการซื้อของผู้ใช้บริการ 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้งานการส่ือสารผ่านทางโทรศัพท์ ไร้สาย 
ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านเสียง หรือการส่ือสารผ่านข้อมูลต่างๆ ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของคนในประเทศ รวมท้ังค่าบริการในการใช้งาน 
ท่ีผู้ให้บริการก�าหนดอยู่ในระดับที่สามารถจับจ่ายได้ (Affordable price) ท�าให้ 
บริษัทได้รับผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในระดับ 
ที่ยอมรับได้  

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้/	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและ 
ระบบงานสำาคัญ
ด้วยบริการโทรคมนาคมเป ็นบริการจ�าเป ็นพื้นฐานส�าหรับการติดต ่อ 
ส่ือสารของประชาชนและธุรกิจ หากกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ท่ีไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท อาจส่งผล
ให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลักด้านโครงข่าย และเกิดการหยุด
ชะงักทางธุรกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเน่ืองของการส่งมอบบริการ
ให้ลูกค้าและรายได้ของบริษัท

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 053

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เอไอเอ
สมีการสร้างระบบส�ารองที่จ�าเป็นในบางส่วนเพื่อรองรับ (redundancy) ระบบ
ปฏิบัติงานหลักที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งมีการวางแผน
เพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ 
เช่น ด�าเนินการติดต้ังเสาสัญญาณตามมาตรฐานการออกแบบ EIA-222C ให้
สามารถรองรับความแรงลมในระดับที่สูงกว่าข้อมูลความแรงลมที่เคยเกิดขึ้น
ในประเทศไทย การยกความสูงของสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากอุทกภัย
ร้ายแรงสุดในปี 2554 เป็นต้น รวมทั้งก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM Policy) ท้ังระดับ
องค์กรและระดับหน่วยงาน โดยให้มีการซักซ้อมและทบทวนแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

นอกเหนอืจากน้ี เอไอเอสได้รับการรบัรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 Business Continuity Management 
System ในฐานะท่ีได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยภิบัติ ซ่ึงก่อให้
เกิดการบริหารความย่ังยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้
อย่างแท้จริง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้	ภาพลักษณ์ชื่อเสียง	

และการด�าเนินการไม่ได้ตามแผนงาน

ไม่เปลี่ยนแปลง

8. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ถือเป็นปัญหา 
ระดับสากล ที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการด�าเนินการทางธุรกิจท้ังทาง
ตรงและทางอ้อม ตั้งแต่การดูแลรักษาโครงสร้างและอุปกรณ์โครงข่าย ต้นทุนใน
การให้บริการ ความต่อเนือ่งของสินค้าบริการในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมถงึ
ผลในเชิงเศรษฐกจิสงัคม อนัสืบเนือ่งจากการเปล่ียนแปลงอุณหภมูโิลกท่ีกระทบ
ต่อสภาพการอยู่อาศยัและระบบอาหารและเกษตรกรรม นอกจากนี ้การผลักดนั
ของรัฐบาลทั่วโลกและการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่สังคมที่ลดการปล่อยคาร์บอน 
(Decarbonization) สร้างให้เกดิความเสีย่งในการเปล่ียนผ่าน (Transition risk) 
ซ่ึงกระทบทัง้ในด้านต้นทนุการท�าธรุกิจและมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อลดผลกระทบ 
ในระยะยาว เอไอเอสได้ด�าเนินการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังน้ี

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยก�าหนดเป้าหมายปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินธุรกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม 

• การเลือกใช้และปรับปรุงอปุกรณ์ส่วนต่างๆให้เกิดประสิทธภาพพลังงาน
สูงข้ึนและช่วยลดค่าไฟ

• เพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานทดแทนของบริษทั เช่น การตดิตัง้แผงโซลาร์
เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์บนอาคารดาต้าเซ็นเตอร์และสถานีฐาน 

• ด�าเนินการก�าจัดซากอุปกรณ์โครงข่ายที่หมดอายุอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิด
การรีไซเคิล รวมถึงโครงการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ใช้งานโทรศัพท์มือถือจากผู้บริโภคเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

• สนับสนุนให้ลูกค้ารับบริการต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับใบ
แจ้งหนี้ (e-statement) การช�าระค่าบริการ (e-payment) การเติมเงิน 
(e-top up) และการรับใบเสร็จ (e-receipt)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

การหยุดชะงักทางธุรกิจ/ค่าบ�ารุง

รักษาอุปกรณ์	และต้นทุนในการ

ด�าเนินธุรกิจในระยะยาว

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม

ขึ้นในระยะยาว	(Emerging	risk)

9. ความเสีย่งจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในวงกว้าง การใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แต่ความต้องการการใช้งาน
ด้านการสื่อสารและข้อมูลกลับเพิ่มสูงข้ึน บริษัทต้องหาช่องทาง และน�าเสนอ
สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงส่งผลก
ระทบต่อรายได้ทางการเงินของบริษัทโดยตรง นอกเหนือจากนี้การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัท ท�าให้รูปแบบการด�าเนินงานของบริษัทมีการเปล่ียนแปลง
ไปเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก แต่ก็ยังต้องสามารถรักษาระดับการให้บรกิาร
สินค้าและบริการของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การเลือกซ้ือสินค้าและ

บริการผ่านระบบออนไลน์ ทดแทนการให้บริการที่หน้าร้านค้า บริการจัดส่ง
สินค้า ให้บริการข้อมูลผ่าน AI หรือ Chatbot การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ท�างานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้
บริการลูกค้า

• น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ท่ีให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความ

 ซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์
เพื่อดึงดูดลูกค้า

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 054

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



• น�าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในรูปแบบ
ฐานวิถชีีวิตใหม่ ท่ีเหมาะสมกบัลูกค้าท่ัวไป และลูกค้าองค์กร เช่น การท�างาน
จากบ้าน (Work from home) การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

• พัฒนาระบบโครงข่ายสัญญาณ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการ
ใช้งานด้านข้อมูลที่เพิ่มสูงข้ึน

• จดัต้ังศนูย์แจ้งเหตุ COVID-19 ส�าหรับภายในบริษทั เพื่อติดตามสถานการณ์ 
รับแจ้งเหตุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดมาตรฐานในการป้องกัน และรับมือการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
อาคาร ก�าหนดแนวทางการท�าความสะอาดจุดท่ีมีการสัมผัสร่วม ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ท่ีมาติดต่อจากภายนอก เป็นต้น

• ก�าหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน (Work from 
home) ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของ
พนักงาน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงิน	/	การหยุดชะงัก

ทางธุรกิจ	/	ความปลอดภัยของ

พนักงาน

ความเสี่ยงใหม่ในปี	2562

10. ความเสี่ยงจากสินค้าและบริการทดแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบข้อความ เสียง 
หรือภาพ ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Over the Top – OTT) ท้ังในแง่ของผู้ให้
บริการท่ีไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองท�าให้มต้ีนทนุทีต่�า่กว่าในแง่ของการให้
บริการ และในแง่ของผูบ้ริโภคทีมี่ทางเลือกในการใช้บริการ หรือรับชมบริการจาก 
OTT ได้หลากหลายโดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีต�า่ หรือบางส่วนสามารถใช้
บริการได้ฟรี นอกจากนี้ แนวโน้มการเกิดขึ้นของการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่
อาจจะสามารถมาทดแทนรูปแบบการให้บริการของบริษัท มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น 
เช่น การให้บริการอนิเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท ท่ีต้องมีการลงทุนและพัฒนาด้านโครงข่ายตลอดเวลา รวมทั้ง
การพฒันาและน�าเสนอสินค้าและบริการท่ียังสามารถสร้างรายได้และตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ริโภคให้ได้มากทีสุ่ด ท�าให้บริษทัมต้ีนทนุในการด�าเนนิการ 
สูงกว่าผู้ให้บริการ OTT และ/หรือ ผู้ให้บริการในรูปแบบใหม่ ซ่ึงเอไอเอสมีแผน
จัดการความเสี่ยง ดังนี้

• ก�าหนดกลยุทธ์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี

• พฒันาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนบัสนนุ
ให้อยู่บนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี

• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัล
คอนเทนต์ (Content) เช่น ขยายการให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ 
Cloud Business Ecosystem

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
เพื่อให้พร้อมส�าหรับการด�าเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท

• ศึกษาแนวทางการลงทุน และด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
รายได้ใหม่ให้กับบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้ทางการเงินและขีดความ

สามารถในการแข่งขัน

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยเพิ่ม

ขึ้นในระยะยาว	(Emerging	risk)

11. ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Risk of Data Privacy)
เอไอเอสด�าเนินธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งรายบุคคลและลูกค้าธุรกิจจ�านวน
มาก และจ�าเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุมเพื่อปกป้อง
ความเส่ียงจากการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงความเสี่ยง 
ท่ีอาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีการร้องขอ  
และด�าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: 
PDPA) และ General Data Protection Regulation (GDPR)
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เอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังนี้
• จัดต้ัง Data Protection Office (DPO) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง 

ที่รับผิดชอบดูแลและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีรัดกุม 

• ก�าหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ
จากภาครัฐสืบเนื่องจากกฎหมายต่างๆ

• ก�าหนดกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการเข ้าถึงข ้อมูล 
ท่ีรัดกุม ออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และมีการสอบทานอย่าง
สม�่าเสมอ

• ในกรณีที่บริษัทจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานรัฐตาม
ท่ีร้องขอ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบอ�านาจทางกฎหมายและพิจารณา
เนื้อหาของข้อมูลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด และจะต้องไม่ก่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

• มีกระบวนการรับข ้อร ้องเ รียนจากลูกค ้าในกรณีที่ มีข ้อมูล ร่ัวไหล 
หรือได้รับผลกระทบ รวมถึงกระบวนการจัดการและเยียวยา

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

ภาพลักษณ์ของบริษัท	/	บทปรับจาก

หน่วยงานก�ากับดูแล

ความเสี่ยงใหม่ในปี	2562

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เอไอเอสมีรายรับและรายจ่ายบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศจากการให้บริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) และจากการซ้ืออุปกรณ์โครง
ข่ายต่างๆ ดังนั้นความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของบริษัท

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี
• การท�าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 

โดยก�าหนดอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าไว้ ณ วันที่ท�าสัญญาเพื่อการ 
ส่งมอบในอนาคตตามจ�านวนเงิน สกุลเงิน ในระยะเวลาที่ระบุไว้

• การช�าระค่าสินค้าและบริการที่ เป ็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยการใช ้
เงินฝากในสกุลเงนิตราต่างประเทศที่มีอยู่ (Natural Hedge)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง 
จากปี 2562

รายได้/	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง
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