
การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและตลาดผู้บริโภค  
ท�าให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทายรวมถึงโอกาสในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง  
เช่น การแข่งขันจากธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีอาจกระทบการสร้างรายได้ บริการ
โทรคมนาคมแบบเดิม การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องผู ้ใช้บริการ 
จากภัยไซเบอร์ท่ีลูกค้ามีความกังวลเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงและ 
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต 
รวมถึงประเด็นด้านสภาวะภูมิอากาศโลกที่เปล่ียนแปลงฉับพลัน ส่งผลให้ 
การด�าเนินธุรกิจของเราจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการใช้พลังงานและกระบวนการ 
ก�าจัดของเสียอย่างเหมาะสม ประเด็นเหล่านี้ทวีความส�าคัญข้ึนท้ังแรงผลักดัน
จากภาครัฐ กลุ่มธุรกิจด้วยกันเอง ผู้บริโภค และเจ้าของแหล่งเงินทุน ทุกวันน้ี 
การท�าธุรกิจให้ย่ังยืนส�าหรับเราจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งท่ีเราต้องปฏิบัติ 
ให้เกิดผลและสร้างแบบอย่างในฐานะทีเ่ราเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่และมีผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างมาก

เอไอเอสได้ก�าหนดทิศทางการท�าธุรกิจอย่างย่ังยืนให้มีประเด็นท่ีชัดเจน 
เพื่อการปฏิบัติให้เกิดผล โดยมองประเด็นต่าง ๆ ท้ังในแง่ความเสี่ยงและโอกาส 
ก�าหนดเป็น “แนวทางกลยุทธ์	7	ด้าน	สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” ครอบคลุม 
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การมุ่งพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้า การพฒันา 
และดูแลบุคลากรแบบองค์รวม การสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
และสังคม การส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 
และสังคมออนไลน์ การใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพเพื่อลดปริมาณคาร์บอน  
รวมถึงการลดและก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี

เอไอเอสมคีณะกรรมการพฒันาสู่ความย่ังยืน มีหน้าทีพ่ิจารณานโยบาย กลยุทธ์ 
เป้าหมายการด�าเนนิงานท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาสู่ความย่ังยืน รวมถงึสอบทาน 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู ่ความย่ังยืน 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ โดยน�าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 
เป็นรายไตรมาส (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 162 หัวข้อ ขอบเขตคณะกรรมการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน)

เอไอเอสให้ค�าม่ันสัญญาว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า 
ในด้านธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี  
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ 
เพือ่เปน็รากฐานในการพัฒนาประเทศและสรา้งคุณคา่แกส่งัคมไทยในทุกภาคสว่น  
มุ่งสู่การเติบโตร่วมกันอย่างอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด 
การด�าเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ที่รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ประจ�าปี 2563 ฉบับเต็มที่ link : https://sustainability.ais.co.th/storage/
sustainability-report/2020/20210225-advanc-srd-2020-th.pdf
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริหารปัจจัยการผลิต การปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การขาย
และช่องทางการจัดจำาหน่าย บริการหลังการขาย กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ

•	 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร	และ

คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	และบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

•	 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	

ตามมาตรฐาน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

โดยคัดเลือกคู่ค้าที่มีการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยี

อย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	

ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	ผลต่อสิ่งแวดล้อม	

และความปลอดภัยในการท�างานตามมาตรฐาน

•	 การจัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

ความปลอดภัย	เช่น	สมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	และอุปกรณ์

กระจายสัญญาณ	(router)	ในหลากหลายระดับราคา	

เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ	

ได้ทั่วถึง

•	 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากภาครัฐ	(กสทช.)

•	 การบริหารจัดการระบบโครงข่าย	ระบบสารสนเทศ	

และระบบปฏิิบัติการต่างๆ

•	 การสรรหาพื้นที่ตั้งสถานีฐานโดยประเมินผลกระทบ	

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	พร้อมสร้างสถานีฐานและ	

โครงข่ายที่ทนทานต่อภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน	เช่น	ภัยน้�าท่วม	

และพายุ	เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

•	 การวางโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	มีคุณภาพ	

ที่ดี	มีมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมจ�ากัดผลกระทบ	

ต่อสิ่งแวดล้อม	โดยเน้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		

และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้ง	

โซล่าเซลล์

•	 การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูล	

ส่วนบุคคลของลูกค้า	โดยมีนโยบาย	กรอบการด�าเนินงาน		

ผ่านรับรองมาตรฐาน	ISO27001	ด้านระบบบริหารจัดการ		

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	และมีกระบวนการ	

เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามแบบ	24x7

•	 การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการด�าเนิน

ธุรกิจ	โดยคัดเลือกคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อ	

น�าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการก�าจัดอย่างถูกวิธี

•	 การวิจัยและพัฒนาสินค้าบริการดิจิทัล	

ที่หลากหลาย	เพื่อส่งเสริมการเติบโต	

ของธุรกิจ	รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต	

และสังคมโดยรวม

•	 การร่วมมือกับคู่ค้าในหลากหลายธุรกิจ

อุตสาหกรรม	เพื่อพัฒนาสินค้าบริการ	

ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการท�าธุรกิจ	

ในยุคดิจิทัล

•	 การรักษามาตรฐานและควบคุมความปลอดภัย

ในงานติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ของผู้รับเหมาช่วง

•	 การบริหารช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ลูกค้า	

ได้ใช้บริการอย่างเหมาะสม	ทั้งช่องทางออนไลน์

และออฟไลน์	รวมถึงการตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพตัวแทนจัดจ�าหน่าย		

และมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

•	 การท�าการตลาดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการอย่างโปร่งใส	ถูกต้องครบถ้วน	

และก�าหนดราคาอย่างเป็นธรรม

•	 การให้บริการลูกค้าหลังการขาย		

เพื่อสร้างความพึงพอใจ	โดยมีช่องทาง	

ที่หลากหลาย	เช่น	เอไอเอสช้อป		

คอลเซ็นเตอร์	และโซเชียลมีเดียต่างๆ

•	 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า		

โดยมีนโยบายและกระบวนการก�าหนด	

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลลูกค้า		

พร้อมจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้า

•	 การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า		

โดยจัดกลุ่มตามการใช้งานและความต้องการ	

เพื่อน�าเสนอสิทธิประโยชน์เน้นสร้างความ

สัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

•	 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ		

โดยการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันภัย

ไซเบอร์	และการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

ถูกต้อง

•	 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นธรรม

และมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน	

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเติบโตธุรกิจ		

มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม		

สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ด	ี

ในการท�างาน

•	 การบริหารระบบบัญชีการเงินที่เป็น	

ที่เชื่อถือได้	มีความถูกต้องโปร่งใส	มุ่งเน้น	

ให้เกิดความมั่นคงทางการเงินเพื่อสนับสนุนการ

เติบโตของธุรกิจ

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล

และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางและความถี่ ความคาดหวัง การตอบสนอง

ชุมชนและสังคม

•	 หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์	(ทุกวัน)

•	 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	(ทุกวัน)

•	 บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและครอบคลุม	

ในพื้นที่ชุมชน	รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ	เช่น	อีคอมเมิร์ซ		

การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	เป็นต้น

•	 ความปลอดภัยต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	

ที่ส่งจากเสาส่งสัญญาณ

•	 การได้รับการสนับสนุนหรือรับความช่วยเหลือทั่วไปแก	่

ชุมชนยามภัยภิบัติ	หรือสถานการณ์คับขัน

•	 โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมกว่าร้อยละ	98	ของประชากร	และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	

บรอดแบรนด์ครอบคลุมกว่า	7	ล้านครัวเรือนใน	50	กว่าจังหวัด	และมีแพ็กเกจราคาที่หลากหลาย

เหมาะสม

•	 ส่งเสริมคุณภาพชึวิตชุมชน	โดยการสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยี	ผ่านโครงการ	อสม.		

ส่งเสริมสาธารณสุขไทยและลดการระบาดของโรค	ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้งานดิจิทัล	

เพื่อการตลาดออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	พร้อมส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัย	

ในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

•	 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและผู้น�าชุมชน	เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพ	

จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งจากเสาส่งสัญญาณ	พร้อมมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน	

เพื่อตอบสนองความต้องการและประเด็นความกังวลได้อย่างเหมาะสม

•	 สนับสนุนชุมชนยามเกิดภัยพิบัติ	เช่น	ภัยน้�าท่วม	ภัยหนาว	หรือในโอกาสต่างๆ	เช่น		

จัดกิจกรรมวันเด็ก	กิจกรรมในชุมชน	เป็นต้น	

ลูกค้าทั่วไป

•	 AIS	Call	Center	เป็นช่องทางหลักในการรับผลประเมิน	

ความพึงพอใจจากลูกค้า	ความเห็น	ข้อแนะน�าติชมต่อ	

การให้บริการของพนักงาน	ผ่านระบบอัตโนมัติ	IVR		

และแชทบอท	(ทุกวัน)

•	 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	08-0000-9263	(ทุกวัน)

•	 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด

•	 คุณภาพของโครงข่ายและการให้บริการลูกค้า	รวมถึง	

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อและเข้าถึงบริการ	

ได้หลากหลายช่องทาง

•	 พนักงานและระบบบริการมีความรู้	ความสามารถ	ให้ข้อมูล	

ถูกต้อง	แนะน�าแก้ไขปัญหา	ปฎิบัติตามค�ามั่นและติดตามผล	

จนแล้วเสร็จ	ภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด	พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบ	

•	 มีคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเสี่ยงเป็นผู้ก�ากับดูแลในด้าน	การก�าหนดนโยบาย	

และกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคณะกรรมการ	

รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล		

พร้อมจัดอบรมและทดสอบความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	

ส่วนบุคคล	จ�ากัดการเข้าถึงตามล�าดับความส�าคัญของข้อมูล	รวมถึงมีนโยบายก�ากับดูแล	

อย่างโปร่งใส	พร้อมก�าหนดบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง

•	 มีกระบวนการตรวจสอบและวัดผลคุณภาพสัญญาณอย่างสม่�าเสมอ	พร้อมพัฒนาระบบ	

ตอบรับอัตโนมัติ	(IVR:	Interactive	Voice	Response)	ให้สามารถบริหารจัดการส�ารอง	

คิวรอสาย	และสามารถรับรู้การสั่งงานด้วยเสียง	โต้ตอบ	แนะน�าสินค้าและบริการ	

ด้วยปัญญาประดิษฐ์	รวมถึงให้บริการผ่านช่องทางอีเมล์	โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ	เป็นต้น

•	 ใช้ระบบ	E-learning	ถ่ายทอดให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทาง	online	สามารถเรียนรู	้

ได้ตลอดเวลา	

•	 ปรับปรุงกระบวนการท�างาน	ลดระยะเวลาด�าเนินการ	โดยให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะ	

การด�าเนินการผ่านระบบอัตโนมัติ
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ลูกค้าองค์กร

•	 การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการติดต่อผ่านช่องทางให้

บริการต่างๆ		เช่น	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กร,		

AIS	Call	Center	และ	ICT	Service	Desk	(ให้ค�าปรึกษา	

ด้านเทคนิค)	รวมถึงช่องทางออนไลน์	เช่น	e	Business	Portal	

(เดือนละ	1	ครั้ง)

•	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	เช่น	AIS	Call	

Center	และเว็ปไซด์เอไอเอส	บิสซิเนส	(ทุกวัน)

•	 คุณภาพของสินค้าและบริการ	อาทิ	โครงข่ายที่ครอบคลุม		

มีความเสถียร	และมีความเร็วในการเชื่อมต่อดาต้าสูง	มีโซลูชั่น	

ทางธุรกิจที่หลากหลายช่วยเสริมศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ		

มีบริการหลังการขายและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

•	 มีบริการที่หลากหลาย	ตรงความต้องการของลูกค้า		

ตอบโจทย์	New	Normal	และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผล	

ในการด�าเนินธุรกิจ	เนื่องจากบริบทการท�าธุรกิจที่เปลี่ยนไป	

•	 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	

และมีมาตรฐาน

•	 พัฒนาโครงข่าย	4G	อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพสูง	ตรวจวัดประสิทธิภาพสม่�าเสมอ		

และน�าเทคโนโลยี	5G	มาใช้ในปี	2563	พัฒนาบริการอินเทอร์เนต	ไฟเบอร์เพื่อการเชื่อม	

ต่อความเร็วสูง

•	 จัดตั้งศูนย์ปฏิิบัติการรับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์	24	×	7	(Cyber	Security	

Operation	Center:CSOC)	นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	เพื่อตอกย้�า	

ความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า	เช่น	ISO27001	Information	Security	

Management	System	(ISMS)	ด้านระบบบริหารจัดการ	ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ		

PCI	DSS	(Payment	Card	Industry	Data	Security	Standard)	ด้านความปลอดภัย	

ของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรช�าระเงิน	เป็นต้น

•	 พัฒนาบริการใหม่ในด้านคลาวด์	ไอซีที	ความปลอดภัยไซเบอร์และไอโอที	เพื่อตอบสนอง	

ความต้องการในการด�าเนินธุรกิจที่คล่องตัว	ปลอดภัยมากขึ้น

•	 โปรโมชั่นที่คุ้มค่า	รวมถึงแอปพลิเคชั่น	โซลูชั่น	และอุปกรณ์ต่างๆ	ที่เป็นตัวช่วยในการด�าเนินธุรกิจใน

ยุค	New	Normal	รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายส�าหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ		

เช่น	ส่วนลดค่าสินค้าและบริการจากเอไอเอสและพันธมิตร	ทดลองใช้ฟรีหรือรับส่วนลดภายใต้

โครงการ	Biz	up

•	 พัฒนาช่องทางดิจิทัลช่วยในด้านงานขายและงานบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	เช่น	ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์	ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ	ออกใบเสร็จรับ

เงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงการช�าระค่าบริการและแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนยื่นหักภาษ	ี	

ณ	ที่จ่ายออนไลน์
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คู่ค้า

•	 การประเมินความพึงพอใจของคู่ค้า	(ปีละ	1	ครั้ง)

•	 ตัวแทนพนักงานที่ท�าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า	(ทุกวัน)

•	 แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ส�าหรับช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(ทุกวัน)

•	 ประชุมประจ�าปีกับคู่ค้า	(ปีละ	1-2	ครั้ง)

•	 การสัมภาษณ์	(ปีละ	1	ครั้ง)

•	 เติบโตไปพร้อมกับเอไอเอสในการขยายบริการที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า	

ที่หลากหลาย

•	 คาดหวังให้เอไอเอสมีความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

•	 คาดหวังให้ธุรกิจของเอไอเอสเชื่อมโยงกับด้านสังคมมากขึ้น

•	 ส่งเสริมให้คู่ค้าขยายขีดความสามารถในการจัดจ�าหน่ายสินค้าด้านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด	์	

เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่คู่ค้า	

•	 สร้างมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ	รวมถึงมีโครงสร้างการให้ผลตอบแทน	

ที่เหมาะสมเป็นธรรม

•	 พัฒนาแพลตฟอร์มให้คู่ค้าเชื่อมต่อในการท�าธุรกิจร่วมกันกับเอไอเอสได้มีประสิทธิภาพ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

•	 การประชุมผู้ถือหุ้น	(ปีละ	1	ครั้ง)	

•	 งานแถลงผลประกอบการ	เช่น	งานประชุมนักวิเคราะห์	การเดิน

สายพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	SET	opportunity	day	

(ไตรมาสละ	5-6	ครั้ง)	

•	 เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์	อีเมล์	investor@ais.co.th		

ช่องทาง	Line@	และเบอร์ติดต่อ	(ทุกวัน)

•	 การเข้าเยี่ยมชมกิจการ	(ปีละ	1	ครั้ง)

•	 การเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ

•	 การจ่ายผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การด�าเนินงานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้

•	 การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

•	 คงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโทรศ�พท์เคลื่อนที่	พร้อมขยายธุรกิจไปสู่บริการด้านใหม่ๆ		

เพื่อสร้างการเติบโต	เช่น	บริการด้านดิจิทัล	บริการลูกค้าธุรกิจด้านคลาวด์	ธุรกิจประกันภัย	เป็นต้น

•	 ก�าหนดนโยบายจ่ายปันผลที่ร้อยละ	70	และจ่ายปีละสองครั้ง

•	 คะแนน	Corporate	Governance	Report	ระดับ	“ดีเลิศ”	จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	

กรรมการบริษัทไทย	

•	 สื่อสารผลการด�าเนินงานรายไตรมาสอย่างสม่�าเสมอในทุกช่องทาง	โดยเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ	

อย่างครบถ้วนและทันเวลา	ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามประเภทของนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
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กลยุทธ์ 7 ด้าน สู่การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านสิ�งแวดล�อม

เสร�มสร�างและพัฒนาบุคลากรให�มีความพร�อม

ต�อการรองรับการขยายตัวโดยเฉพาะธุรกิจ

ทางดิจ�ทัล

ลดและร�ไซเคิลของเสียจากการ

ดำเนินธุรกิจและส�งเสร�มให�คนไทย

ร�วมกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส�

อย�างถูกว�ธี

1. มุ�งพัฒนานวัตกรรมด�านดิจ�ทัล 6. ใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพเพ�่อลดปร�มาณคาร�บอน  

7. ลดและกำจัดขยะอย�างถูกว�ธี 

3. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค�รวม 

2. ปกป�องระบบสารสนเทศและคุ�มครอง
    ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า 

สร�างสินค�าบร�การผ�านนวัตกรรม

ด�านดิจ�ทัล เพ�่อยกระดับคุณภาพชีิว�ตคนไทย

และเสร�มศักยภาพของภาคธุรกิจ 

ลดปร�มาณคาร�บอนจากกระบวนการ

ดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและส�งเสร�ม

การใช�พลังงานหมุนเว�ยน  

พัฒนาระบบการป�องกันภัยไซเบอร�และ

การปกป�องข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า

ที่เชื่อถือได� ยกระดับคุณภาพความเป�นอยู�ของชุมชน

และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ด�วยโครงสร�างพ�้นฐานและโซลูชั่นด�านดิจ�ทัล 

มุ�งสร�างแบรนด�ที่ส�งเสร�มการใช�อินเทอร�เน็ต

และสังคมออนไลน�อย�างเหมาะสมและ

ปลอดภัยแก�ผู�ใช�งาน 

4. สร�างคุณค�าให�แก�สังคมทุกกลุ�ม 5. ส�งเสร�มความเหมาะสมและปลอดภัยใน
    การใช�อินเทอร�เน็ตและสังคมออนไลน� 
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1. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
• สร้างรายได้จากนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท

2. ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
• ด�าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวข้อง 
• ส่งเสริมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อปกป้อง 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ และการบริการใหม่ๆ ท้ังในด้านกระบวนการ 
 เทคโนโลยีและความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

• เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการด�าเนินงานด้วยเทคโนโลยี 
 Machine Learning และ Artificial Intelligent ส�าหรับกระบวนการ 
 เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินภัยคุกคาม พร้อมปรับกระบวนการด�าเนินการ 
 ให้กระชับ รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Automation 

• ก้าวเป็นหน่ึงในผู้น�าในการให้บริการ CSOC ส�าหรับลูกค้าองค์กร  
 เพ่ิมศักยภาพการให้บริการ พัฒนาบริการให้ค�าปรึกษาด้านการ 
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

• พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรฐานทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย 
 ไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท CSL ให้มีมาตรฐาน 
 เดียวกับกลุ่มเอไอเอส

3. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม 
• สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีทักษะใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพียงพอ 

 ต่อการเติบโตขององค์กร 
• ร้อยละ 85 ของกลุ่มพนักงาน Talent ยังคงท�างานกับองค์กร 
• ร้อยละ 85 ของกลุ่มพนักงานปัจจุบันได้รับการอบรม และพัฒนา
 ทักษะใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
• อัตราพนกังานท่ีเข้าร่วมการส�ารวจความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กร 

 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 85 และคะแนน Employee Engagement Index 
 ไม่ต�่ากว่า 4.10 (ร้อยละ 82) 

4. สร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม
• คนไทย 700,000 ราย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 ของเอไอเอสและพันธมิตร

5. ส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ 
สังคมออนไลน์
• เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหน่ึงของประเทศไทยให ้

 ความเชือ่มัน่ในด้านความปลอดภยัและการใช้อินเทอร์เนต็อย่างเหมาะสม
• ส ่ง เสริมการใช ้อิน เทอร ์ เ น็ตและสังคมออนไลน ์อย ่างเหมาะสม 

 และปลอดภัยแก่เยาวชนใน 1,500 โรงเรียน และปกป้องคนไทย 
 จากความเสี่ยงด ้านไซเบอร ์ด ้วยเคร่ืองมือดิจิทัล 290,000 ราย 

6. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณคาร์บอน 
• ลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดจากสัดส่วนการปล่อย 

 ก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม ต่อปริมาณการใช้งานดาต้าลง 
 ร้อยละ 90 เทียบกับปีฐาน 2558  

• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานรวม  
 เทียบกับร้อยละ 0.06 ในปี 2561  

7. ลดและกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี  
• รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าและสาธารณชน เพื่อเข ้าสู ่

 กระบวนการรีไซเคิล 360,000 ช้ิน
• ลดสัดส่วนจากกระบวนการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากร้อยละ 5  

 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 3  
• เป็นแบรนด์ผู ้ให ้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหน่ึงของไทย ท่ีให ้

 ความเชื่อม่ันในด้านความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมในเร่ืองการบริหาร
 จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยรวมถึง
 การรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
 อย่างถูกวิธี

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2566
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การจัดการความย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

สร้างสินค้าบริการผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนไทยและเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ

การพฒันาของเทคโนโลยดีจิิทัลได้เข้ามามบีทบาทเปล่ียนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว 
สร้างให้เกิดทั้งสินค้าบริการในรูปแบบใหม่และธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมทั้งในชีวิตประจ�าวัน 
และการท�าธุรกิจ พร้อมการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ ทั่วโลก ท�าให้
ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมต้องเผชิญกับความท้าทายทีห่ลากหลาย อย่างไรกต็าม 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็นับเป็นโอกาสส�าหรับเอไอเอสที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจและสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
พร้อมส่งเสรมิการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าแก่สังคม ขณะที่จ�ากัด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เอไอเอสมุ่งม่ันในพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและพัฒนา
ศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ เอไอเอสต้ังเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น
ผู้น�าในด้านนวัตกรรมแห่งความย่ังยืน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว
ขององค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายงานขับเคล่ือนนวัตกรรม มีหน้าท่ีขับเคล่ือนความ
เป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์จากท้ังภายในและการร่วมมือกับพันธมิตร
ให้มีความต่อเน่ืองและย่ังยืน พร้อมสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและ 
ส่งเสริมการเติบโตของแหล่งรายได้ใหม่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ท้ังตลาดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของเอไอเอส 
อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงตลาดอื่นๆ ฝ่ายงานขับเคล่ือนนวัตกรรมรายงานตรง
ต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง  

โดยมีหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระยะส้ันและยาวเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพและ
ความสามารถทางการแข่งขันในโลกดิจิทัล

โครงสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของเอไอเอส มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมท้ังจากองค์ความรู้ภายในองค์กร
และความรู้ภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจ มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร ท้ังความร่วมมือกับหน่วย
งานวิชาการและหน่วยงานภาครัฐเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และเทคโนโลยี รวม
ถึงร่วมพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ จากการสร้างสินค้าและบริการต้นแบบ จนไปถึง 
การให้น�าสินค้าและบริการสู่ตลาด เอไอเอสได้จัดสรรเงินลงทุนส�าหรับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเตบิโตของระบบนเิวศน์ของอุตสาหกรรม
ไอซีทีท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยรวมในปี 2563 เอไอเอสใช้เงินลงทุนกว่า 
162 ล้านบาท เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเน้นในด้านการพัฒนาไอโอที  
และอุตสาหกรรมอัจฉริยะและการพัฒนาระบบแบบไมโครเซอร์วิส เป็นต้น

ว�เคราะห�ข�ดความสามารถ
และกำหนดแผนงาน
เชิงกลยุทธ�ระยะสั้น

การสร�างกลยุทธ�
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(Problem

Solution Fit)

ภาคการศึกษา
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โครงสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของเอไอเอส
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ผลการดำาเนินงานปี 2563

1. การส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร ในโครงการ AIS InnoJUMP  
ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดท่ีตอบสนองต่อการสร้างนวัตกรรม โดยให้โอกาสใน
การทดลองและสร้างส่ิงใหม่ๆ ทีจ่ะสร้างโอกาสเตบิโตเป็นธรุกจิใหม่ให้กบัองค์กร 
โดยมจีุดประสงค์เพื่อให้สามารถพฒันาสินค้าและบริการออกสู่ตลาดได้ เอไอเอส 
จัดประกวด “INNOJUMP Competition 2020” โดยมีพนักงานท่ีส่งแนวคิด
ทางธุรกิจรวมกว่า 290 โครงการ และโครงการท่ีผ่านสู่รอบสุดท้ายจะได้รับเงิน
ทุนเพื่อทดสอบทดลองและพัฒนาโครงการออกสู่ตลาด 

2. ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขับเคล่ือนนวัตกรรม 
• ทดสอบบริการ 5G เพื่อสร้างโอกาสและเสริมขีดความสามารถให้แก่ภาค

อุตสาหกรรมไทย เอไอเอสร่วมกับพันธมิตรพัฒนาและทดลองเทคโนโลยี 
5G เพื่อทดสอบบริการต้นแบบ (use case) พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน โดยร่วมกบัเอสซีจีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พฒันารถยกต้นแบบ
ให้สามารถควบคุมผ่านระยะไกลกรุงเทพไปยังสระบุรี ผ่านเครือข่าย 5G  
รวมถึงทดสอบการน�าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในกจิการท่าเทยีบเรือขนส่ง
สินค้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมเครนยกตู้สินค้าได้จากระยะไกล ณ 
ท่าเทียบเรือฮัทชิสัน พอร์ท ท่าเรือแหลมฉบัง 

• โครงการต่าง ๆ  จากการร่วมวิจยัและพฒันากับหน่วยงานวิชาการและสถาบัน
การศึกษา เช่น โครงการ IoT satellite เอไอเอสร่วมมือกับ University 
of Tokyo วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไอโอที ติดต้ังอุปกรณ์ ไอโอทีบริเวณ 
เขตป่าไม้ในพื้นท่ีห่างไกลเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าไปยัง 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในปี 2563 ได้ติดต้ังอุปกรณ์ ไอโอทีจ�านวน 3 จุด  
และจะติดตั้งเพิม่เต่ิมอีก 20 จุด ในปี 2564

• โครงการ AIS IoT Alliance Program (AIAP) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม 
ความรู้และความสามารถร่วมกันจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน รวมไปถงึผู้ผลิตอปุกรณ์ ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างโซลูช่ัน
ด้านไอโอททีีห่ลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ และ
พัฒนาศักยภาพของประเทศ โครงการ AIAP มีสมาชิกรวมกว่า 1,900 ราย 
ในปี 2563 เอไอเอสพร้อมด้วยพันธมิตรได้ผนึกความร่วมมือกับ เทศบาล
นครเกาะสมุย พัฒนาโซลูชั่นส์บนเครือข่าย NB-IoT นวัตกรรมโคมไฟส่อง
สว่างอัจฉริยะ เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
แสงสว่าง และอนุรักษ์ทรัพยากร โดยติดต้ังอุปกรณ์แล้วกว่า 5,000 จุด  
รอบเกาะสมุย

• โครงการ AIS Playground เอไอเอสได้จัดให้มีพื้นที่ ซ่ึงเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อบ่มเพาะนวัตกรรม ซ่ึงเอไอเอสจะช่วยเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มนักศึกษา นักพัฒนา และกลุ่มคนท่ีมีแนวคิด 
ทางธุรกิจในระยะเร่ิมต้นสามารถน�าต้นแบบสินค้าของตนเองมาทดสอบ 
ด้านเทคนคิ รวมถึงทดลองเชือ่มต่อกับ API (Application Program Interfaces)  
ของเอไอเอสเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับการให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้จริง  
พร้อมจัดเตรียมผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ค�าแนะน�าและให้ความรู้ในเชิงเทคนิค  
ในปี 2563 มีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาร่วมทดสอบสินค้าต้นแบบและรับค�าปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญประมาณ 638 กลุ่ม ซึ่งกว่า 116 กลุ่มได้น�าสินค้าและบริการ

ประยุกต์ ใช้นวัตกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ระบาดของ Covid-19
AIS ROBOTIC LAB เอไอเอสสร้างแล็บพัฒนาหุ่นยนต์ 5G ท�าหน้าที่เป็น 
ผู้ช่วยแพทย์ตัวแรกของประเทศไทย เช่ือมต่อระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย 5G 
ได้ส�าเร็จ โดยเป็นผลงานจากทีมงาน AIS NEXT หน่วยงาน Innovation ทีทุ่่มเท
ออกแบบระบบ 5G Robot Platform ข้ึน โดยผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยี  
เครือข่าย การแพทย์ ออกมาเป็น หุน่ยนต์ทางการแพทย์ 5G ROBOT FOR CARE 
ที่สามารถปรับรูปแบบการท�างานให้ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละโรงพยาบาล 

ของตนมาเช่ือมต่อกับเอไอเอส เพื่อสนับสนุนการน�าสินค้าออกสู่ตลาด 
ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังจัดเวิร์คช็อปและการอบรมที่ AIS Playground 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครีเอเตอร์และผู้ประกอบการในหลากหลายด้าน 
รวม 5 ครั้งและมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 400 คน ในปี 2563 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 066

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของลูกค้า

พัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าท่ีเช่ือถือได้

ในฐานะที่เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลมีหน้าท่ีบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศจ�านวนมหาศาล ทั้งข้อมูลจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจและข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เอไอเอสตระหนักว่าการปกป้องระบบสารสนเทศ
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัย และการก�ากับดูแลการ
ด�าเนนิการงานใหส้อดคลอ้งกับกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะชว่ยปอ้งกนัผลกระทบตอ่ 
ผู้ใช้บริการจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงลดความเส่ียงต่อ
บริษัทในด้านการเงินและด้านช่ือเสียง นอกจากนี้ เอไอเอสยังเล็งเห็นโอกาส 
ทีจ่ะคิดคน้และพัฒนาบรกิารดา้นการรักษาความปลอดภัยไซเบอรอ์ยา่งครบวงจร  
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและส่งเสริมศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจให้แก่ 
ลูกค้าองค์กร ดังนั้น เอไอเอสจึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
รวมถึง เร่ งพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรให้พร้อมรับมือ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

เอไอเอสก�ากับดูแล ก�าหนดนโยบาย กระบวนการและระบบบริหารจัดการส�าหรับ
ทุกหน่วยงานตลอดทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจว่าเอไอเอสมีการ
ด�าเนินการอย่างโปร่งใสในด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นบคุคลของลูกคา้ รวมถงึระบุใหห้วัขอ้การปกปอ้งระบบสารสนเทศและ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของลูกคา้ไวใ้นการจัดการความเส่ียงขององคก์ร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเปน็ผูก้�ากับดแูลในดา้นความเส่ียง 

และในระดับการบรหิารงานมีการก�าหนดนโยบายและกลยุทธด์า้นความปลอดภัย
ไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้า
ทีร่ายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความ
เส่ียงเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ เอไอเอสได้บังคับใช้นโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับทุกหน่วย
งานทัว่ท้ังองคก์รตลอดจนองคก์รภายนอกทีด่�าเนนิการเก่ียวขอ้งกัน บรษิทัมกีาร
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร
จัดการและการปฎิบัติงานท่ีเก่ียวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา
ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และกรอบการท�างานของ
บรษิทั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เอไอเอสสามารถด�าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เน่ืองในภาวะฉกุเฉนิ  
บรษิทัไดจั้ดต้ัง Crisis Management Committee ประกอบดว้ยคณะผูบ้รหิาร
ระดับสูง และคณะหัวหน้าหน่วยธุรกิจ รายงานตรงต่อกรรมการผู้อ�านวยการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบ
และอ�านาจตัดสินใจในช่วงสภาวะวิกฤติ ตั้งแต่การตอบสนองต่อสถานการณ์ 
การบรรเทาความเสียหาย ตลอดจนการติดตามผล เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อลูกค้าและช่ือเสียงของบริษัท รวมไปถึง
การพิจารณามาตรการเยียวยาให้แก่ลูกค้า รวมถึงก�ากับดูแลให้คณะท�างาน 
Crisis Communication Team ด�าเนินการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
จ�าเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการสื่อสารกับหน่วยงานภาค
รัฐและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงทีต่อสถานการณ์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เอไอเอสมีแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
ในการป้องกันและตรวจสอบด้านการรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้า ให้แนวทาง 
และนโยบายเพื่อให้องค์กรด�าเนินงานอยู่ ในกรอบของกฎหมายและข้อ

บังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมท้ังเอไอเอสและบริษัทในเครือ รวมถึง 
เป็นที่ปรึกษาในการเก็บและการใช้ข้อมูลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานต่างๆ  
ในองค์กร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการด�าเนินธุรกิจ สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมต่อยอดน�าไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ 

เอไอเอสมแีนวทางและกระบวนการเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพการรักษาขอ้มูลสว่น
บุคคล ได้แก่ ก�าหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อ
ชี้แจงให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ก�าหนดกระบวนการจัดการขอ้มูล (Data Life Cycle 
Management) เพื่อป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ก�าหนดการ
จัดล�าดับช้ันความลับของข้อมูล รวมถึงจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญ รวมถึง
น�าเทคนิคการป้องกันข้อมูลท่ีหลากหลายมาใช้โดยครอบคลุมข้อมูลขณะท่ีเก็บ
รกัษาในระบบ และขณะทีใ่ชง้านและสง่ตอ่ขอ้มลู เพือ่ปอ้งกันการรัว่ไหลของขอ้มลู
ส่วนบุคคล ประยุกต์ใช้หลักการ Privacy by design และหลักการ Privacy by 
default ในการออกแบบบรกิารและผลติภณัฑต์ามความเหมาะสม จดัท�าขอ้ก�าหนด
เกีย่วกบักระบวนการของการเช่ือมตอ่ขอ้มูลในระบบอยา่งเปน็ขัน้ตอนและส่ือสาร
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด สร้างระบบและปรับปรุง 
กระบวนการรองรับการร้องขอสิทธิต่างๆ ของลูกค้า ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลให้ไดต้ามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด นอกจากน้ียังมุง่
สรา้งความตระหนักและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการปกปอ้งขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ลูกค้าให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงคู่ค้า และก�าหนดกรอบในการสอบ
ทานในเรือ่งการปกปอ้งคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งมีระบบ โดยมีทีมงานตรวจ
สอบภายในวางแผนการสอบทานตอ่เนือ่งตลอดท้ังป ีทัง้น้ีการก�าหนดกรอบและ
แนวทางในการสอบทานจะพจิารณาจากหลกัการปฏิบตัติามกระบวนการและขอ้
ก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการด�าเนินการ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากทางหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัยและองค์กรที่ม ี
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ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงพิจารณากิจกรรมต่างๆ ในการ 
ด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมที่มีความเส่ียงและเก่ียวเนือ่งกับข้อมูลส่วน
บคุคลอยา่งมรีะบบและครอบคลมุ ทัง้น้ี เอไอเอสมหีนว่ยงานกลางเพือ่ตอบสนอง
ต่อประเด็นด้านการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและภัยคุกคามไซเบอร์ 
ในกรณีที่เกิดการร่ัวไหลต่อข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Center) เพื่อให้ตอบ
สนองต่อประเด็นได้อย่างทันท่วงทีและเป็นระบบ

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
• เอไอเอสมีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบและก�าหนดข้อปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการ 

ทดสอบ และเฝา้ระวงัในการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอร ์โดยสว่นงาน 
รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะต่อการปกป้อง
และสร้างความตระหนักถึงการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
องคก์ร บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการปกปอ้งระบบเพือ่ใหป้ลอดภยัจากภยัคกุคาม
ด้านไซเบอร์ โดยด�าเนินการปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื้นฐานให้ปลอดภัย 
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ ท�าการทดสอบ 
ประเมนิและตรวจสอบความปลอดภัยกอ่นการเปดิใชร้ะบบและแอปพลิเคชนัจรงิ  
และจดัใหม้กีารทดสอบประเมนิดว้ยตนเองในกระบวนการของผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์  
รวมถึงน�าเทคโนโลยีการท�างานแบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการท�างานเพื่อ
ปรับปรงุประสทิธิภาพ พรอ้มเพิม่ศกัยภาพและความรวดเรว็ในการตอบสนอง 
ต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ เอไอเอสมีการเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ขององค์กรแบบ 24x7 ผ่านระบบการแจ้งเตือนกลาง 
เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ ได้อย่างทันท่วงที  
รวมถึงล็อคการใช้งานจากอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบแจ้งเตือน Security  
Information and Event Management (SIEM) แบบเรียลไทม์ร่วมกบั 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิพฤตกิรรม (User Entity Behavior Analysis: UEBA)  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับเหตุผิดปกติและประเมินภัยคุกคาม
ไซเบอร์ ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจัดท�าและปรับปรุงนโยบายและแนวทาง 
การปฏิบัติด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม�่าเสมอ  
ให้สอดคล้องกับแนวทางการฏิบัติสากลรวมถึงข้อบังคับที่เก่ียวข้อง

• กรอบและแนวทางการดำาเนินงาน เอไอเอสน�ากรอบการด�าเนินงาน 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cyber Security 
Framework โดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Institute of Standards and Technology: NIST) มาประยกุตใ์ช้ 
ในการวางแผนและออกแบบกระบวนการในการปอ้งกัน ตรวจจับ และตอบสนอง 
ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ส�าหรับการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์และกระบวนการยกระดับการบริหารจัดการ 
(escalation process) นั้น เอไอเอสได้ประยุกต์ใช้กรอบการรับมือ 
ภัยคุกคามไซเบอร์ หรือ Cyber Incident Response Framework  
ตามแนวทางของ NIST ในการปฏิบัติงานประจ�าวัน 

• การทำางานจากภายนอกสำานักงาน (Work from Home) ในกรณีที่ 
ไม่สามารถปฎิบัติงานจากส�านักงาน บริษัทจัดให้มีช่องทางเข้าถึงระบบงาน 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องจากทุกที่อย่างมี
ประสทิธภิาพ มุง่เนน้ความปลอดภยั การควบคมุและเฝา้ระวงัในการเขา้ใชง้าน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจากภายนอกส�านกังาน รวมถงึก�าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ท่ี “นโยบายท่ีเก่ียวข้อง” 
http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/data-
privacy-cyber-security

ผลการดำาเนินการงานในปี 2563

1. ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
• เอไอเอสได้ตรวจทานกรอบการดำาเนินงานและนโยบายให้สอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพือ่ให้แน่ใจว่าบริษัทมีกรอบการด�าเนินงาน
และนโยบายท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมถงึปรับปรงุกระบวนการ
และระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
สากลและเป็นไปตามข้อก�าหนดในพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการ
บริหาร เป็นต้น

• แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีบริหารงานหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำาคญัทางสารสนเทศ
ข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการปกป้อง 
ระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ร่วมมือเพื่อ 
ก่อตั้งศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
ในข้ันตอนการจดัท�าร่างพระราชบัญญติัการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์  
รวมถึงเตรียมความพร้อมภายในองค์กรโดยส่งเสริมความเข้าใจในขอบเขต 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ  
ตามกรอบที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าวให้กับคณะผู้บริหาร และ
พนักงานระดับผู้จัดการที่มีหน้าที่ในการวางแผนระบบงานส�าคัญต่างๆ
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2. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างจิตสำานึกแก่บุคลากร
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และ

ความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล โดยพนักงานในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้
ผ่านการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน รวมกว่า 23 ใบรับรอง เช่น ด้าน Ethical hackers และ Penertration 
test เพื่อให้สามารถตรวจสอบความปลอดภยัของระบบ มุง่เน้นในการตรวจหา
ช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ ด้าน Incident management และ forensic 
เพื่อให้มคีวามสามารถในการรับมอืและจดัการภยัคุกคามได้อย่างถกูต้องและทนั
ท่วงที มีความเข้าใจหลักการตรวจพิสจูน์หลกัฐานทางดจิิทัล รวมถงึการอบรม
ในด้านการบริหารความม่ันคงและปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีศกัยภาพและได้มาตรฐานสากล เป็นต้น

• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความสำาคัญในประเด็น 
ด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์และความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง แก่พนักงานกลุ่มเอไอเอสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

• ซักซ้อมแผนรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ รวมสองคร้ังในปี 2563 ได้แก่  
การทดลองรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: 
BCP) ด้านการรับมือภัยคุกคามท่ีเกิดจาก Ransomware และการซักซ้อม
การรับมือภัยคุกคามแบบ Phishing Simulation 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการการปฏิบัติงาน 
• ปรับปรุงกระบวนการ

o ขยายการบังคับใช้กรอบการด�าเนินงานการจัดช้ันความลับของข้อมูล  
(Data Classification and Handling Framework) ซ่ึงพิจารณา 
จัดล�าดับช้ันความลับของข้อมูลตามความส�าคัญของข้อมูล ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานหลักท่ีท�างานเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและ 
ระบบปฏิบัติการในปี 2563 

o ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์สอดคล้อง
ตาม NIST Cybersecurity Framework และผนวกกระบวนการดังกล่าว 
เข ้ากับแผนรับมือภัยคุกคามระดับวิกฤติขององค์กร โดยฝึกอบรม 
ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูเ้กีย่วข้องเพื่อตอบสนองต่อเหตกุารณ์จ�าลองในเร่ือง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์  โดยในป ี  2563 เอไอเอสได ้จัดท�า 
คู ่มือปฎิบัติเพื่อตอบสนองสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (AIS 
Security Playbook) ท่ีใช ้ส�าหรับกระบวนการการส่ือสารข้อมูล 
เม่ือเกิดสภาวะวิกฤติ และการฝึกซ้อมแผนรับมือ

o น�า MITRE Attack Framework ซ่ึงเป็นฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ 
ทั่วโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์ รูปแบบและเทคนิคของฝ่ายตรงข้ามท่ีมุ่งโจมตี 
ระบบหรือฐานข้อมูล โดยน�าฐานความรู้ ATT & CK จาก Framework 
ดังกล่าวมาเป็นรากฐานส�าหรับการพัฒนาปรับปรุงระบบ Security 
Information and Event Management (SIEM) ของบริษัท ซ่ึงจะช่วย
สร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ไซเบอร์ในการรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงใช้เพื่อจัดท�าคู่มือปฎิบัติ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับส่วนงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในการรับมือ
กบัเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ จดัอนัดบัความส�าคัญของส่ิงท่ีต้องปกป้องและ
ค้นหาช่องโหว่ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร

 
o ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ครอบคลุมถึงการท�างานจากภายนอกองค์กร (Work from home) 
เพื่อให้ในการด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างรัดกุมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น มาตรฐานด้านการใช้งานผ่านระบบ Centralized 
Remote System (CRS) มาตรฐานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา การปฏบิตังิานจากภายนอกบริษทั และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
แบบพกพาส่วนตัวในการปฏิบัติงาน มาตรฐานการควบคุมการเข้าถึง 
และการบริหารจัดการสิทธิ์

o ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
โดยการประยุกต์ใช้ระบบอตัโนมัติ ในขัน้ตอนการท�าตรวจจบัและตอบสนอง
ต่อภัยคุกคาม ซ่ึงเป็นหนึ่งในฟังก์ชันหลักของอุปกรณ์ SOAR (Security  
Orchestration, Automation and Response) พร้อมปรับปรุง
กระบวนการรับแจ้งปัญหาด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยใช้ระบบ 
TIMS-trouble ticket system ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการแบบครบวงจร 

o พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ในการระบบคลาวด์ ครอบคลุม 
ทัง้การใช้งาน Private Cloud และ Public Cloud ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ความปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล
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• ปรับปรุงนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ เพื่อให้ชัดเจน ครบถ้วน 
ครอบคลุมถึงคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ
โลกยุคดิจิทัลในยุค New Normal เช่น ส�านักงานเคลื่อนที่ (mobile office)

 
• เสริมความปลอดภยัของการปกป้องข้อมลูอย่างต่อเน่ือง ท้ังด้านการป้องกนั

และการตรวจสอบ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ อัพเกรดระบบและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติการ ต้ังแต่การเก็บข้อมูล การตรวจสอบ การแจ้งเตือน 
ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มผิดปกติ รวมถึง
พัฒนาการตรวจจับภัยคุกคามในรูปแบบที่มุ ่งโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย 
(Advanced Persistent Threat) โดยติดต้ังเคร่ืองมือตรวจจับและระบบ
ข้อมูลภัยคุกคามอจัฉริยะ (Threat Intelligence) ท่ีรวบรวมข้อมลูภัยคุกคาม
จากแหล่งต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเอไอเอส อีกทั้งน�าเทคโนโลยี 
Automation มาใช้ในกระบวนการท�างาน

• ขยายบริการศนูย์ปฏบิติัการรบัมอืและเฝ้าระวังภยัคุกคามทางด้านไซเบอร์ 24 x 7 
(Cyber Security Operation Center: CSOC) เพื่อให้บริการด้านการ 
เฝ้าระวังภัยคุกคามต่อระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้าองค์กร  
รวมถงึได้ขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ทีมี่อยู่ให้ครอบคลุม
ขอบเขตการให้บริการของ CSOC อีกด้วย

• แลกเปล่ียนเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ ในการดำาเนินงานกับผู้ ให้
บริการโทรคมนาคมช้ันนำาระดับโลก เช่น Singtel OPTUS และ Globe 
เพื่อก�าหนดแนวทางและข้อปฏิบัติท่ีเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาข้อมูล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเส่ียงจากการด�าเนินงาน ปกป้องรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ได้ทันท่วงที

• การตรวจสอบ ในปี 2563 ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบอสิระได้สอบทาน
ด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น 
การควบคุมระบบสารสนเทศทั่วไป โครงการเพื่อสร้างความตระหนักในความ
ปลอดภยัของข้อมลู การจดัการกบัเหตุการณ์ด้านความปลอดภยัด้านไซเบอร์ 
การป้องกันความปลอดภัยและการด�าเนินการของระบบคลาวด์ เป็นต้น โดย
รวมเอไอเอสไม่พบเหตภัุยคุกคามทางไซเบอร์ การละเมดิความเป็นส่วนตวัของ
ข้อมูลหรือข้อมูลสูญหายท่ีก่อให้เกิดคดีความฟ้องร้องหรือก่อให้เกิดค่าปรับ
ในปี 2563

การจดัการความย่ังยืนในมิตสิงัคม
พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอสให้มีความพร้อมต่อการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการด�าเนินธุรกิจด้านดิจิทัล

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เอไอเอสต้องเร่ง 
ปรับการด�าเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย  
และรักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จึงถือเป็นเร่ืองท้าทาย 
ท่ีเอไอเอสต้องพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมองค์กรให้พร้อมและ 
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว

เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยมี 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ก�ากบัดแูลนโยบายในการด�าเนนิงานและมหีวัหน้า
คณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหัวหน้าคณะท�างานในการเพื่อก�าหนด
กลยุทธ์และด�าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงจะอยู่ภายใต้
กฎหมายแรงงานและค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งบริหารองค์กรให้
เป็นสถานที่ท�างานท่ีดีส�าหรับพนักงานทุกคน เน้นการเปิดโอกาสให้พนักงาน 
แสดงความสามารถและศกัยภาพอย่างเต็มท่ีเพื่อขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบรับ
ความท้าทายทางธุรกิจแบบดิจิทัลและส่ือสารให้พนักงานเห็นภาพเป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจนร่วมกัน 
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เอไอเอสได้น�าหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยมีกรอบการด�าเนินงาน
ด้านต่างๆ ดังน้ี

1.  การสรรหารักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและแผนสืบทอดตำาแหน่ง
1.1 ยึดม่ันหลักการจ้างงานด้วยความเป็นธรรม
เอไอเอสยึดมั่นในหลักการจ้างท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อก�าหนดทาง
กฎหมาย โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน  
บริษัทมีนโยบายไม่ว่าจ้างแรงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย อีกทั้ง
สนบัสนุนการจา้งผูพ้กิาร และน�าสง่เงนิสมทบเขา้กองทุนสง่เสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

1.2 การบรหิารจดัการบคุลากรท่ีมคีวามสามารถโดดเดน่ภายในองคก์ร  
(Talent Management)
เอไอเอสวางแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น
ภายในองค์กร โดยจัดให้มีกระบวนการสรรหา, การวางต�าแหน่งงานและ
มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและรักษาบุคลากร
ท่ีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร 

1.3 การสรรหาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล 
เอไอเอสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
จัดกิจกรรมเพื่อแนะน�าองค์กรพร้อมท้ังเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความ
สามารถเฉพาะทางในสาขาวชิาชพี อาท ิblock chain, AI, data analytics 
ได้เข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจให้เติบโตและขยาย 
การให้บริการด้านดิจิทัลในด้านใหม่ๆ อย่างย่ังยืน

1.4 การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เอไอเอสส่งเสริมให้พนักงานวางแผนการเติบโตในองค์กร และสามารถ
พฒันาศกัยภาพใหส้อดคลอ้งกบัสายอาชพี โดยพนกังานจะไดร้บัขอ้มลูและ 
ค�าแนะน�าจากหวัหนา้งาน เพือ่วางแผนการเติบโตในสายอาชีพและสนบัสนนุ
การวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างย่ังยืน

1.5 การรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร
เอไอเอสด�าเนินกิจกรรมเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความ
สามารถอยู่กับองค์กร การก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 
รวมไปถึงการให้สวัสดิการที่ดีต่อพนักงานทุกระดับชั้น เช่น ประกันสุขภาพ 
ศูนย์สุขภาพมาตรฐาน เป็นต้น

1.6 การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan)
เอไอเอสจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งให้ครอบคลุมต�าแหน่งส�าคัญๆ ทั่วทั้ง
องค์กร โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความ
สามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อแต่งต้ังเป็น “ผู้สืบทอดต�าแหน่ง” 
(Successor) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น�าและความพร้อม
ที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

2. การพฒันาศกัยภาพของพนกังานด้วยวัฒนธรรมการทำางานและการเรียน
รู้ตลอดชีวิตแบบไร้ขีดจำากัด (Lifelong Learning)
2.1 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
เอไอเอสจัดหลักสูตรอบรมที่จ�าเป็นให้พนักงานเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคช่ัน  
LearnDi และ ReadDi เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าเรียนได้ด้วยตัวเอง
ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมและความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานรวมถึงและข้อมูลข่าวสารส�าคัญต่างๆ  
และยังเป็นห้องสมุดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา 

2.2 การกำาหนดแผนพฒันาตนเอง (Individual Development Plan: 
IDP) 

โดยก�าหนดเปา้หมาย แผนการพฒันา และวตัถปุระสงคร์ว่มกบัหวัหนา้งาน 
พรอ้มทัง้มกีารพฒันาโมเดลในดา้นสมรรถนะของพนกังาน (Competency 
Model) ซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างพนักงาน 
หัวหน้างาน และทีมงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อวางรากฐานส�าหรับ
ทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในสายอาชีพ (Career 
Development)

2.3 กำาหนดให้มีการประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
เอไอเอสใช้ Kirk Patrick Model ซึ่งมีการวัดผล ห้าระดับ ได้แก่  
ความพึงพอใจของการร่วมเรียน การวัดความเข้าใจ การน�าความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ การวัดผลจากกรการปฏับัติงาน และการวัดผลตอบแทน

 3. ดูแลพนักงานแบบองค์รวม (Employee Health and Wellbeing)
นโยบายการบริหารบุคคลของเอไอเอสครอบคลุมการดูแลพนักงานให้มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีเพื่อผลดีกับตัวพนักงานและสนับสนุนการ
ท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีในองค์กร
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน (คปภ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�ามาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ ดีรวมถึง 
ก�ากับและบังคับ ใช้กฎหมายหรือนโยบายท่ี เ ก่ียวข้องตามมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมี
หลักการดังนี้
• กลยุทธ์การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
• การลดระดับความเครียดของพนักงาน 
• การรักษาข้อมูลความลับด้านการรักษาพยาบาลของพนักงาน
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• การส่งเสริมความปลอดภัยภายในสถานท่ีท�างาน
• ความปลอดภัยของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
• การจดัอบรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
• การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการก�าหนดค่า
ตอบแทนท่ีเป็นธรรม โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง  
โดยแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ดังน้ี
• การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดร่วม

กันของหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา
• การประเมินด้านพฤติกรรมการท�างานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  

ทั้งน้ี ผลการประเมินจะถูกน�าไปประกอบการพิจารณาผลตอบแทนและมีการ
ส่ือสารให้พนกังานทราบเพื่อวางแนวทางในการพฒันาร่วมกนัอย่างยัง่ยืนต่อไป

5. การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5.1 การกำาหนดค่าตอบแทน
การก�าหนดคา่ตอบแทนพนกังานยดึหลกัความเทา่เทยีมกนั ความสอดคลอ้ง
กับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และเป็นธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ซึ่งปรับเปล่ียนไปตามบริบทของธุรกิจดิจิทัล 

5.2 สวัสดิการสำาหรับพนักงาน
เอไอเอสจดัใหม้สีวัสดกิารแกพ่นักงานในหลากหลายรปูแบบ เชน่ เงนิชว่ยเหลือ
กรณีสมรส เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรท่ีมีผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์  
เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ ค่าเย่ียมของผู้ป่วย เงินช่วยเหลือ
จัดงานศพ เงินช่วยเหลือกรณีท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ รางวัลอายุ
งาน การตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ประกันชีวิต เป็นต้น

6. การสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงาน
ภายในองค์กร 

เอไอเอสให ้ความส�าคัญด้านการบริหารงานท่ามกลางความแตกต่าง 
หลากหลายและสิทธิเท่าเทียมกันของพนักงานภายในองค์กร โดยเปิดโอกาส
บุคคลที่ทุกเช้ือชาติ ศาสนา เพศสภาพและช่วงวัยร่วมงานกับเอไอเอสและ 
ไม่สนับสนุนให้เกิดการกีดกันภายในองค์กรผ่านมาตรการ “Zero Tolerance” 
และ “Non-discrimination Practice” ซ่ึงครอบคลุมพนักงานทุกคน  

7. การนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารงานบุคคลากร
เอไอเอสประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทลัเพื่อพฒันาระบบงานด้านการบริหารบคุคล
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพัฒนาระบบแอปพลิเคชันท่ีรองรับการใช้งาน 
ของพนักงานท่ีหลากหลายซึ่งระบบปฏิบัติการน้ีพนักงานสามารถเข้าใช้งาน
ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานท่ีท�างาน เช่น ข้อมูลส่วนตัวและสิทธิประโยชน์ 
ที่เก่ียวข้อง การจัดการตารางเวลาท�างาน ระบบการเสนออนุมัติเร่ืองต่างๆ  
การรับทราบข่าวสารหรือประกาศจากบริษัท เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวก
และเน้นความคล่องตัวในการท�างาน
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ผลการดำาเนินงานปี 2563

ในปีที่ผ ่านมาถือเป ็นความท้าทายในการบริหารงานในช่วงระบาดของ 
โรค COVID-19 ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลปรับวิธีการสรรหาบุคลากร 
โดยการประยุก์ใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ เอไอเอสได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ให้ ได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
และตอบโจทย์ความท้าทายและการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญ 
ด้านการสร้างทักษะใหม่ๆ ที่ตอบรับความต้องการในยุคปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 

การสรรหารักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Talent 
Attraction, Retention and Succession Plan)
ในปี 2563 เอไอเอสมีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 18 แห่ง เพื่อแนะน�า
องค์กรและเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้สมัครงานกบัเอไอเอส ซ่ึงมีนกัศกึษาตอบรับ
และเข้าร่วมโครงการ 2,583 คน โดยเอไอเอสคัดเลือกนกัศกึษาทีผ่่านหลักเกณฑ์
เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเอไอเอสภายหลังจบการศึกษาและวางแผนการเติบโต
ในสายอาชีพส�าหรับกลุ่มบุคลากรท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ี เอไอเอสได้ก�าหนด
ให้มี “AIS Career Framework” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยแนะน�ากระบวนการ
และขั้นตอนการท�างานให้แก่พนักงานและหัวหน้างาน เพื่อส่งเสริมในด้านการ
พัฒนาและการเติบโตในสายอาชีพ และช่วยระบุกลุ่มพนักงานท่ีมีศักยภาพการ
ท�างานท่ีสามารถเติบโตไปกับบริษัทในอนาคต

กรอบอาชีพ 
ของเอไอเอส

การบริหาร 
อาชีพ

การวางแผน 
อัตราก�าลังคน

การบริหารการ
สืบทอดต�าแหน่ง

การคัดเลือกและ
การรักษาไว้

การบริหาร 
ผลการปฏิบตังิาน

การให้รางวัล
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การพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยวัฒนธรรมการทำางานและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแบบไร้ขีดจำากัด (Lifelong Learning)
ในปี 2563 ที่ผ่านมาเอไอเอส อะคาเดมี (AIS Academy) เปิดตัวแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนผ่านทางออนไลน์ส�าหรับคนไทยภายใต้ช่ือ “LearnDi for Thais” 
เพื่อคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา ได้จัดให้มีองค์
ความรู้ในหมวดต่างๆ เช่น ความรู้ทางธรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยี ความรู้
ทางการเงิน เป็นต้น

เอไอเอสจัดหลักสูตรตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดท้ังปีเพื่อให้
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

AIS Academy for Thais
เอไอเอสมีความต้ังใจร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยโดยการสนับสนุนทรัพยากรของบรษิัทภายใต้การด�าเนินโครงการ  
AIS Academy for Thais : Jump Thailand มีเป ้าหมายสนับสนุน 
องค์ความรู ้ เพื่อคนไทยและเพื่อส ่งเสริมให้มีความย่ังยืนด้านการสร้าง 
นวัตกรรม การยกระดับการศึกษารวมไปถึงการสร้างอาชีพให้แก่คนไทย 
เพื่อก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังต่อไปน้ี

1.Jump to Innovation การคัดเลือกบุคคลหรือคณะท�างานที่น�าเสนอ 
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
เข้าโครงการ JUMP Thailand และร่วมพัฒนาโครงการให้สามารถใช้งานได้
จริงในปี 2564

2.Jump over the Challenge เอไอเอสเห็นความส�าคัญของการสร้างอาชีพ 
ให้แก่คนไทยในยุควิกฤตโควิด โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาได้จัดโครงการ  
“อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ” ให้ผู ้ ท่ีสนใจไดเรียนหลักสูตรวิชาชีพเพื่อน�า 
ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

3.Jump with EdTech เอไอเอสพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi for 
Thais” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
จากภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทย

ดูแลพนักงานแบบองค์รวม
การด�าเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลเน้นการรับมือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการยกระดับมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของเอไอเอส 
และปรับเปล่ียนกลยุทธ์การท�างานและนโยบายโดยค�านึงถึงความปลอดภัย 
เป็นหลัก ในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังได้พัฒนาการดูแลพนักงาน
ในด้านอื่นๆ ตามรายละเอียดการด�าเนินงานดังน้ี

มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19
- การจัดให ้มีระบบแจ ้งเตือนภัยและรายงาน COVID-19 : เอไอเอส 

ได้จัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์การติดเช้ือ 
รวมไปถึงในกรณีที่มีพนักงานติดเชื้อ COVID-19 โดยพนักงานที่ตรวจพบ
ว่าตนติดโรค COVID-19 ให้รายงานผลมายังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
และศูนย์รับข้อมูลฉุกเฉินเพื่อด�าเนินการแจ้งเร่ืองให้ผู้บริหารและส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับทราบและด�าเนินการตามมาตรการต่างๆท่ีบริษัทวางเอาไว้  
เช่น การสอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิด การปิดพื้นท่ีเสี่ยงสูงเพื่อท�าความสะอาด 
รวมไปถึงการรายงานไปยังกรมควบคุมโรค การตดิตามอาการผูป่้วย เป็นต้น

- การบังคับใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัส COVID-19
• ให้พนักงานงดเดินทางไปต่างประเทศแต่ในกรณีท่ีพนักงานมีความจ�าเป็น 

ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ให้พนักงานยื่นเร่ืองขออนุมัติผู้บริหารระดับสูง
เป็นรายกรณี

• ในกรณีท่ีพนักงานเดินทางกลับจากต่างประเทศที่บริษัทประกาศก�าหนด 
เป็นประเทศท่ีมีความเส่ียงให้พนักงานกักตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน  
และในกรณีที่พนักงานมีความจ�าเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลากักตัว 
ให้พนักงานสามารถท�างานจากท่ีบ้านได้

• ห้ามมิให้บริษัทคู่ค้าจากต่างชาติหรือประเทศที่พบผู้ติดเช้ือไวรัส COVID-19 
เข้ามายังพื้นที่บริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานทางบริษัทคู่ค้าต้องน�า
ส่งรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการเดินทาง รวมไปถึงผลการตรวจคัดกรอง
โรค เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารเป็นรายกรณี

- มาตรการลดความหนาแน่นในอาคารสำานักงาน
เอไอเอสได้ประกาศใช้แผนการด�าเนนิธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity 
Plan :BCP) โดยแบ่งพนักงานออกเป็นทีม A และ B เพื่อสลับกันเข้าปฏิบัติงาน 
ทุก 2 สัปดาห์เพื่อลดความหนาแน่นของพนักงานภายในอาคารต้ังแต่ 
เดือนพฤษภาคม 2563 โดยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้  
และจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในพื้นที่บริษัท เช่น ห้องประชุม 
ห้องสมุด ห้องอาหาร รวมไปถึงลิฟท์โดยสาร

- การนำาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการทำางาน
เอไอเอสจึงได้ประยุกต์ใช ้ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท�างาน เช่น  
ระบบปฏิบัติการประชุมทางออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถจัดประชุมและ 
ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้แจ้งข่าวสารสถานการณ์ผ่านออนไลน์
โดยมีการเชิญผู้บริหารและพนักงานมาน�าเสนอเร่ืองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- มาตรการคัดกรองและรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ีบริษัท
จัดให้มีมาตรการและวิธีการคัดกรองโรคขั้นสูงสุด ได้แก่ การตั้งจุดคัดกรอง
บคุคลเข้าอาคารในทกุอาคารโดยใช้เคร่ืองเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจสอบอุณหภมูิ
ร่างกายบุคคลท่ีเข้ามาในอาคาร หากผู้ใดมีอุณภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส ทางบริษัทอาจปฏิเสธมิให้เข้าอาคาร จัดวางเจลน�้ายาฆ่า
เช้ือในจุดส�าคัญพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศใน
บริเวณต่างๆ จัดให้มีมาตรการความสะอาดแบบเข้มงวดและเพิ่มความถ่ีในการ 
ท�าความสะอาดจุดส�าคัญ เช่น การท�าความสะอาดลิฟท์ทุกตัวทุก 30 นาที  
และการท�าความสะอาดอุปกรณ์ส�าคัญที่มีการสัมผัสบ่อยคร้ังโดยใช้น�้ายาฆ่า
เช้ือที่ ได้มาตรฐานความปลอดภัยทุกช่ัวโมง จัดให้มีการพ้นยาฆ่าเช้ือในห้อง
เคร่ืองปรับอากาศ (AHU – Air Handling Unit) เพื่อท�าความสะอาดระบบ
ปรับอากาศรวมของอาคารหลังเลิกงาน 
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การส ่ง เสริมและสนับสนุนสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงานโดยองค ์รวม 
ตามรายละเอียดดังนี้
- การสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
เอไอเอสให้ทุนการศกึษาบุตรพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาทนุการศกึษา
บุตรพนักงานท่ีผ่านหลักเกณฑ์

- การส่งเสริมสถาบันครอบครัว
เอไอเอสได้เล็งเห็นความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างสถาบันครอบครัว  
เน่ืองจากเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
และสามารถสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างย่ังยืน โดยสนับสนุนงบประมาณ 
ช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่เข้าพิธีสมรสรายละ 4,000 บาท 

- การมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement)
เอไอเอจัดการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 
Engagement Survey) ทุก 2 ปีเพื่อรับฟังความเห็นของพนักงานในองค์กร
และน�าข้อมูลท่ีได้มาไปวิเคราะห์เพื่อหาทางปรับปรุงการบริหารงานองค์กร
และการบริหารบุคลากรให้ดียิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมา 
บริษัทมิได้จัดการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เน่ืองจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ ส่งผลให้มีการเล่ือน 
การเข้าประเมินไปเป็นปี 2564 

การสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานภายใน
องค์กร (Diversity and Inclusion) 
เอไอเอสได้สนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมท่ีตนเองถนัดและ 
ช่ืนชอบ โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณและเปิดกว้างให้พนักงานจาก 
ทุกส่วนงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
และสร้างความเข้าใจเร่ืองความแตกต่างของเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างมี
เหตุผล เป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานและการท�ากิจกรรม 
ที่เป็นน�้าหนึ่งอันเดียวกัน 

การนำาเทคโนโลยีพัฒนาการบริหารงานบุคลากร 
เอไอเอสได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาระบบงานและการน�าเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการให้บริการ
พนักงานที่รวดเร็ว แม่นย�า ยืดหยุ่น และเพิ่มขีดความสามารถของระบบงาน 
ในด ้านการน�าข ้อมูลของทรัพยากรบุคคลมาวิเคราะห ์ เพื่อปรับปรุง 
การบริหารงาน

WorkDi
ในปี 2563 บริษัทได้พัฒนาและใช้งานระบบ WorkDi ช่วยให้พนักงาน 
ท�ารายการต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็ว ได้แก่ การแจ้งลา การย่ืนขอ 
และการจ่ายค่าตอบแทนการท�างานล่วงเวลา การแสดงจ�านวนช่ัวโมงการเข้า
อบรม การรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนต่างๆ ขององค์กร เป็นต้น 

AIS DIGI 
ในปี 2563 เอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชัน AIS DIGI ที่อ�านวยความสะดวก 
ให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น ระบบ LiFE เพื่อให้พนักงาน 
สามารถร่วมกจิกรรมในรูปแบบสังคมออนไลน์ โดยพนักงานสามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมตามหมวดหมู่ของวัฒนธรรมองค์กร FIT FUN FAIR หรือในกิจกรรม 
ที่สนใจได้ โดยจะสามารถสะสมคะแนน (Token points) การจากร่วมกิจกรรม 
เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ นอกจากน้ี พนักงาน
สามารถใช้ AIS DIGI เพื่อรับข่าวสาร ติดตามประกาศของ การใช้สิทธิโปรโมชั่น 
พนักงาน การจองห้องประชุม การเช่ือมระบบปฏิบัติการเพื่อการแลก
เปล่ียนความคิดใหม่ๆ (AIS Idea Portal) การเช่ือมต่อกับระบบ e-memo  
เพื่อการขออนุมัติรายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก เป็นต้น

AIS KinDi (Canteen)
เป ็นห้องอาหารที่ ให ้บริการแก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถใช้ App  
Wallet ช�าระค่าอาหารและมีคูปองส่วนลด KinDi เพื่อน�ามาใช้เป็นส่วนลด 
ค่าอาหารใน canteen KinDi อีกด้วย

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 075

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม 

ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู ่ของชุมชนและลดความเหล่ือมล�้า 
ทางสังคม ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและโซลูช่ันด้านดิจิทัล

เอไอเอสมุ่งม่ันในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและยกกระดับคุณภาพชีวิต 
ของคนไทย ด้วยการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชีวิตคนไทยให้ก้าวทันยุคดิจิทัล ซ่ึงเอไอเอส 
สามารถใช ้ความแข็งแกร ่งจากการด�าเนินธุรกิจและทรัพยากรบุคคล 
เข้าด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนของประเทศผ่านนโยบายและ
โครงการท่ีหลากหลายโดยการด�าเนินงานจะมีคณะท�างานจากฝ่ายการพัฒนา
ธุรกิจอย่างย่ังยืน (Business sustainable development) เป็นผู้น�าเสนอ
นโยบายและกลยุทธ์ และจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อการ
ด�าเนินงานให้เกิดการพัฒนาข้ึนจริง และมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการการพฒันาอย่างย่ังยนืโดยมีกลยทุธ์การด�าเนินงาน 3 ด้าน ดงันี้

1. ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีครอบคลุมมากที่สุดเพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมความก้าวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

มุ่งพัฒนาศักยภาพและความครอบคลุมของเทคโนโลยี 5G เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนโครงข่ายเพื่อ
การพัฒนาของภาคเศรษฐกิจของประเทศและการขยายตัวของภาคครัวเรือน 
นอกจากนี้ยังค�านึงถึงความต้องการระบบโทรคมนาคมเพื่องานสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบดิจิทัลในราคาที่เหมาะสม
เอไอเอสมีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดหาและเสนอทาง
เลือกให้เข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

3.  สร้างสรรค์และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
สังคมไทย

เอไอเอสมีเป้าหมายในการน�าศกัยภาพด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและระบบดจิิทลั  
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและการสร้างสรรค์เคร่ืองมือเพื่อส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตของคนไทยดีย่ิงขึ้น

ด้านสาธารณสุข : มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการด�าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขโดยการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการท�างานอย่าง 
มีประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข

ด้านการลดความเหลือ่มล�า้และส่งเสริมความเท่าเทยีมกนัในสังคม : สร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สถาบันครอบครัวและ
เยาวชนทีข่าดโอกาส รวมถงึการสนับสนนุการสร้างอาชพีให้กับกลุ่มด้อยโอกาส
เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางสังคมอย่างยั่งยืน

ด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล : สนับสนุนให้คนไทยเข้าถึง 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสนับสนุนทรัพยากรท่ี
มีความจ�าเป็น เช่น องค์ความรู้และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยและเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลผลิตท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ

ด้านการส่งเสริมส่ิงแวดล้อม  : การแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม
ท่ีสามารถส่งผลกระทบในเชิงลบกับสังคมชุมชนและประเทศ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการของเสียและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างความตระหนักให้คนไทยได้รับรู้ถึงภัยอันตราย
ของขยะอเิล็กทรอนิกส์และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศ

ผลการดำาเนินงานปี 2563 

• พัฒนาศกัยภาพและขยายโครงขา่ยการใชง้านเทคโนโลย ี5G ใหค้รอบคลมุ
การใช้งานทั่วประเทศ ปัจจุบันเอไอเอสมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่สนับสนุนการ
เช่ือมต่อข้อมลูด้วยความเร็วสงูผ่านเทคโนโลยี 3G และ 4G ครอบคลุมกว่าร้อยละ  
98 ของประชากร และมโีครงขา่ยอนิเทอรเ์นต็บรอดแบรนดผ์า่นเทคโนโลยีไฟเบอร์
ครอบคุลม 77 จังหวัดท่ัวประเทศ รวมถึงเครือข่าย Wifi ที่สนับสนุนทั้งสถาบัน
การศึกษาและภาคธุรกิจ

ด้านสาธารณสุข
• โครงการแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ : แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เปิด
ให้บริการแก่ชุมชนมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นเครื่องมือสื่อสารเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 
และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และท�างานแบบเชิงรุกของหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 
ในปี 2563 ถือเป็นความท้าทายในการด�าเนินงานเนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทางทีมงานเน้นการด�าเนินงานด้วยความ
ปลอดภัยและมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อ
สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์วิกฤติอย่างต่อเนื่องผ่าน
แนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้
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- การเพิ่มระบบเพื่อการคัดกรองสุขภาพจิต โดยความร่วมมือกับกรมสุขภาพ
จิตและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อให้ อสม. ช่วยด�าเนินการคัดกรอง
สุขภาพจิตในด้านความเครียด ภาวะซึมเศร้าและภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย
ของประชาชนในชุมชน

• โครงการ AIS 5G สู้ภัย COVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 เอไอเอสในฐานะองค์กรธุรกิจไทยประกาศโครงการพิเศษในช่ือ 
“AIS 5G สู้ภัย COVID-19” โดยด�าเนินภารกิจเร่งด่วนในการน�าศักยภาพของ
เทคโนโลยี 5G และการพัฒนาโซลูช่ันทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 3 
ภารกิจ ได้แก่

1) ติดต้ังเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาลรองรับการใช้งานทางการแพทย์ 
จ�านวน 158 โรงพยาบาลแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ จ�านวน 150 โรงพยาบาล
และต่างจังหวัดจ�านวน 8 โรงพยาบาล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชั่นส์ทางการแพทย์ท่ีน�ามาใช้
เพื่อลดความเสีย่ง อ�านวยความสะดวกแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ในการ
ปฏบิติังานในการรักษาผูป่้วยโควิด-19 นอกจากนียั้งสนบัสนนุระบบส่ือสาร AIS 
FIBRE, 4G, AIS Super WiFi และสมาร์ทดีไวซ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึน

2) ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab ระดมนักวิจัยนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญ
ด้านดจิิทัลทัง้ภายในบริษทัและหน่วยงานภายนอก ในการพฒันาหุน่ยนต์ทางการ
แพทย์ 5G telemedicine และโซลูช่ันงานบริการทางแพทย์ โดยท�างานร่วมกับ
โรงพยาบาลเพื่อให้สอดรับกับความต้องการเฉพาะของแต่ละแห่ง

เอไอเอสร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการท�างานเครือข่าย อสม.ให้มี
ประสทิธภิาพมากข้ึนในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด COVID-19 โดยพฒันา
ระบบคัดกรองและติดตามโรค COVID-19 บนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และ
มอบประกันชีวิตเพือ่สนับสนุนการท�างานเชิงรุกแก่ อสม.

เอไอเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ลงนามความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบ “รายงานคัดกรองสุขภาพจิต” บนแอปพลิเคชัน  
อสม. ออนไลน์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ อสม.น�าไปคัดกรองและค้นหาประชาชนท่ี
มีปัญหาสุขภาพจิต จากผลกระทบวิกฤติโควิด-19

1. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ 
เช่น การจัดประชุมร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อสาธิตการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ในการรายงานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 
โดยสามารถขยายผลไปยังเครือข่าย อสม. ภายในจังหวัดได้มากกว่า 10,000 
คน และการส่ือสารผ่าน อสม.ออนไลน์ Facebook Fan Page Live โดยเฉล่ีย
มีผู้ติดตามรับชมมากกว่า 5,000 คนต่อคลิป

2. การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อเพื่อประสิทธิภาพการท�างานในช่วง
สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โดยเปิดสายด่วนโทร.06 2520 1999 ต้ังแต่เวลา 
09.00 – 17.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อให้ อสม.และเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
ได้ปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยการใช้งานและยังมีช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น 
Line official @aorsormor ซึง่มสีมาชิกจ�านวน 11,731 คนและ อสม.ออนไลน์ 
Facebook Fan Page ที่สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานและจะมีการตอบกลับ
เพื่อแก้ ไขปัญหาภายใน 24 ช่ัวโมง

3. การพัฒนาระบบการใช้งานของแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อตอบ
สนองสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ด้วยการเพิ่มระบบเพื่อการคัดกรองและ
ติดตาม COVID-19
- การเพิ่มระบบเพือ่การคัดกรองและติดตาม COVID-19 โดยเพิ่มแบบส�ารวจ

ข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการพิจารณาความเส่ียงในการติดต่อและแพร่ระบาด

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 077

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



3) พัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G telemedicine เวอร์ชั่นใหม่ robot for 
care จ�านวน 23 ตัว โดยได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจ�านวน 22 แห่ง ซ่ึงเป็น
สถานท่ีรับตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้หุ่นยนต์ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
หมอ พยาบาล ตรวจคัดกรองคนไข้ด้วย thermoscan, ระบบปรึกษาทางไกล
ระหว่างคนไข้และหมอผ่าน VDO call โดยสามารถบังคับหุ่นยนต์ให้เคล่ือนท่ี
ผ่าน 5G แบ่งเบาภาระ ลดการแออัด และลดเส่ียงติดเช้ือทั้งผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ 

ด ้านการลดความเหล่ือมลำ้ าและส ่ง เสริมความเท ่า เทียมกันในสังคม  
(Reduced Inequalities)

ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการเอไอเอส คนเก่ง หัวใจแกร่ง ในการสนับสนุน 
การศึกษาให้เยาวชนท่ีขาดทุนทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเล่ือมล�้า 
ทางสังคมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยเพื่อการมีอาชีพ 
เล้ียงตนเองและครอบครัวในอนาคต ซ่ึงคัดเลือกจากเยาวชนที่มีฐานะยากจน

และมีความประพฤติดีต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงระดับปริญญา
ตรี อีกท้ังช่วยเหลือครอบครัวด้วยการท�างานหารายได้พิเศษโดยตลอดการ
ด�าเนนิโครงการ 20 ปี เอไอเอสสนับสนนุทนุการศกึษาจนจบในระดบัปริญญาตรี 
ให้เยาวชนไปแล้วจ�านวน 910 คน

ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในสงัคมและสร้างอาชีพให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
เอไอเอสเห็นถึงความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงด้าน 
สิทธิมนุษยชนและการเข ้าถึงโอกาสทางอาชีพอย่างเท ่าเทียม โดยเร่ิม 
ด�าเนินโครงการสร้างอาชีพแก่ผู้พกิารต้ังแต่ปี 2550 เน้นพัฒนาศักยภาพ 
กลุ ่มผู ้พิการด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพร ้อมจ ้างงานผู ้พิการภายใต ้ฝ ่าย  
Call center และสนับสนุนให้มีการจัดรูปแบบสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ใน
การท�างานเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับพนักงานผู้พิการได้มีความสะดวก 
และปลอดภัย รวมถึงให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันกับพนักงานทั่วไป

จากท่ัวโลกท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม หรือต้องการ 
สร ้างนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืนได ้ เข ้ามาร ่วมสร้างนวัตกรรมต้นแบบ 
ที่ตอบโจทย์และแก้ ไขปัญหาได้จริง 

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เอไอเอสเห็นความส�าคัญ 
ของปัญหาความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงปัจจัยหลักมาจาก 
การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ียังไม่ครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะ 
ด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงจะเป็นศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารและช่วยเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างจินตนาการเพื่อการประยุกต์ใช ้
ให้เกิดประโยชน์

ด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการ SDG Lab โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเอไอเอส เอไอเอส 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินโครงการ “SDG Lab by 
Thammasat & AIS” โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ และ 
ลงมือปฏิบัติจริง ที่เปิดโอกาสและเช่ือมโยงนวัตกร นักพัฒนา และนักประดิษฐ ์
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ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์

มุ่งสร้างแบรนด์ที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์
อย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

“ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์” เป็น
หนึ่งในประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอไอเอส ในฐานะ
ผู้ให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมซ่ึงสังคมมองว่าเป็นส่ือกลางที่น�าพาดิจิทัล
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตสู่ผู้คน จึงมีส่วนเก่ียวข้องท่ีควรสร้างความตระหนัก
และความรับผิดชอบต่อบริการทีส่่งแก่ผูบ้ริโภค เอไอเอสเหน็ว่าการส่งเสริมความ
เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ จะช่วยส่งเสริม
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้คนให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม สร้าง
ทักษะของคนไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ลดทอนปัญหาภัยร้ายในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจโทรคมนาคมมีการเติบโตท่ีแข็งแรง ช่วย
ลดความเส่ียงในด้านช่ือเสียงต่อบริษัท และส่งเสริมความผูกพันของผู้บริโภค
ต่อแบรนด์เอไอเอส นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ เพื่อส่งเสรมิความปลอดภัยให้แก่คนไทยในสังคมออนไลน์

บริษทัมีคณะท�างานเพื่อส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อนิเตอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซ่ึงคณะท�างาน
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการบริหาร
ภาพลักษณ์องค์กรและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และชุมชนสัมพันธ์ ด้านการ

บริหารแบรนด์ขององค์กร ด้านการพัฒนาบริการและการตลาด ด้านวิศวกร
งานระบบ ด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า โดยมีการประชุมอย่างต�่าเดือนละคร้ังเพื่อพัฒนาและขยายผล
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสมีความมุ่งม่ันท่ีจะปกป้องคนไทยจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ พร้อมส่งเสริมสังคมออนไลน์ท่ีปลอดภัย โดยเน้นกลุ่ม
เยาวชนท่ีมีความเส่ียงสูง ผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน ภายใต้โครงการ “อุ่นใจ CYBER” 
ได้แก่ การส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และการป้องกันภัยไซเบอร์ด้วย
เคร่ืองมือดิจิทัล พร้อมสร้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีท่ีอาจเกิดข้ึน

ผลการดำาเนินงานในปี 2563

เอไอเอสต่อยอดส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “อุ่นใจ CYBER” ดังน้ี
• ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Literacy) เอไอเอสร่วมมือ

กับสถาบัน DQ (DQ Institute) จัดท�าหลักสูตร DQ (Digital Intelligence 
Quotient) ภาคภาษาไทย ซึ่งเป็นแบบทดสอบและบทเรียนออนไลน์เพื่อวัด
ความรู้เบ้ืองต้นและเสริมสร้าง 8 ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ส�าหรับเด็ก
วัย 8-12 ปี เพื่อให้มีความรู้เท่าทันโลกออนไลน์และใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์

• ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Cyber Security) เอไอเอส
ให้บริการ AIS Secure Net ท่ีปกป้องลูกค้าจากภัยด้านไซเบอร์ผ่านโครงข่าย

โทรคมนาคม ซ่ึงช่วยเอไอเอสเข้าถงึกลุ่มลูกค้าท่ีมคีวามเส่ียงต่อภยัด้านไซเบอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลง
แอปพลิเคชัน นอกจากน้ียังร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google เพื่อเผยแพร่และ
ส่งเสริมการใช้งานแอพปลิเคชัน Family Link ท่ีให้ผู้ปกครองสามารถดูแล
และฝึกการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างเหมาะสม

ในปี 2563 เอไอเอสเดนิหน้าสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ในการรับมอื
กับภัยไซเบอร์ให้กับเยาวชนไทย ผ่านเนื้อหาจากบทเรียน DQ พร้อมสนับสนุน
การใช้งานเครื่องมือดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ทั้ง AIS Secure Net และ AIS 
Family Link ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้
โรงเรียนเล่ือนก�าหนดเปิดโรงเรียน พร้อมหันมาจัดการเรียนการสอนผ่านช่อง
ทางออนไลน์เพื่อป้องกนัการระบาดดงักล่าว เอไอเอสจึงได้ปรับกลยทุธ์การสร้าง
ความตระหนักและประชาสัมพันธ์โครงการอุ่นใจ CYBER ผ่านช่องทางดิจิทัล
แทน ได้แก่ แอปพลิเคชัน MyAIS และช่องทาง AIS PLAY รวมถึง Facebook 
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายจากทุกเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว คุณครู 
เพื่อร่วมบ่มเพาะทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้แก่เยาวชน
ไทย ท่ีต้องใช้เวลาหน้าจอมากข้ึนจากมาตรการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว แทน
การเข้าไปยังแต่ละโรงเรียนเพื่อจดัการอบรมหลักสูตรดงักล่าวให้แก่คุณครูเพียง
อย่างเดียว เพือ่ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์และช่วยให้เยาวชน
ได้รับความรู้ทันท่วงที ทั้งน้ี เอไอเอสยังได้จัดการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อให้
คุณครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทเรียน DQ พร้อมส่งทีมงานชุมชน
สัมพันธ์เข้าท�างานร่วมกับคุณครูในการออกแบบกิจกรรมและรูปแบบในการน�า
บทเรียน DQ เข้าไปบรรจุในแผนการเรียนการสอน รวมถึงสร้างชุมชนออนไลน์
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ที่ประกอบไปด้วยคุณครูจากโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของคุณครูแต่ละท่าน 
จากการน�าบทเรียนดังกล่าวไปปรับใช้ นอกจากน้ีเอไอเอสยังร่วมมือกับ 
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี แนะน�าแบบทดสอบทักษะทางดิจิทัล DQ ให้กับส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้คุณครูน�าไปใช้ในการเรียน
การสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ ในการเสริมสร้างความฉลาด
ทางดิจิทัลและพัฒนาทักษะการใช้งานดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันแก่เด็กไทยอีกด้วย

ณ สิ้นปี 2563 มีเยาวชนเข้ารับความรู้จากบทเรียน DQ รวมกว่า 35,000 คน 
จาก 114 โรงเรียน และผู้ใช้ AIS Secure Net กว่า 124,600 ราย ขณะเดียวกัน
เอไอเอสได้เดนิหน้าขยายขอบเขตการป้องกันภัยไซเบอร์จากบริการอนิเทอร์เน็ต
เคล่ือนท่ีสู่อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง โดยทดสอบบริการ AIS Secure Net 
ส�าหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน ขณะท่ียังคงคุณภาพและความเร็วในการเช่ือม
ต่อเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใช้งานเหนือระดับ พร้อมปกป้องผู้ใช้บริการจาก
ภัยไซเบอร์ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2564

นอกจากนี้เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปล่ียนแปลงให้สังคมในวงกว้าง 
ให้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาเร่ือง cyberbullying อย่างสร้างสรรค์และย่ังยืน  
โดยจดัสมัมนาออนไลน์ให้กบับุคคลทัว่ไป สามารถรับชมผ่านทาง  Facebook และ 
YouTube ในหัวข้อ “Empathy is the key ใจเขา ใจเรา คิดถึงความรู้สึกคนอื่น  
และไม่ด่วนตัดสินใคร” จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และ
มุมมองจากการถูกกล่ันแกล้ง เพื่อร่วมกันส่งต่อแนวคิดที่จะช่วยเสริมสร้าง 
ทักษะเพื่อรับมือกับ cyberbullying ในระยะยาว โดยมียอดการรับชม 
ขณะถ่ายทอดสดกว่า 85,000 คร้ัง
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การจัดการความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอน

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ประเดน็ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศมีความส�าคัญและเร่งด่วนมากขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ภาครัฐ เอกชน
และกลุ่มผู้บริโภคต่างส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันมาตรการในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท้ังภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยส่วนส�าคัญมาจากภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการขนส่งซ่ึงหลัก ๆ  ยังคงต้องใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล
ในการผลิต ขนส่ง หรือให้บริการ แม้เอไอเอสจะไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ท่ีจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิตแต่การให้บริการ
ของเอไอเอสก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าซ่ึงใช้เช้ือเพลิงจากพลังงานฟอสซิล 
เป็นหลักทั้งจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 

ในฐานะผู ้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ บริษัทตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมท่ีจะใช ้ ขีดความสามารถของบริษัทและการพัฒนานวัตกรรม  
ร่วมจดัการปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ เอไอเอสมพีนัธกิจ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ท้ังในกระบวนการด�าเนินงาน 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ คู่ค้า 
และผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมด�าเนินธุรกิจอย่างที่ย่ังยืน ทั้งน้ี เอไอเอส 
ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว โดยมีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

โครงการและการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับทั้งองค์กร ซึ่งรวมท้ังสายงาน
ธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุน นอกจากนี้ ทีมผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม 
ท่ีรายงานเป็นรายไตรมาสต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ท�าหน้าที ่
ด้านปฎบิตักิาร เช่น ก�าหนดตัวช้ีวัดผลการด�าเนนิงาน รวมถึงตดิตามกฎระเบียบ 
มาตรการ และแนวโน้มเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อม ติดตามและรายงานผล โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าของ 
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและ 
คณะกรรมการบริษัทอย่างต�่าปีละคร้ัง เอไอเอสมีนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความย่ังยืน 
ในด้านส่ิงแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่ิงแวดล้อมที่  
http://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/
emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf

ผลการดำาเนินงานปี 2563

เอไอเอสยึดมั่นในพันธกิจเพื่อมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน โดยด�าเนิน
โครงการหลักอย่างต่อเน่ืองในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงลด 
การใช้กระดาษ โดยมีโครงการหลักๆ ดังต่อไปน้ี

• การส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน 
o ขยายการติดตัง้อปุกรณ์วิทยุสถานีฐานแบบใช้งานร่วมกนัได้หลายเทคโนโลยี 

เช่น 2G 3G และ 4G (Multi-mode) เพื่อประหยัดพลังงาน เม่ือเทียบกับ
การติดตัง้ชดุอุปกรณ์วิทยุแยกส�าหรับแต่ละเทคโนโลยีในสถานีฐานเดยีวกนั  
ในปี 2563 ได้ด�าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มอีก 63,880 ชุด  
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 99.7 tCO
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o ปรับปรุงเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า (rectifier) ท่ีสถานีฐานให้มีประสิทธิภาพ
การท�างานสูงข้ึนและมีการสญูเสียพลังงานต�า่ลง ช่วยปรับปรุงการใช้ไฟฟ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
จากการผลติกระแสไฟฟา้ลดลง ทัง้นี ้ในป ี2563 บรษิทัไดต้ดิต้ังและทดแทน
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวกว่า 1,299 เครื่อง สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่ม 227 tCO
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o ขยายการติดต้ังระบบ virtual machine server ระบบปฏิบัติการที่ท�าให ้
สามารถใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์โดยจ�าลองการท�างานของอุปกรณ ์
เซิฟเวอร์ รวมถึงได้ทยอยปิดการใช้งานอุปกรณ์เซิฟเวอร์บางส่วน 
ท่ีไม่จ�าเป็น นอกจากจะช่วยให้ใช้งานทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนอุปกรณ์แล้ว ยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลทั้งจาก 
เซฟิเวอร์และจากระบบท�าความเย็นท่ีต้องหล่อเลีย้งอุปกรณ์เหล่าน้ัน ส่งผล
ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 12,421 tCO

2
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• การใช้พลังงานทดแทน ในปี 2563 เอไอเอสด�าเนินโครงการพลังงานทดแทน 
ไดแ้ก ่พลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิต้ังกบัสถานฐีาน 2,747 สถาน ีโดยม ี12 สถานี
ที่ได้ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบพิเศษที่มี Micro-converter ซึ่งช่วย
ลดผลกระทบจากเงาหรือสิ่งกีดขวาง ซ่ึงได้ร่วมวิจัยทดสอบประสิทธิภาพ
ของโครงการดังกล่าวร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
แหง่ชาต ินอกจากน้ียงัตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติยท่ี์ศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอร์
เพิ่มอีก 2 แห่ง นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2543 เอไอเอสติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และชุมสายรวมแล้ว 4 แห่ง และ 2,809 
สถานฐีาน ไดก้�าลงัการผลติพลงังานไฟฟา้ 6,018 เมกะวตัต-์ชัว่โมง สง่ผลให้ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 3,503 tCO

2
e

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 081

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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http://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf


• การพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
System: EMS) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 ซึ่งเป็น
มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากลโดยผู้ตรวจสอบอิสระ ในพื้นที่
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์รวม 2 แห่ง นอกจากน้ันยังท�าการตรวจสอบภายใน 
ส�าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ เหลืออยู่ทั้งหมดของบริษัทโดยผู้เช่ียวชาญ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร ISO14001 
ท้ังน้ี เอไอเอสได้ด�าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารพลังงาน การจัดการน�้า 
และของเสีย สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ตามแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

• การลดการใช้กระดาษ เอไอเอสน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�าธุรกรรม
ต่างๆ ท้ังในการด�าเนินงานภายในองค์กร การด�าเนินงานกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจ รวมไปถึงงานบริการลูกค้า ผ่านคอนเซ็ปต์ Full-E ประกอบด้วย  
4 บริการหลัก ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน My AIS ที่ให้ลูกค้าตรวจสอบค่าบริการ 
จ่ายบิล สม้ครและตรวจสอบแพ็คเกจได้ด้วยตนเอง 2) บริการแสดงใบแจ้ง 
ค ่าบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) 3) บริการออกใบก�ากับภาษี 
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Receipt) และ 4) บรกิารช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Payment)  
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้กระดาษและการเดินทางแล้ว ยังส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน รวมถึงอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่รับ

บริการอีกด้วย โดย ณ สิ้นปี 2563 มีผู้ใช้งาน My AIS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ที่ 8.1 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของลูกค้าทั้งหมด ขณะที่มีลูกค้าที่เปล่ียนจาก
การรับแจ้งค่าบริการผ่านทางไปรษณีย์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 6.7 ล้านบัญชี 
และรวมถึงมีการออกใบก�ากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 84.6 ล้านรายการ 
รวมแล้วช่วยลดกระดาษซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
1,865 tCO

2
e ต่อปี

 
 โดยรวมแม้ปริมาณการใช้พลังงานยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการขยาย

บริการโครงข่ายและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานดาต้าอย่าง 
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเอไอเอสยังสามารถควบคุมความเข้มข้นในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเม่ือเทียบกับปริมาณการใช้งานดาต้าแสดงให้เห็นถึง 
การออกแบบและใช้งานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมการ
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2563 บริษัทสามารถลดความ 
เข ้มข ้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการใช ้งานดาต้าลง 
ร้อยละ 82 เทียบกับปีฐาน 2558 ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 0.49 ของการใช้พลังงานรวม เทียบกับ 
ร้อยละ 0.08 ในปี 2562

การลดและกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี

ลดและรีไซเคิลของเสียจากการด�าเนนิธรุกจิและส่งเสริมให้คนไทยร่วม
ก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมและจ�าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของประเทศมีความมุ่งม่ัน 
ในการบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดจากการด�าเนินธุรกิจซ่ึงอาจส่งผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานเพื่อ 
ลดของเสียและเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะ รวมถึงมีเป้าหมายในการส่งเสริม 
ให้คนไทยได้ เข้าใจภัยอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์และเข้าใจการทิ้ง 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือท�าลาย 

อย่างถูกต้อง โดยได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการ
ขยะออกเป็น 4 ด้าน คือ 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เอไอเอส 
ได้ผนวกเร่ืองการค�านึงถึงผลต่อส่ิงแวดล้อมในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง  
เพื่อสร้างกลไกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลด 
การปล่อยของเสีย มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก พร้อมสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภายในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
กับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ อุปกรณ ์
โครงข่าย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส�านักงาน และอุปกรณ์มือถือ โดยมีชุด
คณะกรรมการพิจารณาตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและทรัพย์สิน ท�าหน้าท่ี
ในการบริหารจัดการและพิจารณาการตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรในการด�าเนินงาน เม่ืออุปกรณ์ดังกล่าว
หมดอายุการใช้งานกจ็ะมกีระบวนการในการตรวจคัดแยกว่าจะสามารถน�ามาใช้
ประโยชน์อกีคร้ัง (Reuse) หรือน�าไปปรับปรงุใช้งานต่อไปในกระบวนการท�างาน
ที่เหมาะสม (Refurbish) หากไม่สามารถด�าเนินการตามทั้ง 2 ข้อดังกล่าวได้  
จะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อสามารถน�าแร่ธาตุส่วนประกอบ 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเอไอเอสคัดเลือกคู ่ค ้าที่ ได ้รับอนุญาตให้ม ี
ความสามารถบริหารจัดการและรับซากอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์เหล่าน้ี 
ไปจัดการอย่างเหมาะสม โดยเปิดประมูลภายใต้ข้อก�าหนดในการจัดการ
ของเสียโดยวิธีรีไซเคิลที่มีกระบวนการจัดการท่ีถูกต้องและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม และเป็นกระบวนการท่ีสามารถรีไซเคิลซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวให้ ได้มากที่สุด และส่วนท่ีเหลือจากกระบวนการก�าจัดดังกล่าว  
(Non-recyclable or Residue) ต้องน�าไปฝังกลบอย่างถูกวิธ ีโดยตัง้เป้าหมาย 
ให้เหลือร้อยละ 3 ในปี 2566  
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การบริหารจัดการขยะจากอาคารสำานักงาน มุ ่งส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
กระบวนการคัดแยกขยะภายในอาคารส�านักงานและน�าส่งเข้าสู่กระบวนการ
ก�าจัดหรือรีไซเคิลให้มากที่สุดและด้วยกระบวนการท่ีถูกวิธี รวมถึงเน้นสร้าง
ความตระหนักรู้กับพนักงานถึงความส�าคัญในการคัดแยกขยะและส่งเสริม 
ให้พนักงานเอไอเอสเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อน�าไปสู่การ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

การส่งเสริมให้ลูกค้าและประชาชนทัว่ไปเข้าใจและท้ิงขยะอเิล็กทรอนกิส์อย่างถกูวิธี 
ผ่านโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท 
คือ 1.โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 2.สายชาร์จ 3.หูฟัง 4.แบตเตอร่ีมือถือ  
5.พาวเวอร์แบงก์ เพื่อรวบรวมน�าส่งเข้ากระบวนการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
อย ่างถูกวิธี รวมถึงเน ้นสร ้างความตระหนักรู ้ ถึงภัยอันตรายของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และเข้าใจการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีเพื่อเข้าสู ่
กระบวนการรีไซเคิลหรือท�าลายอย่างถูกต้อง

ผลการดำาเนินงานปี 2563

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)
เอไอเอสมุ่งมั่นในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าโดยค�านึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน
และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อ
ก�ากับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
และมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้า อีกท้ังยังให้ความส�าคัญปัจจัยทาง 
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลในทุกกระบวนการบริหาร 
ทั้งคู่ค้ารายใหม่และคู่ค้าที่มีอยู่เดิม ถือเป็นจรรยาบรรณของหน่วยงานที่เก่ียว 
ข้องของเอไอเอสท่ีต้องปฎิบัติตามแนวทางการบริหารงาน 

โดยในปี 2563 เอไอเอสได้พิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานในด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) โดย
ก�าหนดคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นข้อก�าหนดบังคับของการประกวดราคา

หรือเป็นข้อก�าหนดพึงประสงค์ รวมท้ังมีแผนที่จะจัดท�าข้อก�าหนดการจัดซ้ือ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีการพัฒนานโยบายในการด�าเนินงาน 
ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน อาทิ พัฒนาและปรับปรุงคู่มือเพื่อการจัดซ้ือ 
อย่างยัง่ยืน(Sustainable Procurement Management Manual) การจดัท�า 
รายงานวิเคราะห์คู ่ค ้าหลัก(Spend Analysis) เป็นต้น สามารถศึกษา 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://sustainability.ais.co.th/th/supply-
chain-management

การกำาจดัซากและรีไซเคิลขยะอเิล็กทรอนกิส์ท่ีเกดิจากการดำาเนนิธรุกจิ เอไอเอส 
ได้ก�าหนดประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ คือ อุปกรณ์
โครงข่าย อาทิเช่น แบตเตอร่ี, อุปกรณ์จ่ายพลังงาน, อุปกรณ์สถานีฐาน,  
สายเคเบ้ิล เป็นต้น โดยคณะท�างานเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะและของเสีย 
อย่างย่ังยืนจะท�าหน้าทีก่�ากบัการด�าเนนิงานโดยมุง่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างครบวงจร (Life Cycle Perspective) ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสได้ด�าเนิน
การก�าจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยคัดเลือก
ผู้รับซากท่ีมีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงาน สามารถแสดงถึงกระบวนการ
และแหล่งก�าจัดที่ชัดเจน และมีสัดส่วนที่เหลือจากกระบวนการก�าจัดดังกล่าว 
(Non-recyclable or Residue) ร้อยละ 0.01

การบริหารจัดการขยะจากอาคารสำานักงาน ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสได้ปรับปรุง
พื้นท่ีคัดแยกขยะให้มีการแบ่งประเภทขยะที่ชัดเจน เพื่อให้ขยะสามารถเข้า
สู ่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย รวมถึงได้มีการปรับปรุงเพิ่มประเภทถังขยะ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้พนักงานได้ท้ิงขยะอย่างถูกวิธีต้ังแต่ต้นทาง

จากการด�าเนินงานในปี 2563 ปริมาณขยะท้ังหมดจ�านวน 548 กิโลกรัม  
ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2562 โดยจ�าแนกได้เป็นขยะทั่วไป (Non-hazardous 
Waste) รอ้ยละ 45 ซึง่เปน็ขยะท่ัวไปในส�านกังานและอาคารปฏบิติัการตา่งๆ และ
เปน็ของเสียอนัตราย (Hazardous waste) รอ้ยละ 55  ซึง่เปน็ขยะอิเล็กทรอนิกส์
จากการด�าเนินธุรกิจและขยะอันตรายอื่นๆ ภายในส�านักงาน

การส่งเสริมคนไทยเข้าใจและท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ผ่านโครงการ 
“คนไทยไร้ E-waste”
ในปี 2563 เอไอเอสด�าเนินโครงการคนไทยไร้ E-waste โดยเน้นการขยาย 
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความแข็งแรง
ให้การด�าเนินโครงการและอ�านวยความสะดวกในการทิ้งขยะอิเล็กทรอกนิกส ์
ได้อย่างสะดวกมากย่ิงข้ึน นอกจากนียั้งมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนไทยรับรู้ 
ถึงอันตรายท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหากเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส ์
ที่หมดอายุการใช้งานไว้ที่บ้าน หรือการน�าไปท้ิงไม่ถูกวิธี รวมถึงการถ่ายทอด
องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการรีไซเคิล และการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างถูกวิธี เพื่อหวังผลให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการด�าเนินงานดังนี้

• การขยายความร่วมมอืกบัภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลการดำาเนนิงานโครงการ 
“คนไทยไร้ E-waste” 

 สร้างการมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เห็นความส�าคัญของการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
ส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน จนสามารถขยายจุดรับท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์
ได้กว่า 2,400 จุดท่ัวประเทศอ�านวยความสะดวกให้คนไทยสามารถท้ิง 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้ง่ายและสะดวกมากย่ิงขึ้น 
-  28 พฤษภาคม 2563 : เอไอเอสร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ขยายจุดรับทิ้งขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัล 37 แห่งทั่วประเทศและอาคาร 
ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเชิญชวนคนไทย คัด แยก ท้ิงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกที่เพือ่ร่วมกันรักษา ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

- 1 มิถุนายน 2563: เอไอเอสร่วมมือกับไปรษณีย์ ไทยขยายจุดรับทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ 160 แห่งทั่วประเทศ

- 1 มิถนุายน 2563 : เอไอเอสร่วมมอืเครือข่ายเพื่อความย่ังยืนแห่งประเทศไทย 
หรือ Thailand Responsible Business Network โดยมีบริษัทสมาชิก 
ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน  
9 องค์กร คือ บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยออพติคอล, อีสท์ วอเตอร์, 
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การบนิไทย, ยูนีซัน, เอสซี แอสเสท, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ สิงห์ เอสเตท  
ร ่วมรณรงค์และบอกต่อการทิ้งขยะอิ เล็กทรอนิกส์อย ่างถูกวิธี ให ้ 
แพร่หลายไปยังครอบครัวและคนรอบข้า ได้ตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจ
ท่ีถูกต้อง พร้อมท้ังขยายจุดรับท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไปวางที่ส�านักงาน
ของบริษัทต่างๆ

- 14 กรกฎาคม 2563 : เอไอเอสร่วมเป็นภาคีเครือข่าย “กรีนพหลโยธิน” 
เชิญ 13 องค์กรบนถนนเส้นพหลโยธิน ร่วมท�าภารกิจคร้ังส�าคัญเพื่อ 
ส่ิงแวดล้อมไทย “E-Waste The Battle ถ้ารักษ์จริง...มาท้ิงแข่งกนั” แข่งขัน
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี 

- 15 สิงหาคม 2563 : เอไอเอส รวมมือกับธนาคารออมสิน ร่วมรณรงค์
สร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และบอกต่อการท้ิงขยะ 
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวธิี

- 3 ธันวาคม 2563 : เอไอเอสร่วมมือกับบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท คิดคิด จ�ากัด เชิญชวนคนไทยร่วมอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ด้วยการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ น�าไปทิ้งในจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ได้ท่ี 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค  
ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค, 
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส และ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซน็เตอร์ พระราม 9 

- 16 ธันวาคม 2563 : เอไอเอส และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม รวมพลังสร้างเครือข่าย คนไทยไร้ E-Waste ทั่วประเทศ สร้าง
การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ผ่าน 2 ความร่วมมือหลัก คือ 1.ขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์  
ณ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด หรือ ทสจ. ทัว่ประเทศ  
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกวิธี และ 2.ร่วมมือกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. เพือ่เป็นตัวแทนส่ือสารสร้างการตระหนัก
รู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

• ส่งเสริมการกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการร่วมโครงการ “คนไทยไร้ 
E-waste” อย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม Challenge ขององค์กรเครือข่าย 
กรีนพหลโยธิน และคอนโดท่ีอยู ่อาศัยต่างๆ, แคมเปญ AIS E-Waste  
ทิง้รับพอยท์, แคมเปญ AIS E-Waste ทิ้งรับโชค เป็นต้น เพื่อกระตุ ้น 
และตอกย�้าให้คนไทยได้ตระหนักรู้ และเชิญชวนให้มีส่วนร่วมในการน�า 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มาท้ิงอย่างถูกวิธี จนน�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธีของคนไทยในท้ายที่สุด เพื่อร่วมกันรักษา
ส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึนอย่างย่ังยืนต่อไป
- 2 กันยายน 2563: เอไอเอสมุ่งสร้างการตระหนักรู้ และรวบรวมขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศในโครงการ “คนไทยไร้ E-waste” เปิด
แคมเปญ“AIS E-Waste ทิ้งรับพอยท์” แทนค�าขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสร้าง 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีไปพร้อมกัน เพียงคัดแยกและน�าขยะอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  
5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอร่ีมือถือ, สายชาร์จ, 
หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ ไปท้ิงท่ีเอไอเอสช็อปใกล้บ้าน รับฟรีทันที AIS 
Points ชิ้นละ 5 คะแนน

- 11 ธันวาคม 2563: กิจกรรม “AIS E-Waste ท้ิงรับโชค” เชิญชวนลูกค้า 
เอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์ ท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างถูกวิธีที่ AIS 
Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัล โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
1 ช้ิน = 1 สิทธิ์ (1 หมายเลข/10สิทธิ์/โครงการ)

ผลการดำาเนนิงานโครงการ “คนไทยไร้ E-waste” (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2563)

ประเภทของขยะอิเล็กทรอนิส์ จำานวนชิ้น

เครื่องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต 8,950

อุปกรณ์เสริม 20,204 

แบตเตอรี่ 18,073 

อื่นๆ 67,573 

ยอดรวม 114,801 
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ในปี 2563 บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมทุก
การด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทั โดยพบประเด็นความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชนคิด
เปน็ 47.8% ของกจิกรรมตลอดหว่งโซค่ณุคา่ธรุกจิ ทัง้นี ้บรษิทัไดม้มีาตรการและ
ด�าเนินการเพื่อลดความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนครบถ้วน 100%

บริษทัไดจ้ัดให้คูค้่าในกลุม่ Critical Tier 1 Supplier ต้องท�าแบบประเมนิตนเอง
ในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ พร้อมน�าส่งให้
กับฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อสอบทานข้อมูล ส�าหรับคู่ค้าท่ีประเมินแล้วหากพบว่า
มีความเส่ียงสูงในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทจะมีการแจ้งเพื่อให้ด�าเนิน
การจัดการกับความเส่ียง พร้อมทั้งเข้าพบคู่ค้าเพื่อหาแนวทางแก้ ไขประเด็น
ความเส่ียงดังกล่าว

เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนนิงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมดิสิทธมินษุยชน 
ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ เอไอเอสจงึไดก้�าหนดกระบวนการประเมนิความเสีย่งทางดา้น
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบคู่
คา้และประเมินความเส่ียงดา้นสิทธมินษุยชนในการด�าเนินธรุกจิของเอไอเอสและ
คู่ค้า ซ่ึงครอบคลุมถึงแผนงานและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง ดังนี้
1) ระบุประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเช่ือมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า 

ของธุรกิจ
2) ระบุกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบ
3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
4) การด�าเนินการเพื่อจัดการกับความเส่ียง

ระบุประเด็นความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษย

ชนท่ีเช่ือมโยง 
กับห่วงโซ่คุณค่า 

ของธุรกิจ

ระบุกลุ่มผู้ ได้รับ
ผลกระทบ

มาตรการบริหาร
จัดการ

ความเสี่ยง

การด�าเนินการแก้ ไข
เพื่อจัดการความเสี่ยง

การดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
เอไอเอสตระหนักถึงความส�าคัญและการเคารพต่อสทิธมินุษยชน อนัเป็นคุณธรรม
พ้ืนฐานของการท�างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้ก�าหนดนโยบายด้าน
สิทธมินุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในจริยธรรมธรุกจิ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตใินการด�าเนนิ
ธรุกจิทีส่อดคล้องกับหลักปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชนของสหประชาชาติ 
(United Nations Universal Declaration of Human Rights – UNDHR) 
และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสทิธพิื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (The International Labor Organization – ILO) ซ่ึง 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
ในการก�ากับดูแล ผ่านคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีหน้าที่ในการ 
น�านโยบายไปปฏิบัติใช้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพือ่ระบุประเด็น
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงก�าหนดกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ  
เพื่อก�าหนดแนวทางแก้ ไข และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ  
ท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) โดย 
มีการส่ือสารนโยบายให้กับพนักงาน ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ส่งมอบ
สินค้าและบริการ ผู้รับเหมา คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง 
ในการด�าเนินธุรกิจให้รับทราบ เข้าใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมีคุณธรรมตามหลักสิทธมินษุยชน นอกจากนี ้บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบาย
การให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองข้อมูล 
(Whistle Blower Policy)  เพื่อปกป้องดูแลพนักงานกรณีรายงานเมื่อ
พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้อง 
ถูกลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งเร่ืองร้องทกุข์เกีย่วกบั 
การถกูข่มเหง การถูกเลอืกปฏบัิต ิการถกูละเมดิสิทธ ิทัง้น้ี สามารถศกึษารายละเอยีด 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนฉบับเต็มได้จาก QR code ท่ีปรากฎด้านล่าง
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ประเด็นความเสี่ยงด้าน 
สิทธิมนุษยชน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ความเสี่ยง มาตรการและการดำาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

1) สภาพแวดล้อมในการท�างาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การขายและด้านวิศวกรรม
ภาคสนาม

เนื่องจากพนักงานต้องมีการเดินทางปฏิบัติงานอยู่
เป็นประจ�า และต่างสถานที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน หรือยานพาหนะไม่
ปลอดภัย

- เน้นย้�ามาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย 
และอนุญาตเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น

- ส�าหรับความปลอดภัยด้านการเดินทาง บริษัทจัดให้มีตารางการตรวจสอบยานพาหนะ  
และมีการติดตามดูแลอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม

- ลดระยะทางการเดินทางปฏิบัติงาน ด้วยการวางแผนพื้นที่การท�างานให้มีระยะทางสั้นลง  
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2) ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าทั่วไป ความเสี่ยงจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคล แม้จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบุคคล

- จัดตั้งแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดตามดูแลและตรวจสอบ 
ด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับบุคลากร
- มีกระบวนการประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก�าหนดและจัดการความเสี่ยง 

ดังกล่าวในการให้บริการใหม่ๆ
- จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญ (Sensitive Information) รวมถึงการน�าเทคนิคการป้องกันข้อมูล

ที่หลากหลายมาใช้โดยครอบคลุมข้อมูลขณะที่เก็บรักษาในระบบ และขณะที่ใช้งาน 
และส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

- จัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับกระบวนการของการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ (Data Flow)  
อย่างเป็นขั้นตอนและสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

- สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่รายงานพัฒนาความยั่งยืน 
2563 หน้า 35-36

ทั้งน้ี จากการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนพบประเด็นท่ีมีความเส่ียง 5 รายการ ดังนี้
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ประเด็นความเสี่ยงด้าน 
สิทธิมนุษยชน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ความเสี่ยง มาตรการและการดำาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

3) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์
และบริการ

ลูกค้าทั่วไป ประเด็นความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินค้า เช่น 
อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Fixed 
Broadband Customer Premises Equipment)  
และความปลอดภัยของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าจะมีโอกาส 
เกิดขึ้นน้อยแต่มีผลกระทบค่อนข้างสูง

- มีการควบคุมเพื่อให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง 
ให้กับลูกค้า ตาม UL94-V0 standard plastic รวมถึงการทดสอบ surge protection  
จากหน่วยงานภาครัฐ

- ส�าหรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ตราสินค้าของบริษัท 
(House Brand) จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก Acceptable Quality Limit (AQL)

4) สภาพแวดล้อมการท�างาน 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผู้รับเหมาธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ผู้รับเหมาบางรายยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยการ
ท�างานที่เหมาะสม กรณีผู้รับเหมารายส�าคัญของบริษัท 
ทางเอไอเอสจะมีมาตรการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับเหมา
รายดังกล่าวมีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน
เป็นไปตามที่ก�าหนด

- ก�าหนดมาตรการด้านมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา/คู่ค้า โดยเริ่มจากขั้นตอน 
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีหลักสูตรการอบรมที่จ�าเป็น รวมถึงการออกใบรับรองให้กับ 
ผู้ผ่านการอบรม

5) เสรีภาพในการแสดงออก/ 
การแสดงความคิดเห็น

ลูกค้าทั่วไป บริษัทได้รับค�าร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อจ�ากัด
การเข้าถึงบางเว็บไซต์ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่จะละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านเสรีภาพในการแสดงออกหรือการ
แสดงความคิดเห็น

- ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก/แสดงความคิดเห็น โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้
ขอบเขตแห่งรัฐ 

- ค�านึงถึงผลกระทบด้านลบด้วยการบริหารจัดการขั้นตอนภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อ 
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่จ�ากัด ยกเว้นเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกร้องขออย่างเป็นทางการ 
ตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท https://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights
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