
ธุรกิจของเรา 
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นโยบายและภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ 

1. ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำาเนินชีวิต

รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ

ในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ

2. ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่กระฉับกระเฉง

ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก

และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

เพื่อการเติบโตขององค์กร

4. สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เอไอเอส ด�าเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมมา 29 ปี โดยเริ่ม
ด�าเนินงานภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงาน หรือสัมปทาน ซึ่ง
ผู้ให้บริการได้รับสิทธิในการใช้คล่ืนความถี่จากหน่วยงานของ
รัฐภายใต้สัญญาในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด�าเนินการ (Built-
Transfer-Operate) ต้ังแต่ปี 2533 โดยสัญญาร่วมด�าเนินงานมี
ระยะเวลา 25 ปี ต่อมา กสทช. ถกูต้ังขึ้นในปี 2553 และจดัประมูล
คล่ืนความถี่และจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ชุดแรกในปี 
2555 เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 
เน่ืองจากใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีอ่ยูภ่ายใต้ระบบใบอนญุาต
ซึง่สอดคล้องกับแนวทางของนานาชาติในการส่งเสริมการแข่งขนั
อย่างเท่าเทียมและสนบัสนนุให้ผู้ให้บริการได้ให้บริการเทคโนโลยี
ใหม่ เช่น 3G และ 4G เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น

เอไอเอสยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะ”เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย” โดยมีเป้าหมาย
เสริมสร้างการด�าเนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน
พันธกิจ ดังนี้
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ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์

ปัจจุบันเอไอเอสเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” 
โดยด�าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจดิจ�ทัลเซอร�ว�สธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ว�ดีโอแพลตฟอร�ม

ธุรกิจคลาวด�

สําหรับองค�กร

ธุรกรรมทาง

การเง�นบนมือถือ

Internet of Things

แพลตฟอร�มอื่นๆ

3. ธุรกิจดิจ�ทัลเซอร�ว�ส

เป�นบร�การต�อยอดด�านดิจ�ทัลที่มุ�งเน�นสร�าง

มูลค�าเพ��มข�้นจากฐานธุรกิจบร�การโทรศัพท�

เคล่ือนท่ี และอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง โดย

ตั้งเป�าให�เป�นแหล�งรายได�ใหม� ในระยะกลาง

ถึงยาว สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมผู�บร�โภคและเทคโนโลยี

บร�การอินเทอร�เน็ตด�วยเทคโนโลยีไฟเบอร�

สําหรับลูกค�าครัวเร�อนท่ัวไป และสําหรับ

ผู�ประกอบการรายย�อย

เป�ดให�บร�การต้ังแต�เดือนเมษายน 2558 โดย

ให�บร�การอินเทอร�เน็ตบ�านความเร็ว

สูงผ�านใยแก�วนําแสง (FTTx) พร�อม

คอนเทนต�แพลทฟอร�มในรูปแบบ 

on-demand

การขาย

โทรศัพท�มือถือ

บร�การโรมมิ�ง

และโทรออกต�างประเทศ

บร�การระบบรายเดือน

“เอไอเอสรายเดือน

(AIS Post-Paid)”, 

บร�การระบบเติมเง�น 

“เอไอเอสวันทูคอล 

(AIS One-2-Call)”

1. ธุรกิจโทรศัพท�เคล่ือนที่

2G / 3G / 4G

ให�บร�การโครงข�าย

โทรศัพท�เคล่ือนที่ 

4G/3G/2G

2. ธุรกิจอินเทอร�เน็ต
 ความเร็วสูง
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ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การในป� 2562

ผู�ให�บร�การรายอ่ืนในตลาดอินเทอร�เน็ตบ�านได�แก� ทรู ทีโอที และ 3BB

10%

ในปี 2562 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 289,669 ล้านบาท 
และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 633,287 ล้านบาท ซึ่ง
สูงเป็นล�าดับที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ณ ส้ินปี 2562 เอไอเอสยังคงเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ในประเทศไทยรายใหญ่ท่ีสุด มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงราย
ได้อยู่ท่ีร้อยละ 48 และมีผู้ใช้บริการจ�านวน 42 ล้านเลขหมายท่ัว
ประเทศ โดยรายได้จากบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ียังคงมสีดัส่วน
กว่าร้อยละ 71 ของรายได้รวม และในปีที่ผ่านมามีรายได้เติบโต
ร้อยละ 4.2 ด้วยคล่ืนความถี่ท่ีเอไอเอสมีสิทธิใช้งานในปัจจุบัน 
สามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพท้ังเทคโนโลยี 4G, 3G 
และ 2G ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร และในปีที่ผ่าน
มา เอไอเอสได้เริ่มเตรียมความพร้อมสู่ 5G ผ่านการวิจยัพฒันา
และทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้าทั้ง
ในด้านการพฒันาเทคโนโลยโีครงข่าย การเตรียมความพร้อมใน
เชงิเทคนคิและกระบวนการท�างาน รวมถงึการทดลองบริการและ
การใช้งานในรูปแบบต่างๆ ของหลายอุตสาหกรรม 

เอไอเอสได้เริ่มด�าเนินธรุกิจอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงภายใต้แบรนด์ 
‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ ตัง้แต่ปี 2558 โดยมเีป้าหมายเพื่อสร้างรายได้
ใหม่และต่อยอดบริการเพิ่มเติมจากโครงข่ายไฟเบอร์ทีล่งทนุอยู่
แล้วในธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนทีแ่ละจากฐานลูกค้าท่ีมอียู่ ปัจจุบันให้
บริการในกว่า 57 จงัหวดั มคีวามครอบคลมุถงึ 7 ล้านครวัเรือน 
เอไอเอส ไฟเบอร์ ท�าตลาดด้วยจุดเด่นท่ีเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ไฟเบอร์ถงึบ้าน (FTTH) เพื่อเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตสู่ครวัเรือน และ
พร้อมรองรบัลูกค้าท่ียังใช้งานเทคโนโลยี ADSL ท่ีต้องการเปล่ียน
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพสูงขึ้นและความเรว็ท่ีให้บริการได้สูงสุด
ถงึ 1 กิกะบิตต่อวินาที ทัง้น้ี รายได้จากธรุกิจอินเทอร์เน็ตความเรว็
สูงในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน และคดิเป็นร้อยละ 3.7 
ของรายได้การให้บริการรวม โดยปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช้บริการ 
อยู่ที ่1,037,600 ราย คดิเป็นส่วนแบ่งตลาดเชงิผู้ใช้บริการกว่า
ร้อยละ 10 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเรว็สงู 

ผู้นำาในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

45%48%

ผู�ให�บร�การรายอ่ืนในตลาดโทรศัพท�เคล่ือนท่ี ได�แก� ดีแทคและทรูมูฟ

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การในป� 2562

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงรายได�ในป� 2562

เอไอเอสยังคงเป็น

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในประเทศไทยรายใหญ่ที่สุด

รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2562 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน

หมายเหตุ: ค�านวนจากผลประกอบการที่ไม่รวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 15
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ดำาเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาต 

ผ่านการกำากับดูแลของ กสทช.

ธุรกิจของเอไอเอสในส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ด�าเนินการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตหิรือ กสทช. ซึง่ถกูจดัต้ัง
โดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถี ่พ.ศ. 
2553 ท้ังน้ี เอไอเอส ผ่านบริษัทย่อย ได้รบัใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและมใีบอนญุาตให้ใช้
คล่ืนความถี ่ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี ่2100, 
1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ รวมท้ังเป็นพันธมิตร
ในการใช้งานคล่ืนความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์กับที
โอที ท�าให้เอไอเอสมีคล่ืนความถี่ใช้งานรวม ณ ส้ิน
ปี 2562 ท้ังส้ิน 2x60 เมกะเฮิรตซ์ เอไอเอสมีหน้าท่ี
ต้องปฏบัิตติามกฎระเบียบในการจ่ายค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต การสบทบเงินเข้ากองทนุวิจยัและพฒันา
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่า
ธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. โดยรวมค่า
ธรรมเนียมท้ังหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของ
รายได้การให้บริการในแต่ละปี

จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ของกำาไรสุทธิ

เอไอเอสมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 70 
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นปีละ 2 ครัง้  การจ่าย
เงนิปันผลครัง้แรกจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก และการจ่ายเงินปันผลครัง้
ท่ีสองจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท
ในงวดครึ่งปีหลัง ซึ่งจ�านวนเงินปันผลรวมประจ�าปี
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส�าหรบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณา
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงิน
และปัจจัยส�าคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ 

2558 2559 2560 2561 2562

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น) 12.99 10.08 7.08 7.08 7.34

1. เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานครึ่งปีแรก 6.50 5.79 3.51 3.78 3.78

2. เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานครึ่งปีหลัง 6.49 4.29 3.57 3.30 3.56

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 99 98 70 71 70

 

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2557-2559  จ่ายตามนโยบายเดิมทื่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 100 แต่ตั้งแต่ปี 2560 จ่ายตามนโยบายปันผลใหม่ที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70

ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณ ีจะขึ้นอยู่กับกระแส
เงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่
เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อการด�าเนินงานปกติของบริษทัและบริษัทย่อย โดย
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีดังนี้

ต่อยอดธุรกิจหลัก 

ผ่านบริการดิจิทัลเซอร์วิส

ธุรกิจส่วนท่ีสามของเอไอเอส คือ ธุรกิจดิจิทัล
เซอร์วิส (Digital Service) คอืการพฒันาบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายรปูแบบต้ังแต่โครงข่าย 
แพลตฟอร์มการให้บริการ และโซลูชัน่เพื่อสร้างบริการ
ดจิิทัลให้แก่ท้ังลูกค้าทัว่ไปและลูกค้าองค์กร ผ่านการ
ร่วมมือและพัฒนาระบบนิเวศของการท�าธุรกิจแบบ
เชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อม
กัน  ท้ังน้ี เอไอเอสได้เน้นการท�าดิจิทัลเซอร์วิสใน 5 
ด้านหลัก ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) 
คลาวด์ส�าหรบัองค์กร (Business Cloud) ธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถอื (Mobile Money) บริการเชือ่ม
ต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT) และบริการแพลตฟอร์มอ่ืนๆ 
ท้ังน้ี ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสจะเป็นส่วนสนับสนุนส�าคญั
ท่ีช่วยให้เอไอเอสสามารถสร้างแหล่งรายได้แหล่งใหม่
ในอนาคตนอกเหนือจากการคิดค่าบริการการใช้
อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจจุบัน และท�าให้เอไอเอส
สามารถเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated 
Player) ผ่านการผนวกสินค้าและบรกิารจากธุรกิจ
หลักทั้ง 3 ธุรกิจเข้าด้วยกัน (Convergence)  
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จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800 บาท ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญจ�านวน 4,997,459,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว : 2,973,178,632 บาท ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญจ�านวน 2,973,178,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 (วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผล: Record date) 

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น)
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%)

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45

2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 693,359,000 23.32

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด1) 194,433,111 6.54

4. South East Asia UK (Type C) Nominee Limited 104,875,677 3.53

5. สำานักงานประกันสังคม 83,327,800 2.80

6. State Street Bank Europe Limited 64,711,718 2.18

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น)
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%)

7. GIC Private Limited 20,431,500 0.69

8. State Street Bank And Trust Company 18,812,113 0.63

9. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 12,366,447 0.42

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 11,849,688 0.40

รวม 2,406,879,054 80.96

หมายเหตุ: 
1) ผู้ถือหุ้นสามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ณ 19 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำานวนหน่วย 

NVDR
สัดส่วนการ

การถือหน่วย (%)

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 31,276,080 1.05

2. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,490,185 0.99

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 20,739,857 0.70

รวม 81,506,122 2.74

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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(ข) กลุ่มผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการหรือการด�าเนินงาน
ของบริษัท 

1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 40.45 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบมจ. อินทัช  
โฮลดิ้งส์ ได้แก่  

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น)
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%)

1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD 1) 673,348,264 21.00

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 2) 532,380,897 16.60

3. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING  
CORPORATION LIMITED

320,283,660 9.99

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 128,425,755 4.01

5. สำานักงานประกันสังคม 43,537,600 1.36

6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 38,737,100 1.21

7. UBS AG LONDON BRANCH 28,245,994 0.88

8. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 27,829,500 0.87

9. STATE STREET EUROPE LIMITED 24,515,815 0.76

10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 20,869,600 0.65

หมายเหตุ:
1) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย 

Temasek Holdings (Private) Ltd. ร้อยละ 49.81 (ที่มา : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019)
2) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th.

2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. ถอืหุ้นในบริษัทโดยตรงร้อยละ 23.32 โดยผู้ถอืหุ้นของ Singtel  
Strategic Investments Pte. Ltd. ได้แก่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

Singtel Asian Investments Pte. Ltd. * 100.00

* Singtel Asian Investments Pte. Ltd. ถือหุ้นโดย Singapore Telecommunications Limited ในอัตราร้อยละ 100  
(ที่มา: Accounting and Corporate Regulatory Authority (ARCA), Singapore ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของเอไอเอส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บร�ษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอร�ส จำกัด 
(วายพ�ซี)

1)   สัดส�วนการถือหุ�นในเอดีซี ที่เหลืออีกร�อยละ 49 ถือโดยบุคคลที่ไม�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหว�างกัน
2)          บร�ษัทย�อย,              บร�ษัทย�อยโดยอ�อม,              บร�ษัทที่เข�าร�วมลงทุน

บร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จำกัด 
(เอดับบลิวเอ็น)

บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 4,997 ล�านบาท ทุนชำระแล�ว 2,973 ล�านบาท

99.99% 99.99% 99.99%

99.99%

บร�ษัท แอดวานซ� คอนแท็คเซ็นเตอร� จำกัด 
(เอซีซี)

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� เมจ�คการ�ด จำกัด
(เอเอ็มซี)

99.99%
บร�ษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
(เอไอเอ็น)

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� ดิจ�ทัล ดิสทร�บิวชั่น 
จำกัด (เอดีดี)

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค 
จำกัด (เอบีเอ็น)

60.00%
บร�ษัท อมตะ เน็ทเวอร�ค จำกัด
(เอเอ็น)

29.00%

99.58%
บร�ษัท ซีเอส ล็อซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 
(ซีเอสแอล)

51.00%
บร�ษัท แอดวานซ� ดาต�าเน็ทเวอร�ค
คอมมิวนิเคชั่นส� จำกัด (เอดีซี) 1)

99.99%
บร�ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
(ทีเอ็มซี)

99.94%

บร�ษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค 
จำกัด (เอสบีเอ็น)

บร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน จำกัด 
(ดีพ�ซี) 98.55%

33.33%

99.99%

บร�ษัท แรบบิท-ไลน� เพย� จำกัด
(อาร�แอลพ�)

บร�ษัท แอดวานซ� เอ็มเปย� จำกัด
(เอเอ็มพ�) 99.99%

บร�ษัท ไวร�เลส ดีไวซ� ซัพพลาย จำกัด 
(ดับบลิวดีเอส)

บร�ษัท ไมโม�เทค จำกัด
(เอ็มเอ็มที)

99.98%
บร�ษัท แฟกซ� ไลท� จำกัด
(เอฟเอ็กซ�แอล)

10.00%
บร�ษัท ศูนย�ให�บร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำกัด (ซีแอลเอช)

10.00%
บร�ดจ� โมบาย พ�ทีอี แอลทีดี
(บีเอ็มบี)

บร�ษัท อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จำกัด
(ไอเอช)

99.99%
บร�ษัท เอดี เวนเจอร� จำกัด (มหาชน) 
(เอดีว�)

10.00%
บร�ษัท ศูนย�ให�บร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำกัด (ซีแอลเอช)

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)23

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



1)   บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
2)   ไม�รวมเง�นลงทุนที่เป�นตราสารหนี้
3)  INTUCH ถือหุ�น ITV (52.92%) ซึ่งป�จจ�บันหยุดดำเนินธุรกิจ และอยู�ระหว�างการพ�จารณาข�อพ�พาทกับสำนักนายกรัฐมนตร�

บร�ษัท อินทัช โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน)1)

99.99%
บร�ษัท ไมโม�เทค จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส 
เน็ทเวอร�ค จำกัด

99.98%
บร�ษัท แฟกซ� ไลท� จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� บรอดแบนด� 
เน็ทเวอร�ค จำกัด

60.00%
บร�ษัท อมตะ เน็ทเวอร�ค จำกัด

29.00%
บร�ษัท อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จำกัด

98.55%
บร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน จำกัด

51.00%
บร�ษัท แอดวานซ� ดาต�าเน็ทเวอร�ค
คอมมิวนิเคชั่นส� จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� ดิจ�ทัล 
ดิสทร�บิวชั่น จำกัด

10.00%
บร�ษัท ศูนย�ให�บร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำกัด

10.00%
บร�ดจ� โมบาย พ�ทีอี แอลทีดี

99.58%
บร�ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด 
(มหาชน)

99.99%
บร�ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด 
(มหาชน)

99.94%
บร�ษัท เยลโล เพจเจส 
คอมเมอร�ส จำกัด

99.99%
บร�ษัท ไวร�เลส ดีไวซ� ซัพพลาย 
จำกัด (มหาชน)

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� คอนแท็คเซ็นเตอร� 
จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� เอ็มเปย� 
จำกัด

33.33%
บร�ษัท แรบบิท-ไลน� เพย� จำกัด

99.99%
บร�ษัท แอดวานซ� เมจ�คการ�ด 
จำกัด

99.99%
บร�ษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม 
จำกัด

99.99%
บร�ษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� 
เน็ทเวอร�ค จำกัด

99.99%
บร�ษัท เอดี เวนเจอร� จำกัด 
(มหาชน)

51.00%
บร�ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม�นท�ส 
พ�ทีอี ลิมิเต็ด100%

บร�ษัท ไอพ�สตาร� จำกัด

99.99%
บร�ษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส�
แอนด� เซอร�ว�ส จำกัด

99.99%
บร�ษัท อินทัช มีเดีย จำกัด

99.99%
บร�ษัท ทัช ทีว� จำกัด

51.00%
บร�ษัท ไฮ ช็อปป��ง จำกัด

99.99%
บร�ษัท ไฮ ช็อปป��ง ทีว� จำกัด

49.00%
บร�ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส� 
มหาชน

100%
บร�ษัท ทีพลัส ดิจ�ตัล จำกัด

99.99%
บร�ษัท ไทย แอดวานซ� อินโนเวชั่น 
จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� นิวซีแลนด� จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร�ท ออสเตรเลีย 
พ�ทีวาย จำกัด

100%
บร�ษัท โอไรอ�อน แซลเทลไลท� ซิสเทม 
พ�ทีวาย จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� อินเตอร�เนชั่นแนล 
พ�ทีอี จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� โกลเบิล เซอร�ว�ส 
จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� เจแปน จำกัด

100%
บร�ษัท สตาร� นิวเคลียส จำกัด

99.99%
บร�ษัท ทีซี บรอดคาสติ�ง จำกัด

100%
บร�ษัท อินเตอร�เนชั่นแนล แซลเทลไลท� 
จำกัด

100%
บร�ษัท ไอพ�สตาร� (อินเดีย) ไพรเวท 
จำกัด

100%
บร�ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร�ว�ส จำกัด

20.49%
บร�ษัท อ��คบี จำกัด

25.00%
บร�ษัท กอล�ฟดิกก� จำกัด

20.00%
บร�ษัท ด็อกเตอร�เอทูแซด จำกัด

19.41%
บร�ษัท ช็อคโก� คาร�ด เอ็นเตอร�ไพรส� 
จำกัด

17.96%
บร�ษัท อีเว�นท� ป�อป โฮลดิ�งส� 
พ�ทีอี ลิมิเต็ด

16.66%
บร�ษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด

15.36%
บร�ษัท เพลย�เบสิส พ�ทีอี ลิมิเต็ด

11.43%
บร�ษัท อีคาร�ทสตูดิโอ จำกัด

10.00%
บร�ษัท ว�ว�อาร�เอเชีย จำกัด

8.68%
บร�ษัท วงใน มีเดีย จำกัด

8.11%
บร�ษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด�) จำกัด

14.89%
บร�ษัท เพ�ยร� พาวเวอร� จำกัด

บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส จำกัด (มหาชน)1) 40.45%

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร�สาย

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)1) 41.13%

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต�างประเทศ

โทรศัพท�ในต�างประเทศดาวเทียม

ธุรกิจอื่นๆ

Venture Capital 2) อื่นๆ

อินเทอร�เน็ตและสื่อ

10.00%
บร�ษัท ศูนย�ให�บร�การคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท� จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอินทัช

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
คณุแอเลน ลิว ยง เคียง ประธาน คณุเฆราร์โด ซ.ี อบลาซา จูเนียร์ 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ และคุณเอนก พนาอภิชน กรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามขอบเขต
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร โดยมี
สาระส�าคัญของการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการด�าเนินงานและ
กลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจและ 
งบประมาณประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ

2. ติดตามผลการด�าเนินงานทางการเงินและผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัท และน�าเสนอรายงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

(นายแอเลน ลิว ยง เคียง)
ประธานกรรมการบริหาร

-

3. พิจารณา ให้ความเห็น และเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล การ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ

4. จัดเตรียมรายงานคณะกรรมการบริหารประจ�าปี 2562 และ 
เปิดเผยในรายงานประจ�าปี
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2560 2561

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

2562

29,422 ล�านบาท

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

5,722
3.12

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

130,062
70.90

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

4,670
2.55

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

ล�านบาท

ร�อยละ

13,557
7.39

ล�านบาท

ร�อยละ

16.04ร�อยละ

2G / 3G / 4G

รายรับค�าเชื่อมโยงโครงข�าย 
และค�าเช�าเคร�่องและอ�ปกรณ�

รายได�จากธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

รายจากได�การให�บร�การอื่นๆ

รายได�จากการให�บร�การหลัก

รายได�จากธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

รายได�จากการขายซิมและอ�ปกรณ�

รายได�รวม

รายได�จากการให�บร�การ

183,432 ล�านบาท

100.00ร�อยละ

154,010 ล�านบาท

83.96ร�อยละ

140,454 ล�านบาท

76.57ร�อยละ

128,583 133,429

132,947 144,005

24,775 25,851

157,722 169,856

3,128 4,436

122,979 124,784

2,476 4,208

4,364 10,576

81.53 78.55

84.29 84.78

15.71 15.22

100.00 100.00

1.98 2.61

77.97 73.46

1.57 2.48

2.77 6.23

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทบริการ

หมายเหตุ: ค�านวนจากผลประกอบการที่ไม่รวมผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 15
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านโครงข่าย 4G, 3G 
และ 2G โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส�าหรับกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได้รบัอนุญาตจาก กสทช. ปัจจุบนัเอไอเอสมีคล่ืน
ความถี่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 2x60 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งประกอบด้วย
คลื่นความถี่ย่าน 2100, 1800, และ 900 เมกะเฮิรตซ์ นอกจาก
น้ี ในปี 2562 เอไอเอสได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 
เมกะเฮริตซ์ โดยคล่ืนความถีช่ดุนีจ้ะเริ่มใช้ได้ในช่วงปลายปี 2563 
หรือจนกว่า กสทช. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น ในปัจจุบันโครงข่าย
ของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร อีกทัง้มีการ
ติดตั้ง AIS Super WiFi กว่า 100,000 จุด ในปีนี้เอไอเอสได้น�า 
WiFi 6 มาตราฐานใหม่ทีมี่จุดเด่นในด้านการเชือ่มต่อ ความเรว็ 
และสัญญาณรบกวนท่ีน้อยลง พร้อมกับพัฒนา AIS NEXT 
G ที่ควบรวมความเร็วของเครือข่าย WiFi และ 4G เข้าด้วยกัน

เอไอเอสให้บริการท้ังการโทรและการใช้งานอินเทอร์เนต็ผ่านมือ
ถือ ในรูปแบบบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน ปัจจุบันเอไอ
เอสมีฐานลูกค้าทั้งส้ิน 42 ล้านเลขหมายท่ัวประเทศ เป็นลูกค้า
ระบบรายเดือน 9.1 ล้านเลขหมาย และระบบเติมเงิน 32.9 ล้าน
เลขหมาย โดยปีนี้ เอไอเอสมีการออกแพ็กเกจรายเดือน NEXT 
G FLEXI SPPED ทีลู่กค้าสามารถปรบัสปีดได้เองตามต้องการ 

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เอไอเอสได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้
แบรนด์ เอไอเอส ไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์        
(ใยแก้วน�าแสง) ต่อยอดจากไฟเบอร์ท่ีมบีนธรุกจิโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ท�าให้เอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถขยายโครงขยายได้อย่างรวดเรว็ 
โดยปัจจุบันครอบคลุมกว่า 57 จังหวัดทั่วประเทศ และมีจ�านวน
ผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านราย โดยในปีนี้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ไม่เพียง
ให้ความส�าคัญกับความเร็วและความเสถียรเท่านั้น แต่ยังค�านึง
ถงึความครอบคลุมในการใช้อินเตอร์เนต็ให้ดีท่ัวถงึทุกห้องภายใน
บ้าน โดยเสนอแพค็เกจ SUPER MESH x 3 ทีใ่ช้เทคโนโลยีเชือ่ม
ต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ MESH WiFi ในการสร้างเครือข่ายใน
บ้าน นอกจากน้ี เอไอเอส ไฟเบอร์ ยงัให้ความส�าคญักบักลุ่มลูกค้า
อีสปอร์ต โดยเปิดให้บริการ Dual Bandwidth หรือ เครือข่ายคู่ 
เสมือนกับการติดอินเทอร์เน็ต 2 เส้น คือ ส�าหรับอินเตอร์เน็ตใน
บ้าน และส�าหรบัเล่นเกม ท�าให้ประสิทธภิาพด้านความเรว็, ความ
เสถียร, ความหน่วงท่ีดีขึ้น นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านไฟเบอร์แล้ว เอไอเอส ไฟเบอร์ ให้บริการคอนเทนต์ระดับ
โลกเพื่อให้ลูกค้ารบัชมภาพยนตร์ กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง 
AIS PLAYBOX และมุ่งน�าเสนอครบทุกบริการในแพ็กเกจเดียว
ท้ังอินเทอร์เน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับ
ชมคอนเทนท์ระดับโลก และการใช้งาน AIS Super WiFi แบบไม่
จ�ากัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดไูด้ท่ี www.ais.co.th/fibre 

นอกจากนี้ เอไอเอสมีบริการ READY2FLY แพ็คเกจเสริมใช้อินเตอร์เน็ตต่าง
ประเทศโดยไม่ต้องเปล่ียนซิมเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้าปัจจุบันท่ีเน้นการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถดู
เพิ่มเติมได้จาก www.ais.co.th
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3. ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

ส�าหรับปี 2562 เอไอเอสยังคงมุ่งพัฒนาการให้บริการด้าน
ดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆ และมุ่งสู่
การเป็นผู้ให้บริการด้านดจิิทัลไลฟ์อย่างเต็มรปูแบบโดยเน้นการ
เป็นพนัธมิตรกับคูค้่าท่ีมีความเชีย่วชาญในบริการแต่ละประเภท 
ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสของเอไอเอสเน้นใน 5 ด้าน ดังนี้

• วิดีโอแพลตฟอร์ม
เอไอเอสได้เปิดให้บริการเผยแพร่โทรทัศน์และวิดโีอคอนเท้นต์ รวม
ถึงความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง คาราโอเกะ 
และเกมส์ ผ่านแอปพลิเคชนั AIS PLAY บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและ
แท็บเล็ต รวมทั้งในรูปแบบผ่านกล่อง AIS PLAYBOX ส�าหรับผู้
ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ท้ังนี ้ในปี 2562 
เอไอเอสให้ความสนใจกับลูกค้าทีส่นใจอีสปอร์ตมากขึ้นโดยการ
เปิดช่องส�าหรับดูการแข่งขันทัวร์นาเม้นท์ อีสปอร์ตทั่วโลกผ่าน 
AIS PLAY และ AIS PLAYBOX

เอไอเอสร่วมกับพนัธมิตรเปิดให้บริการ OTT ท่ีมีความหลากหลาย
ของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ และซรีีส์ฮอลลีวูด้ HOOQ, Netflix, 
รายการและซีรีส์เกาหลีผ่าน ViU และกีฬาบาสเก็ตบอลระดับ
โลก NBA รวมถงึช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดจิิทลัและดาวเทียม 
ท้ังในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ 
(Video On-Demand) ท่ีทางเอไอเอสคัดสรรมาให้ลูกค้าได้
เลือกรับชมตามความต้องการผ่านทั้งแพลตฟอร์ม AIS PLAY 
และ PLAYBOX รายละเอียดของบริการสามารถดูได้จากเว็ป
ไซต์ http://www.ais.co.th/aisplay/ และ http://www.ais.
co.th/playbox/

• คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สำาหรับองค์กร
เอไอเอสร่วมกับบริษัทย่อย ซเีอสล็อกซอินโฟ ซึง่ได้ปรบัสู่แบรนด์
ใหม่ ซเีอสแอล (CSL) ให้เป็นผู้ให้บริการ ICT ส�าหรบัองค์กรแบบ
ครบวงจร (One-Stop ICT Service) ด้วยการชกูลยุทธ์ 3S อัน
ได้แก่ S-Solutions ทีเ่น้นบริการด้าน Data Center, Cloud และ 
ICT  S-Services ให้บริการ Managed Service ครบวงจร และ 
S-System Integration เพื่อเสริมธุรกิจของลูกค้าองค์กรท่ีต้อง
ปรบัเปล่ียนในยุค Digital Transformation ด้วยสินค้าและบริการ
ร่วมกับพันธมิตรชั้นน�าระดับโลก  

ซีเอสแอลสามารถให้บริการ Data Center แก่ลูกค้าองค์กรได้
ท่ัวทุกภมูภิาคในไทยด้วยจ�านวน Data Center 9 แห่งทัว่ประเทศ 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการระดับสากล ISO 
9001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301, 
ISO 50001, ISO 14001 และ CSA Star พร้อมเปิดกว้างให้
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายได้ทุกราย (Carrier Neutral 
Provider) ซึง่ท�าให้ ซเีอสแอล กลายเป็นศนูย์กลางระบบการแลก
เปล่ียนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange) ในนาม CSL 
Thai-IX ให้บริการกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการ IP Transit  
ผู้ให้บริการ OTT  ผู้ให้บริการ Content ต่าง ๆ ท้ังในและต่าง
ประเทศ เข้ามาเชื่อมต่อแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมี
ประสิทธภิาพด้วยต้นทุนท่ีต�า่กว่าการเชือ่มต่อไปยังต่างประเทศ

นอกจากการร่วมมือกบัพนัธมิตรผู้ให้บรกิารคลาวด์ชัน้น�าระดบั
โลกต่างๆ แล้ว เอไอเอส และ ซเีอสแอล ยงัได้พฒันาบริการ Hybrid 
Cloud Solutions เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรท่ีมีความต้องการ
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ใช้งานคลาวด์ในหลากหลายรปูแบบได้พร้อมๆ กนั ท้ังแบบคลาวด์ 
ส่วนตวั (Private)  คลาวด์สาธารณะ (Public) และคลาวด์ภายใน
องค์กรเอง (On-premise)

นักลงทุนสามารถศกึษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้านคลาวด์ 
ของเอไอเอส และ ซเีอสแอล ได้จากเวบ็ไซต์ http://business.ais.
co.th/cloud/index.html และ https://www.csl.co.th/csl/

• ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 
เอไอเอส ยังคงพลักดันนโยบายภาครัฐท่ีเน้นเร่ืองการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
อย่างต่อเน่ือง โดยในปีน้ีมกีารจบัมือกับคูค้่าทัง้ในและต่างประเทศ
ขยายบริการช�าระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border 
mobile payment) ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าท่ีเดินทางไป
ต่างประเทศสามารถช�าระเงินผ่าน e-wallet ด้วยสกุลเงินของ
ประเทศตัวเอง และไม่ต้องกงัวลกับอัตราแลกเปลีย่นหรือการถอื
เงินสดระหว่างเดินทาง

นอกจากน้ี เอไอเอสให้บรกิารด้านแพลตฟอร์มธรุกรรมทางการ
เงินบนมือถือ (Mobile Money) แก่ท้ังลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท 
mPAY (B2B) และแก่ลูกค้าท่ัวไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษทั
ร่วมค้า แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการ
ลูกค้าองค์กร mPAY เน้นน�าเสนอแพลตฟอร์มการช�าระเงินแบบ
ครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถมีกระเป๋าเงนิอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับรับช�าระสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนใน
ระบบหรือขอใบอนญุาตการด�าเนินงานด้วยตนเอง ท้ังน้ี สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/mPAY/gateway

• IoT หรือ Internet of Things
เอไอเอสต่อยอดบริการด้านไอโอที เน้นการสร้าง IoT Ecosystem 
ท่ีแขง็แกร่งท้ังด้านอุปกรณ์ เครอืข่าย แพลตฟอร์ม โซลูชัน่ส�าหรบั
ธรุกิจ การสร้างชมุชนนักพฒันาร่วมกบัเครือข่ายพนัธมติร ท้ัง
ภาครฐัและเอกชน ผ่านการท�างานของโครงการ AIS IoT Alliance 
Program (AIAP) ตอบสนองการเติบโตของภาคธุรกิจท้ังขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจเข้า
สู่ยุคดิจิทัล และน�าไอโอทีเข้าไปใช้ อาทิ ภาคการเงิน, การขนส่ง, 
อสังหาริมทรัพย์ และสมาร์ทซิติ้  

ในปี 2562 เอไอเอสมีเครือข่าย NB-IoT ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ
เพื่อรองรบับริการด้าน IoT และมจี�านวนอุปกรณ์ ไอโอที ท่ีเชือ่ม
ต่อผ่านโครงข่ายเอไอเอสส�าหรับภาคธุรกิจมากกว่า  750,000 
อุปกรณ์ การสร้างบริการด้าน IoT น้ันอาศัยการพัฒนารูป
แบบการท�าธุรกิจ (Business Model) และรูปแบบการใช้งาน 
(Application) ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ตัวอย่างของบริษัทท่ีเปิดตัว
ในปีที่ผ่านมาได้แก่ การน�าโซลูชั่น NB-IoT Motor Tracker ไป
ต่อยอดบริการประกันให้กับ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในรูป
แบบประกันภัยจ่ายตามการใช้งานจริง (UBI: Usage-based 
Insurance)

ด้วยการสร้างโอกาสส�าหรับธุรกิจด้าน IoT ยังเป็นเรื่องใหม่  
ดังน้ัน การสนับสนุนและร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านไอโอทีกับ
ทุกภาคส่วนจึงเป็นส่วนส�าคัญ ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสร่วมมือ
กับสมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทมุจดังาน Thai IoT 
International Conference ซึง่เป็นงานประชมุวิชาการด้าน IoT 
ระดับสากลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากน้ี เอไอเอสได้
มีการจัดต้ัง AIS Playground ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเป็น 

ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาบนสภาพแวดล้อมจรงิ ด้วยเครือข่าย
พันธมิตรที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารไอโอที
อย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้เอไอเอสได้รับรางวัล 2019 Thailand IoT Services 
Provider of the Year  จาก Frost & Sullivan และได้รับรางวัล 
Best Practices Award ด้าน IoT เป็นปีทีส่องติดต่อกัน นักลงทุน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการด้าน IoT ส�าหรับ
ธุรกิจได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/iot
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• ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เอดี เวนเจอร์ และบริษัท เทเล 
อินโฟมีเดีย (ในเครือบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของเอไอเอส) ท่ีมีความสามารถในด้านการท�าส่ือโฆษณาออนไลน์ 
เอไอเอสได้น�าจุดแข็งบริการด้านมือถือท่ีมีฐานลูกค้ากว่า 42 
ล้านราย ให้บริการด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแก่ลูกค้าองค์กร  
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรในการเข้าถึง
ตลาดของผู้บริโภคยุคดจิิตอล โดยมแีพลตฟอร์มการส่งข้อความ
ส้ัน (SMS) ทีส่ามารถเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย (Location base) และ
แพลตฟอร์มเครือข่ายโฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads 
Network) ที่รวบรวมพื้นท่ีโฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุด
จ�านวน 100 เว็บของไทย  ซึ่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย 
ต้ังแต่การสร้างคอนเทนท์รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ
ของลูกค้า (Digital Content Creation) การสร้างเว็บไซต์และ 
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Website & Mobile Application 
Development) การดูแลบริหารจัดการส่ือสังคมออนไลน์
ในนามลูกค้าองค์กร (Social Media Management) การ
วางแผนส่ือโฆษณาดิจิตอลต่างๆ เพื่อให้ ได้ผลตอบรับสูงสุด 
(Digital Advertising Media Management) รวมถงึการรบัท�า
กิจกรรมทางการตลาดให้แบบครบวงจร (Turnkey Marketing 
Campaign Solutions) 

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
เอไอเอสส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาควิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SME ด้วยการมีสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของ SME ตัง้แต่บริการโทรศพัท์เคลือ่นทีส่�าหรบั
ธุรกิจท่ีเน้นการติดต่อสื่อสาร, บริการส�าหรับธุรกิจออนไลน์, 
บริการเอไอเอสไฟเบอร์ส�าหรับ SME, บริการโซลูชั่นด้าน IoT 
และบริการซอฟท์แวร์ส�าหรับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี ้เอไอเอส ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษส�าหรบัลกูค้า SME 
นิติบุคคลโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ AIS Biz Up โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ท่ีค�านงึถงึความต้องการเฉพาะกลุ่มเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ของเจ้าของธรุกิจและคนท�างาน โดยผนวกสินค้าและบริการ
จากเอไอเอสและ partners, ส่วนลดจากธรุกิจชัน้น�า, การทดลอง
ใช้บริการฟรีหรือรับสิทธิราคาพิเศษ, และการให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ส�าหรับคนท�าธุรกิจ 

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการส�าหรับ 
SME ได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/sme/ และ  
Biz Up ได้จาก https://business.ais.co.th/bizup/

การจำาหน่ายและช่องทาง 

การจัดจำาหน่ายและบริการ

เอไอเอสมีช่องทางการจ�าหน่ายและบริการแบ่งเป็น 4 ประเภท
หลัก ดังต่อไปนี้

1. เอไอเอส ช็อป เป็นศูนย์บริการท่ีบริหารโดยเอไอเอสและ 
ตัวแทนจ�าหน่ายท่ีมีศักยภาพสูงในการให้บริการรวมกว่า 191 
สาขา มีการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงบริการหลัง
การขายท่ีครอบคลุมท่ีสุดเม่ือเทียบกบัช่องทางท้ังหมด เน้นการ
จ�าหน่ายให้ลูกค้าในเขตเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และ
เป็นศนูย์บริการท่ีเน้นการสร้างภาพลกัษณ์แก่สินค้าและบริการ
ของเอไอเอส

2. ตัวแทนจำาหน่าย เอไอเอสได้ร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่าย 
หลากหลายประเภท เพ่ือให้ครอบคลุมถงึกลุ่มลูกค้าทีห่ลากหลาย 
ในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ตัวแทนจำาหน่าย “เอไอเอส เทเลวิซ” 
(AIS Telewiz) ซึง่มีกว่า 431 แห่ง มีศกัยภาพแขง็แรงในพื้นท่ีตัว
เมืองและให้บริการในภาพลักษณ์ของแบรนด์เอไอเอส, ตัวแทน
จำาหน่าย “เอไอเอส บัดดี้” กว่า 1,179 สาขา ที่เข้าถึงพื้นที่ใน
ระดบัอ�าเภอและต�าบล และตัวแทนจ�าหน่ายค้าปลีกรายย่อยอ่ืนๆ 
รวมไปถึงกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายประเภทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 
และร้านค้าปลกีสมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มเจมาร์ท คอมพิวเตอร์ซสิเทม 
ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค และ ห้าง Tesco Lotus 
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3. การจำาหน่ายตรง (Direct Sales) โดยทีมงาน AIS Direct 
Sales ซึ่งเน้นลูกค้าระบบรายเดือน เป็นช่องทางท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดจ�าหน่ายให้สามารถน�าเสนอสินค้าและ
บริการได้ตรงถึงกลุ่มลูกค้า เช่น การออกบูธจ�าหน่ายหรือการ
จัดกิจกรรมในพื้นที่ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมการขาย
ผ่านการใช้แอปพลิเคชนั “AIS Easy App” ท�าให้ทีมงานสามารถ
ขายสินค้าและบริการ จดทะเบียน และบริการอ่ืนๆ ให้แก่ลูกค้า 
ได้ทันที ช่วยให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
 
4. การจำาหน่ายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online 
Channel) เป็นช่องทางท่ีส่งเสริมให้ลูกค้าท�ารายการได้ด้วย
ตนเอง (Self-Service) ได้แก่ เว็บไซต์ AIS Online Store, 
แอปพลเิคชั่น myAIS ตู้ Kiosk รวมถึงการท�ารายการผ่านช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ATM, USSD, Chatbot, IVR และ
โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

การบริหารความสัมพันธ ์

กับลูกค้า 

ด้วยความมุง่มัน่ในการเป็นผู้น�าในการให้บริการด้านดจิิทัล เอไอเอส 
ใช้แนวคิดในการบริการลูกค้า “ที่ 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล” 
โดยผนวกท้ังความเข้าใจและความใส่ใจลูกค้าในรายละเอียดให้
บริการทีผ่สานเทคโนโลยีและการบริการด้วยพนักงาน (Human 
Touch) เข้าด้วยกนั โดยให้ความส�าคญัในการบริการด้วยความ
รวดเรว็ ความสะดวกสบาย ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
ความสามารถในการจดัการด้วยตนเอง รวมท้ังบริการทีต่รงกบั
ความต้องการของแต่ละคน (Personalization) เพื่อให้ลูกค้าได้รบั
ประสบการณ์ทีด่ท่ีีสุด โดยสร้างความแตกต่างให้กับงานบริการ
และเสริมศกัยภาพด้วยเทคโนโลยใีนงานบริการ การบริหารความ
สัมพนัธ์ลกูค้าด�าเนินการใน 5 ด้าน ดังน้ี

1. การให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
1.1 บริการ “Full-E” ให้บริการอย่างครบถ้วนเก่ียวกับ การเชค็
ยอดใช้จ่าย การช�าระเงิน และการรับใบเสร็จ ผ่านแอปพลิเคชัน 
myAIS ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า เช่น บิลค่าใช้บริการสญูหาย 
การช�าระค่าบริการไม่ทันตามก�าหนด ไม่สะดวกไปท่ีจุดช�าระเงิน 
รวมถึงไม่สามารถเรียกดูรายการย้อนหลัง ประกอบด้วย
• eBill ให้ลูกค้าสามารถเช็คบิลค่าใช้บริการผ่านมือถือ พร้อม 

SMS แจ้งเตือน 
• ePay เพ่ิมช่องทางการช�าระบิลออนไลน์ให้แก่ลูกค้า ท้ังผ่าน

แอปพลิเคชนัของธนาคาร กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit 
LINE Pay และผูกตัดอัตโนมัติกับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

• eReceipt ให้ลูกค้าสามารถเรียกดูใบเสร็จย้อนหลังจาก
แอปพลิเคชันได้สูงสุด 3 เดือน 

1.2 การดแูลเรื่องความปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย
ระบบแสดงตนแบบพิสูจน์อัตลักษณ์ (Face Recognition) เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ส�าหรับการจดทะเบียน
เลขหมายใหม่ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายรวมถึงการใช้บริการ
ด้วยตัวเอง (Self service) เพื่อความสะดวกในการท�าธุรกรรม
ที่ต้องการการยืนยันตัวตน 

1.3 “Ask Aunjai” Virtual Agent ผู้ช่วยอัจฉริยะ ทีพ่ฒันาจาก
การผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้ง Artificial Intelligence (AI), 
Chatbot และ Smart Knowledge Base ท�าให้สามารถตอบ
ค�าถามลูกค้าบน Online, Social Media อาทิ เว็บไซต์เอไอเอส 
Facebook และบนแอปพลิเคชัน myAIS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   
รวมท้ังมีการพัฒนาให้มีความรู้สึกใกล้ชิดเสมือนการคุยกับ
พนักงานมืออาชีพ  และให้บริการที่ครบถ้วนตั้งแต่ การรับเรื่อง  
วิเคราะห์ปัญหา  เสนอแนวทาง และ ด�าเนนิการผ่าน Digital Self 
Service รวมถึงการแลก AIS Points, เสนอ AIS Privilege 
ประจ�าเดือน หรือ แนะน�าบริการ ดูหนัง ฟังเพลง ผ่าน AIS Play
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2. “AIS Privileges” เป็นช่องทางในการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของเอไอเอสและพาร์ทเนอร์ โดยใน 
ปีนี้เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกมิติ
กับโปรแกรม “7 ช่วงเวลาดีๆ กับ AIS Privileges” เช่น Coffee 
time กับร้านกาแฟท้องถิ่นชื่อดังท่ัวไทยและส่วนลด 10-50%, 
Dining time อ่ิมอร่อย ร้านดังพร้อมรับส่วนลดสูงสุด 50%, 
Family time มีความสุขท้ังครอบครัว, Entertaining time  
ชมหนังดังเข้าใหม่ เพียง 80 บาท, Shopping time ช้อปป้ิงสุดคุม้ 
ในห้างและร้านดัง, Traveling time มอบความพิเศษให้ทุกการ
เดินทาง, Lucky time 4 พอยท์ ลุ้นโชคกับเอไอเอส ปัจจุบัน 
เอไอเอสมีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมน�าเสนอสิทธิพิเศษจ�านวน 28,000 
ร้านค้าท่ัวประเทศ และมีการใช้สิทธิพิเศษ 17 ล้านสิทธิต่อปี 
นอกจากน้ี ลูกค้าสามารถน�า AIS Points ทีส่ะสมจากยอดค่าใช้
บริการ มาแลกส่วนลด เช่น LINE Stickers, สิทธิลุ้นรับรางวัล
พิเศษ, แพ็กเกจโทร, อินเทอร์เน็ต, และส่วนลดค่าเครื่องมือถือ 
เป็นต้น ปัจจุบันมีลูกค้าสมัครสะสม AIS Points จ�านวน 13 ล้าน
เลขหมาย และมียอดการแลกสิทธิพิเศษจ�านวน 28 ล้านสิทธิต่อปี

3. “เอไอเอส เซเรเนด” เป็นโปรแกรมมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
เอไอเอสกลุ่มท่ีมียอดการใช้งานสูง รวมถงึระยะเวลาทีใ่ช้บริการ
เอไอเอสนานตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด มุ่งรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว เซเรเนดเป็นส่ิงท่ีเอไอเอสท�ามาอย่างต่อเน่ือง
ตลอด 15 ปี โดยมปัีจจยัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าหลัก 3 
ปัจจัย คือ 1. ใส่ใจความต้องการของลูกค้า 2. สร้างพาร์ทเนอร์
ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ 3. น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุก
มิติ เพื่อยกระดบังานบริการและสิทธิพิเศษภายใต้แนวคดิ “ท่ีสุด
ของประสบการณ์พิเศษ” (The Ultimate Life Experience) และ

ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เอไอเอส 
จึงจัดแบ่งสิทธิพิเศษตามความต้องการเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม
ประสบการณ์พิเศษ (Serenade Club, บริการผู้ช่วยส่วนตัว, 
บริการจอดรถ, สิทธพิิเศษท่ีสนามบิน) 2. กลุ่มดจิิทัลไลฟ์ (ส่วนลด
สมาร์ทโฟน, แกดเจต็) 3. กลุ่มกิจกรรมสร้างพลังและแรงบนัดาล
ใจ (กิจกรรมกีฬา Gen C, กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อย
อดเชงิธุรกจิ) 4. กลุม่ประสบการณ์ใหม่ (ประสบการณ์ท่องเทีย่ว
และประสบการณ์ร้านอาหาร) ท�าให้สามารถให้บริการลูกค้า
เซเรเนดจ�านวน 5.2 ล้านราย ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

4. การส่งมอบประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก เอไอเอสปรับเปล่ียนวิถีการท�าการ
ตลาดและการน�าเสนอสินค้าและบรกิาร โดยเน้นการให้กับลูกค้า 
“สร้างคุณค่า” โดยใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า Customer Value 
Management (CVM) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า 
เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าท่ีแท้จริง และสามารถ
เสนอบริการแบบครบวงจรท่ีตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากยิ่ง
ขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของเอไอเอส

5. การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้า
ผ่านหลายช่องทาง เช่น การประเมินผ่านทางโทรศพัท์ การกดให้
คะแนนความพึงพอใจผ่านหน้าร้าน หรือการสอบถามผ่านการ
จ้างบริษัทภายนอก โดยมีการประเมินตัง้แต่คณุภาพงานบริการ
ของเอไอเอสชอ็ป ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย การท�ารายการผ่านตู้
อัตโนมัติ รวมถงึการประเมนิโดยวดัอัตราการบอกต่อของลกูค้า 
เพื่อน�าข้อมูลกลับมาพฒันาคณุภาพการให้บริการในทุกช่องทาง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2562

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที ่
และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโต  

จากการใช้งาน 4G ที่เติบโตต่อเนื่อง

ภาพรวมของปี 2562 อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเติบโต
ต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมของอุตสาหกรรมของปี 2562 มูลค่า
ประมาณ 330,000 ล้านบาท เติบโตที่ร้อยละ 4 สูงกว่าปีก่อน
ท่ีมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2 และเติบโตเหนือกว่าผลิตภัณฑ ์
มวลรวมภายในประเทศทีเ่ติบโตร้อยละ 2.4 โดยปัจจบุนัมีจ�านวน
ผู้ใช้บริการท้ังตลาดรวมกว่า 93 ล้านราย เพิ่มขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 2 คดิเป็นอัตราการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนทีข่องประเทศไทย
อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 140 ของประชากร โดยมีจ�านวนลกูค้าระบบ
รายเดอืนเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 9 ในขณะท่ีลูกค้าระบบเติมเงิน
ยังคงเท่าเดิม เกิดจากแนวโน้มความนยิมในการใช้งานแบบรายเดอืน
ท่ีมีแคมเปญให้ส่วนลดโทรศัพท์ และการมีแพ็กเกจท่ีเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 4G ที่มากขึ้น ท�าให้สัดส่วนลูกค้าระบบรายเดือน
ของทั้งอุตสาหกรรมเติบโตจากร้อยละ 24 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 
26 ในปีน้ี และมีลูกค้าท่ีใช้งานเทคโนโลยี 4G คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 66 ของตลาดรวม เตบิโตจากปีก่อนทีอ่ยู่ต�า่กว่าร้อยละ 60 

ด้วยการใช้งาน 4G ท่ีเพิ่มขึ้นประกอบกับการแข่งขันด้านราคา
และการปรับราคาแพ็กเกจในปีท่ีผ่านมา ท�าให้รายได้เฉล่ียต่อ
เลขหมายต่อเดอืน (ARPU) ของทัง้อุตสาหกรรมในช่วงปลายปีน้ี 
เติบโตขึ้น โดยการแข่งขันในปีท่ีผ่านมามีการปรับตัวดีขึ้นบ้าง
จากปีก่อน แต่ยังคงเป็นด้านการแข่งขันราคาแพ็กเกจดาต้า 
เป็นหลัก และยังคงมกีารน�าเสนอแพก็เกจแบบใช้งานดาต้าไม่จ�ากัด
ด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-speed Unlimited) ซึ่งท�าให้ลูกค้า 
ใช้งานปริมาณดาต้าสงูแต่สร้างรายได้จ�ากัดด้วยค่าบริการเหมา
จ่าย นอกจากน้ี ผู้ให้บริการยังคงใช้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีเป็นกลยุทธ์ส�าคญั เพื่อดงึดูดลกูค้าทีต้่องการซือ้เครื่อง
โทรศัพท์มือถือและผูกแพ็กเกจรายเดือน 

ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขันในปี 2562 
และแนวโน้มในปี 2563 
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การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น 

ในการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยี 5G

ในเดอืนมิถนุายน กสทช. ได้จดัสรรคล่ืนความถี ่700 เมกะเฮริตซ์ 
ให้แก่ เอไอเอส ทรู และดีแทค โดยท้ังสามผู้ให้บริการได้รับการ
จดัสรรคล่ืนความถีร่ายละ 2x10 เมกะเฮริตซ์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน
ระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้า ซึง่จะสามารถเริ่มต้นใช้งานคล่ืนความถี่
พร้อมช�าระเงินงวดแรกช่วงประมาณปลายปี 2563 หรือจนกว่า 
กสทช. จะก�าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยคล่ืนความถี ่700 เมกะเฮริตซ์ 
ถอืเป็นคล่ืนความถีม่าตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในย่านความถี่
ต�า่ท่ีมคีณุสมบัติเด่นในด้านความครอบคลุม ช่วยให้บริการ 5G 
มีความครอบคลุมทีด่ ีทัง้น้ี จากการรบัการจดัสรรดงักล่าว ท�าให้
งวดการช�าระเงินเดิมของใบอนญุาต 900 เมกะเฮริตซ์ ขยายออก
ไปจนถึงปี 2568 

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยกระดับ

ความเร็วเข้าสู่ 200 – 300 เมกะบิตต่อวินาที

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงมีการของเติบโตได้ดี 
ในปี 2562 ตามฐานผู้ใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงทีเ่ตบิโต
จาก 9.2 ล้านครัวเรือนในปี 2561 เป็นกว่า 10 ล้านครัวเรือน
ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 10 ผลักดัน
ให้อัตราส่วนครัวเรือนท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจ�านวน 

ครวัเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 47 เมือ่เทียบ
กับร้อยละ 43 ในปี 2561 เน่ืองจากผู้บรโิภคมีความต้องการใช้
งานอินเทอร์เน็ตในท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง

อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของอุตสาหกรรมเติบโตเพียงร้อยละ  2 
และมีมูลค่ารวมประมาณ 58,000 ล้านบาท จากการแข่งขนัทาง
ด้านราคาทีร่นุแรงต่อเนือ่ง โดยในปีทีผ่่านมา ผู้ให้บริการทุกราย
ยังคงเน้นไปท่ีการให้ส่วนลดครึ่งราคาเพ่ือป้องกันการไหลของ
ลูกค้าเก่า และเพื่อดงึดูดลูกค้าใหม่ รวมถงึมีแคมเปญส่วนลดเพ่ือ
แย่งชงิลกูค้าจากผู้ให้บริการรายเดมิ และแม้ระดบัราคาในตลาด
ยังคงอยู่ในช่วง 500 – 600 บาทต่อเดือน แต่ผู้ให้บริการได้เน้น
ไปที่การปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จาก 50 เมกะบิตต่อ
วินาที เป็น 200 เมกะบิตต่อวินาทีในช่วงปลายปี นอกจากน้ี ผู้ให้
บริการได้น�าเสนอแพก็เกจท่ีมรีะดับความเรว็ 1 กิกะบิตต่อวนิาที 
ในราคาท่ีเข้าถึงได้มากขึ้นประมาณ 800-1,000 บาท ส่งผลให้
ภาพรวมรายได้ต่อรายต่อเดือน (ARPU) ของอุตสาหกรรมจึง
ลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีผู้ให้บริการที่มีบริการครบวงจร ยัง
คงดงึดดูลูกค้าด้วยการเน้นการขายแพก็เกจท่ีรวมหลายบริการ 
(Convergence) เข้าไว้ด้วยกัน ท้ังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ซมิอินเทอร์เน็ตส�าหรบัโทรศพัท์มอืถอื และคอนเทนต์ โดยมุ่งหวงั
ลูกค้าที่มีคุณภาพในระยะยาว

แนวโน้มในปี 2563

ลงทุนในเทคโนโลยี 5G ต่อยอด 

สร้างรูปแบบทางธุรกิจและแหล่งรายได้ใหม่

ในเดอืนธันวาคม 2562 กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่
สากล ย่าน 700 เมกะเฮริตซ์, 1800 เมกะเฮริตซ์, 2600 เมกะเฮริตซ์ 
และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ประกอบด้วย รายละเอียดในแต่ละชุดคล่ืน
ความถี ่ราคาขัน้ต้น เงื่อนไขการช�าระเงิน เป็นต้น ทุกคลืน่มีระยะ
เวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 ปี และการประมูลจัดขึ้น
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในปีที่ผ่านมา ผู้ให้บริการต่าง
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเพื่อเตรียมรับ 5G กัน
อย่างคึกคัก และได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ท้ังมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อทดสอบทดลองหารูปแบบการใช้งาน (use 
case) ก่อนเปิดให้ใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ พร้อมหาพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Business Alliance) เพื่อหารูปแบบทางธุรกิจใหม่
ร่วมกัน และส่งเสริมการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย
เทคโนโลยี 5G จะหนุนบริการในตลาดผู้บริโภค เช่น การดูวิดีโอ
ความละเอียดสูง (Video streaming) การเล่นเกมผ่านระบบ
คลาวด์ และการน�าเสนอส่ือและความบนัเทิงในรปูแบบทีต่อบสนอง
กับผู้ใช้งาน (Interactive content) ท่ีขบัเคล่ือนด้วยบริการเสมือน
จริง (Augmented Reality/Virtual Reality: AR/VR)  ส�าหรับ
บริการในตลาดลูกค้าองค์กรหรือกลุ่มธรุกจิ 5G สามารถสร้าง
บริการในรูปแบบใหม่ผ่านหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ภาค
การผลิต การบริการ การเกษตร ตัวอย่างบริการเช่น ระบบการ
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ผลิตอัตโนมติั การควบคมุอุปกรณ์เครื่องมือระยะทางไกล ระบบ
การดูแลบ้านแบบอัจริยะ เป็นต้น โดยในเบ้ืองต้น การให้บริการ 
5G น่าจะเริ่มในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นท่ีเมืองศนูย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ (Smart city) และจะเริ่มมีโทรศพัท์มือถอืรุน่ใหม่ที่
รองรับเทคโนโลยี 5G เข้ามาในตลาดไทย

ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงขยายตัว  

และการใช้งาน 4G จะยังคงเติบโต 

ตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคาดว่าจะเติบโตต่อเน่ือง จากแนวโน้ม
ความต้องการใช้งานดาต้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามการใช้งานโซเชยีลมีเดยี 
เกมส์ และการสตรีมคอนเทนต์ด้านวิดีโอที่ได้รับความนิยมเพิ่ม
ขึ้นตามการขยายตัวของชมุชนเมือง ในแง่จ�านวนลูกค้าของตลาด
รวมอาจจะไม่ได้เพิ่มมากนัก แต่ปัจจัยท่ีท่ีส่งเสริมการเติบโตจะ
เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานดาต้าโดยเฉพาะในระบบ 
4G จากปัจจุบันท่ีมีจ�านวนลูกค้าที่ใช้งาน 4G ประมาณร้อยละ 
6x ของฐานลูกค้ารวม เติบโตจากร้อยละ 59 ในปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจเป็นปัจจัยกดดันท�าให้
ผู้บริโภคอาจจะยังต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ดงันัน้ การแข่งขนั
ในอุตสาหกรรมของปี 2563 จึงน่าจะยงัคงมีต่อเน่ือง ด้วยการน�า
เสนอแพ็กเกจที่คุ้มราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า มีแคมเปญการตลาด
โดยให้ส่วนลดโทรศัพท์มือถือ โดยคาดว่าแนวโน้มการเติบโต

ในตลาดรายเดือนจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากการย้ายจาก
ระบบรายเติมเงินเป็นรายเดือน และผู้ให้บริการต่างมุ่งเน้นขยาย
ฐานลูกค้าระบบรายเดือนเน่ืองจากมีรายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย 
ต่อเดือนที่สูงกว่าระบบเติมเงิน 

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโต  

เสริมด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 

แบบไร้สาย

การขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization rate) ท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความต้องการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ประกอบกับอัตราส่วน
ครัวเรือนท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ียังสามารถขยายตัวได้
จากระดับปัจจุบันท่ีร้อยละ 47 ท�าให้ผู้ ให้บริการทุกรายยังคง
เน้นขยายความครอบคลุมของบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน โดย
การให้บริการหลักยังคงผ่านเทคโนโลยี FTTx ซึ่งมีความเร็วสูง
ได้ถึงระดับ 1Gbps (กิกกะบิตต่อวินาที) แต่ก็ต้องพิจารณาการ
ลงทุนในพื้นท่ีท่ีมคีวามต้องการของตลาดอย่างชดัเจนและคุม้ค่า
กับการลงทุน ส�าหรับในบางพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีรอบนอกตัวเมือง
หรือพื้นทีห่่างไกลซึง่มข้ีอจ�ากัดเรื่องความคุม้ทุนในการเดนิสาย
ไฟเบอร์ เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีส่วนเสริมการครอบคลุมในพื้นที ่
เหล่านี้ให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้โดยผ่าน 

เครือข่าย 5G หรือทีเ่รียกว่า WTTx ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ต
บ้านแบบไร้สาย (Fixed Wireless Access) ซึ่งเป็นการใช้ 5G 
เราท์เตอร์ส�าหรับอินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อรับสัญญาณ แทนการ
ลากสายไฟเบอร์ท่ีมีข้อจ�ากดั และยงัส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถ
บริหารต้นทนุการตดิตัง้โครงข่ายให้เหมาะสมกบัพื้นทีแ่ละความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น
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เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจใน 3 ปี

ความก้าวหน้าของเทคโลโนโลยีในยุคดิจทัลได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างให้
เกิดการผลิตสินค้าและการให้บริการในรปูแบบใหม่ท่ีหลากหลาย 
อุตสาหกรรมส่ือสารและโทรคมนาคมเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ี
จะได้เริ่มเห็นการพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ ในเชงิพาณชิย์ในช่วงอีก 
2-3 ปีข้างหน้า โดยมีบริการต่างๆ ทีจ่ะเกิดมากขึ้นในยุคเทคโนโลยี
สื่อสาร 5G เช่น สื่อสามมิติ การจ�าลองสภาพแวดล้อมเสมือน
จริง โฮโลแกรม การออกอากาศแบบเรียลไทม์ เป็นต้น  ซึ่งความ
สามารถของเทคโนโลยเีหล่าน้ีจะน�าเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ที่
น่าต่ืนเต้นให้กับผู้ใช้บริการ ในขณะเดยีวกันเทคโนโลย ี5G ก็ถอืเป็น
ความเส่ียงต่อธุรกจิรปูแบบเดมิจากความสามารถของเทคโนโลยี
ท่ีช่วยปฎวิติัการท�าธรุกิจด้วยการน�าเสนอรปูแบบธุรกิจใหม่ และ
การให้บริการลูกค้าด้วยนวตักรรมทีแ่ตกต่าง ตัวอย่างเช่น ผู้ให้
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า ผู้ให้บริการ 
over the top (OTT) เป็นผู้ให้บริการดจิิทัลแพลตฟอร์มคอนเทนต์
ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เอง และมีบทบาทในการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับ
ลูกค้าในการให้บริการ ในขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะเป็น
เพียงการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านั้น

เอไอเอสจึงมุ่งม่ันเพ่ือไปสู่เป้าหมายของการเป็น “ผู้ให้บริการ
ด้านดิจิทัลไลฟ์” (Digital Life Service Provider) ด้วยการ
เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการโทรศัพท์มือถือ 
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเรว็สูง และดจิิทัลโซลูชัน่ อีกท้ังยังมี
ความต้ังใจทีจ่ะน�านวตักรรมและเทคโนโลยล่ีาสดุมาน�าเสนอและให้
บริการเพื่อสนับสนุนวิถชีวีิตของคนไทย รวมไปถงึสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจของไทยด้วยเทคโนโลยีท่ีจะช่วยเสริมความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก 

และคงความเป็นผู้นำาด้วยคุณภาพบริการ 

และประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

การใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากราคาโทรศพัท์
เคลือ่นทีป่ระเภทสมาร์ทโฟนทีล่ดลงและสามารถเข้าถงึได้ส�าหรบั
ประชากรในวงกว้าง รวมถึงการเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัล
ต่างๆ เช่น การให้บริการธนาคารผ่านแอพลลิเคชัน่ อี-คอมเมร์ิซ 
วีดีโอสตรีมม่ิง ทีเ่ข้ามามีบทบาทส�าคญัอย่างย่ิงในชวีิตประจ�าวนั
ของคนไทย เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชัน้น�า
ของประเทศ มุ่งม่ันท่ีจะลงทุนเพื่อพฒันาเครือข่ายโทรคมนาคมและ
ความสามารถในการให้บริการ ท้ังด้วยเทคโนโลย ี4G ในปัจจุบนั
และเทคโนโลยี 5G ท่ีก�าลังมาถงึในอนาคตอันใกล้ด้วยการค้นคว้า
พัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ท้ังน้ีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า 
คาดว่าบริการ 4G จะยงัมคีวบคู่ไปกบัพร้อมกับบริการใหม่อย่าง 
5G เอไอเอสจะมุ่งม่ันในการเป็นผู้น�าเพื่อน�าเสนอส่ือและความ
บันเทิงที่หลากหลายมิติในยุคใหม่ รวมทั้งการให้บริการที่เข้าถึง
ความต้องการของผูบ้ริโภคแต่ละรายผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ
ลึกและดียิ่งขึ้น อกีทั้งมีเป้าหมายส�าคัญในการคงความเป็นผู้น�า
ของอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการบริการและการด�าเนินงานท่ีเป็น
เลิศ พร้อมด้วยระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ
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ในการเปล่ียนผ่านสู่ยุค 5G นัน้ เอไอเอสให้ความส�าคญัท่ีจะสร้าง
องค์ความรู้ในเชิงเทคโนโลยี และร่วมศึกษาตัวอย่างการใช้งาน
เทคโนโลยีกับคู่ค้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อเสริม
สร้างระบบนิเวศของ 5G ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้วย
คุณสมบัติท่ีโดดเด่นของเทคโนโลยี 5G ท้ังด้านความรวดเร็ว
ในการรับส่งข้อมูล (Speed) ความว่องไวในการตอบสนอง 
(Latency) และความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลในปริมาณ
มาก (Massive connectivity) ส่งผลให้สามารถน�าเทคโนโลยี 
5G ไปใช้เพื่อเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่างไม่จ�ากัดให้กับ 
ผู้บริโภค รวมถึงการใช้งานส�าหรับองค์กร อาทิ การประชุมทาง
วีดีโอแบบสามมิติ การท�างานในระบบคลาวด์ ระบบอัตโนมัติ
ส�าหรับอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในระดับ Mission Critical และ
สมาร์ทซต้ีิ/สมาร์ทโฮม/สมาร์ทคาร์ เป็นต้น  ส�าหรบัลูกค้าองค์กร 
เอไอเอสเตรียมความพร้อมท่ีจะพฒันาการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อ
สร้างระบบอัตโนมัติในกระบวนการต่างๆของอุตสาหกรรม รวม
ถึงการจัดการข้อมูลลูกค้าส�าหรับองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีจุด 
มุ่งหมายในการใช้ความเชีย่วชาญและความรูด้้านเครือข่ายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจแต่ละประเภท  
รวมถึงการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ  

ขยายความครอบคลุม 

ของบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

โดยอาศัยความแข็งแกร่งร่วมจากเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้านท่ีมีคุณภาพดีกลายเป็น
ส่ิงจ�าเป็นของคนไทยในยุคดิจิทัล อันเน่ืองมาจากความนิยม 
ในการดูวิดีโอสตรีมมิ่ง และการเข้าถึงคอนเทนต์และเกมส์ท่ีมี
ความละเอียดสูง ดงัน้ัน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์จึงต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความ
เสถยีรท่ีสูง และสามารถรองรบัข้อมูลในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น เอไอเอส 
จึงมุ่งม่ันที่จะขยายเครือข่ายความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีที่ความเจริญได้ขยายตัวไป
ถึง โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีท่ีให้บริการในปัจจุบัน ท้ังน้ี อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ความเรว็สูงภายในบ้านจะได้ประโยชน์จากการปรบัใช้สัญญาณ 
5G เพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�าท่ี 
(FWA) ซึง่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เข้าถงึพื้นท่ี
ท่ีสายไฟเบอร์เข้าถึงได้ยาก ด้วยต้นทุนท่ีสูงหรือมีข้อจ�ากัดทาง
ภูมิศาสตร์ในการติดตั้งและบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
จุดเด่นของการเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�าที ่คอืการ
ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต้ัง เน่ืองจากไม่ต้องพึ่งพาการ
เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออพติกเข้าไปในพ้ืนที่ แต่ใช้การเชื่อมต่อ
ผ่านอุปกรณ์ ไร้สายแทน

การขยายเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเป็นการเปิดโอกาส
ให้เอไอเอสสามารถขยายเข้าสู่บริการใหม่ๆ ท่ีตอบสนองการ
ใช้ชีวิตในครอบครัวท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต อาทิ บริการส่ือบันเทิง
ภายในบ้าน บริการความปลอดภยัในท่ีพกัอาศยั รวมไปถงึระบบ
อัตโนมัติต่างๆ ภายในท่ีพักอาศัย เป็นต้น โดยเอไอเอสมุ่งม่ันท่ี
จะให้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีมีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอก
อาคารท้ังส�าหรับลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว เพื่อท่ีจะตอบ
การใช้ชีวิตท่ีต้องการการเชื่อมต่ออย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
ด้วยบริการท่ีราบรื่นบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีหลากหลายประเภท 
นอกจากน้ี เอไอเอสยังคงต่อยอดการขยายฐานลูกค้าบรกิาร
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้าน โดยน�าเสนอบริการกับฐาน
ลูกค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีปัจจุบนัเพื่อน�าเสนอบริการท่ีครบถ้วนใน
แพ็กเกจเดียว ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง รวมไปถึงบริการ AIS PLAY ซึ่งเสนอเนื้อหาวิดีโอ
คอนเทนต์และบริการ OTT (Over the Top) 

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)37

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



ผลักดันบริการรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

และสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต 

ในยุคดิจิทัล และเสริมศักยภาพขององค์กร 

ในขณะท่ีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการ
ใช้ชีวิตประจ�าวัน แต่ความสนใจของผู้บริโภคน้ันไม่ใช่เพียงการ
เข้าถงึ แต่อยู่ท่ีบริการดจิิทัลทีลู่กค้าได้รบัซึง่ทวีความส�าคญัมาก
ย่ิงขึ้น กล่าวได้ว่าส่ิงท่ีลูกค้าต้องการอยู่ท่ีปลายทางมากกว่าเส้น
ทางไปสูป่ลายทางน้ัน เอไอเอสจึงมุ่งหวงัทีจ่ะขยายการให้บริการ
ด้านดจิิทลัไลฟ์ซึง่ออกแบบให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคราย
บุคคลทีส่ามารถเลือกสรรตามรปูแบบการใช้ชวีิตของตัวเองแบบ
เรียลไทม์ เช่น วิดโีอสตรีมม่ิง, แพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือ, IoT (Internet of Things) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูก
ส่ังการได้จากการเชือ่มต่อกับอินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ การให้
บริการเกมออนไลน์ และบริการประกนัภยัออนไลน์ ด้วยแนวคดิใน
การขยายสู่บริการดจิิทัลกับฐานลูกค้าในวงกว้างนัน้ ต้องอาศยั
การสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมปีระสบการณ์
เฉพาะด้าน ร่วมกันสร้างบริการหรือแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการ 
ใช้งานและสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า และมีรูปแบบการ
สร้างรายได้การให้บริการท่ีหลากหลาย ท้ังรายได้ในรปูแบบการ
สมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียม ไปจนถึงรายได้จากการโฆษณา 

ส�าหรบัลูกค้าประเภทองค์กร เอไอเอสมุง่มัน่ท่ีจะมีบทบาทส�าคญั
ในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในการปรับโครงสร้างธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยน�า
เสนอบริการที่ก้าวล�้าในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มขีดความ
สามารถของบริการระบบคลาวด์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในระบบคลาวด์ท่ีเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และด้วยร่วมความร่วมมือ
กับผู้ให้บริการไอซีทีชั้นน�า เอไอเอสจะสามารถช่วยให้องค์กร
ต่างๆ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีความปลอดภัยและเสถียรเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งขององค์กร และส่งเสริมความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

การบูรณาการเทคโนโลย ี

เพื่อเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจ 

และพัฒนาบุคลากรไปอีกขั้น

เอไอเอสมุ่งม่ันท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขนัของการให้บริการท้ังด้วย 1) Data Analytics การ
วิเคราะห์ Big data เพื่อใช้คาดการณ์อนาคต 2) กระบวนการ 
RPA (Robotic Process Automation) หรือการน�ากระบวนการ
ท�างานแบบอัตโนมัติ มาปรับใช้ในงานท่ีท�าเป็นประจ�าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาบุคคลากรเพื่อปรับตัวเข้าสู่
ยุคดิจิทัล ในล�าดับแรกเริ่มจากการบริหารจัดการคุณค่าของ
ลูกค้า (Customer Value Management หรือ CVM) โดยการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ระบบฐาน
ข้อมูล ซึง่ลูกค้าจะได้รบับริการตรงกับความต้องการในช่องทาง

ท่ีเหมาะส�าหรบัลูกค้าแต่ละราย โดยเอไอเอสไม่เพียงแต่จะน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีเอไอเอสมีอยู่
แล้วเท่าน้ัน แต่ยงัสามารถน�าเสนอบริการอ่ืนๆท่ีหลากหลายจาก
พนัธมิตรเพื่อสามารถเข้าถงึความต้องการของลูกค้าท่ีมีความ
ซบัซ้อมมากยิ่งขึ้น ประการท่ีสอง เอไอเอสจะผนวกรวมเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น RPA, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence 
หรือ AI) และแมชชีน เลิร์นน่ิง (Machine Learning หรือ ML) 
เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าและกระบวนการท�างานภายใน 
โดยระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเติมเต็มความสามารถของ 
บุคคลากรทั้งในการเสริมประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดของ 
บุคคลากร อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบ On-demand โดย
ไม่มีข้อจ�ากัดในด้านเวลา  นอกจากนี้ การผนวกรวมเทคโนโลยี
เข้าด้วยกันจะช่วยให้เอไอเอสสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
ได้อีกด้วย ท้ายท่ีสุด บุคลากรยังคงเป็นหัวใจส�าคญัในการบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจอย่างย่ังยืน ดังน้ัน ท่ามกลางการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เอไอเอสจึงเน้นย�้าให้พนักงานเตรียม
รบัมอืต่อการเติบโตในอนาคต พร้อมสามารถปรบัตัวต่อสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดสถาบัน  
เอไอเอส อินโนเวชัน่ เซน็เตอร์ (AIS Innovation Center) ซึง่เป็น
แพลตฟอร์มการเรียนรูด้จิิทัลซึง่เปิดสอนหลักสูตรท่ีหลากหลาย
และเข้าถงึได้ตลอดเวลาโดยจะช่วยเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะของ
บุคลากรได้เป็นอย่างด ีการเสริมสร้างความแขง็แกร่งดงักล่าวจะ
ช่วยให้บคุลากรของเอไอเอสจะพร้อมใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม
ในกระบวนการท�างานและเข้าสู่เป้าหมายโดยรวมของการเป็น  
‘ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1 กระบวนการกำาหนดและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงาน พิจารณาระบุประเด็นความเสี่ยงในระดับ

องค์กรและสายงาน

คณะทำางานด้านบริหารความเสี่ยงพิจารณาประเด็นที่ถูกระบุขึ้นมาจาก 

แต่ละสายงานเพื่อระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญระดับองค์กรและนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณากำาหนดประเด็นความเสี่ยง 

โดยพิจารณาผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น และกำาหนดระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite and tolerance) พร้อมกำาหนดวิธี

การป้องกันและบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง

ดังกล่าว จากนั้นนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและหรือให้ความเห็น

ปัจจัยเสี่ยง

เอไอเอสตระหนกัถงึความส�าคญัของการบริหารความเส่ียงภาย
ใต้การเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอก 

โดยมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของเอไอเอส และ
บริษัทในกลุ่ม หรืออาจท�าให้สูญเสียโอกาสท่ีส�าคัญทางธุรกิจ 
จากหลายๆ ปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในและภายนอกในการด�าเนินธุรกิจ เช่น บุคลากร 
การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และสภาพ
แวดล้อมในการท�าธุรกิจ
2. เหตุการณ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญ 
เช่น สถานการณ์ใดๆ ท่ีเป็นมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท�าให้เอไอเอส
ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถงึ อุทกภยั การเกดิไฟป่า หรือ 
ภัยธรรมชาติต่างๆ
3. เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

4. การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อมทัง้ในระยะส้ัน
และระยะยาว ทีมี่นัยส�าคญั
5. สาเหตุ/ท่ีมาท่ีไปของเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ท่ีอาจส่งผลต่อ
การด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม
6. โครงการหรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เอไอเอสต้องการ
พัฒนาขึ้น
7. โอกาสท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมทางธรุกิจในปัจจุบัน
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ปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นความเส่ียงต่อเน่ืองและปัจจยัเส่ียงใหม่ทีจ่ะเกิดขึ้นภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถ
จ�าแนกเป็นความเสี่ยงดังนี้

2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแล
เอไอเอสประกอบกิจการภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น กสทช. ซึ่ง  มีบทบาทหน้าท่ีใน
ฐานะองค์กรผู้ก�ากับดแูลการประกอบกจิการของผู้ได้รบัใบอนุญาต ท้ังน้ี การออกหรอืการเปล่ียนแปลงกฎ 
ระเบียบหรือข้อบังคับในบางกรณีของหน่วยงานภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ความ
สามารถในการท�าก�าไรของบริษัทลดลง และ/หรือ ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้น

ท้ังน้ี เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแล โดยตรง ซึ่งมีหน้า
ท่ีในการติดตามการออกและเปล่ียนแปลงกฎระเบียบอยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อรายงานและประสานงานกับผู้
บริหารและหน่วยงานอ่ืนๆ ในองค์กรท่ีเก่ียวข้องให้รบัทราบอย่างทันท่วงทแีละพร้อมต่อการตอบสนอง รวม
ถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  ได้รับข้อมูลผลกระทบจากการออกกฎ
ระเบียบต่อการด�าเนินธรุกจิ ในกรณทีีม่ ีกฎ ระเบียบ ท่ีจะประกาศเพื่อใช้บังคบัในอนาคตและอาจกระทบสิทธิ
ของกลุ่มเอไอเอส  เอไอเอสจะส่งตัวแทนเข้าร่วมรบัฟังและแสดงความคดิเห็นอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ในกรณทีีเ่ห็น
ว่ากฎ ระเบียบน้ันๆ กระทบสิทธ ิและได้รบัการปฏบิติัอย่างไม่เป็นธรรม อาจจะพิจารณาฟ้องร้องเพื่อให้เพิก
ถอนการประกาศใช้ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

การดำาเนินธุรกิจ รายได้และต้นทุน  
และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ 
ในอดีตเอไอเอสประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาอนุญาตหรือสัมปทานกับหน่วยงาน
รฐัวิสาหกิจ ท่ีมีข้อก�าหนดให้ต้องโอนทรพัย์สินที่ได้ลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให้แก่คูสั่ญญาภาครัฐ 
ตลอดจนน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราท่ีก�าหนด ซึ่งท่ีผ่านมาเอไอเอสมีข้อพิพาทหลายคดีอันเกิดจาก
การตีความข้อสัญญาท่ีไม่ตรงกัน เช่นเรื่องส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น รวมท้ังในบางกรณี กสทช. ได้ออก
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าส่ังท่ีส่งผลต่อการประกอบธุรกิจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ที่อาจท�าให้ 

2.ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน

5. ความเสี่ยงจากการต�องพ�่งพาบุคคลภายนอก

 ในห�วงโซ�อ�ปทาน (Supply Chain)

6. ความเสี่ยงจากป�จจัย

 ทางเศรษฐกิจและการเมือง

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบ

 การให�บร�การโครงข�ายและระบบงานสําคัญ

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

 สภาพภูมิอากาศ

1.ความเสี่ยงด�านความปลอดภัยของข�อมูล

 ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร�

2. ความเสี่ยงจากการแข�งขัน

 ทางการตลาดท่ีรุนแรง

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 ของผู�บร�โภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4. ความเสี่ยงจากการเตรียมความพร�อมด�าน

 บุคลากรเพ�่อรองรับการเปลี่ยนผ�านไปสู�ยุคดิจ�ทัล

ป�จจัยเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญ

1.ความเสี่ยงด�านกฎ ระเบียบ

และข�อบังคับ

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ 

 กฎระเบียบข�อบังคับของหน�วยงานกํากับดูแล

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข�อพ�พาทกับหน�วยงานรัฐ 

3.ความเสี่ยงด�านการเง�น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
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• ระบบความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
ได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูลส�าคัญ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ

• ภยัคกุคามทางไซเบอร์ต่างๆ เช่น การก่อกวนเครือข่าย (DDoS Attack) การปลอมหน้าเวบ็ไซต์ (Phishing) 
การติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware/Virus) เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได้

เอไอเอสมีการทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเอไอเอสสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ ดังนี้

• การประยกุต์ใช้มาตรฐานสากลต่างๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญติัการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• ขยายและพัฒนาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศให้ครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญของบริษัท
• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ เช่น ก�าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญในระบบ 

ปรบัปรงุพื้นท่ีท�างานท่ีมกีารเข้าถงึข้อมูลของลกูค้าเป็นแบบปิด สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Awareness) แก่พนักงานทุกระดับชั้น

• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงักทางธุรกิจและ/หรือ
ระบบ สารสนเทศของบริษัท และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

 คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว 
(Emerging risk)

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง
จากการแข่งขนัท่ีรนุแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท ผู้ให้บริการต่างก็มุ่งขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
สามารถส่งมอบบริการได้ตามท่ีลูกค้าคาดหวงั รวมท้ังการเสนอโปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการเสนอ
แพ็กเกจการใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไม่จ�ากัดปริมาณ (Unlimited package) และการเสนอโปรโมชั่น 
พร้อมดีไวซ์ที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ท�าให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น

ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจและ/หรือรายได้ของบริษัท และ/หรือต้นทุนในการ 
ให้บริการสูงขึ้น ซึ่งในหลายกรณีเอไอเอสได้ใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือให้พิจารณาถึงความชอบด้วย
กฎหมายในการด�าเนินการต่างๆ ของ กสทช.

(ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ตามรายงานหัวข้อ ข้อพิพาทที่ส�าคัญในแบบ 56-1)

เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบงานในการประสานงานกับหน่วยงานภาครฐัเพื่อให้บริษทัในฐานะคูสั่ญญาได้
ปฏบัิติอย่างถกูต้องครบถ้วนตามสัญญาท่ีเกีย่วข้อง หากมีประเดน็ข้อขดัแย้งเกิดขึ้น ก็จะด�าเนนิการเจรจาหา
ข้อยุติโดยเรว็ ซึง่หากไม่ประสบผล ข้อพิพาทน้ีจะเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาทโดยคณะอนุญาโตตุลาการ
ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาฯ ตลอดจนศาลที่มีเขตอ�านาจเพื่อพิจารณาตัดสินให้เป็นที่ยุติต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ฐานะการเงินและภาพลักษณ์ชื่อเสียง ไม่เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
การพฒันาผลติภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเอไอเอส เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ จ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือน�ามาพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ท้ังท่ีเกิดจากความซับซ้อนของเทคโนโลยีเอง และ
ความรู้ความสามารถของพนักงานท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนความ
บกพร่องของระบบท่ีอาจเปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือจากภัยคุกคามทาง
ด้านเทคโนโลยีต่างๆ
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เอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
• เป็นผู้น�าด้านนวตักรรมในการน�าเสนอรปูแบบบริการใหม่ด้านดจิิทัลไลฟ์ภายใต้เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปให้กับลูกค้า 
• การขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง เพื่อน�าเสนอผลิตภณัฑ์ในรปูแบบ Fixed Mobile 

Convergence (FMC) เพื่อน�าเสนอบริการท่ีลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

• การพัฒนาคุณภาพของบริการหลังการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะ
การเสนอสิทธปิระโยชน์เซเรเนด (Serenade Privileges Program) บริษัทได้ก�าหนดกลยทุธ์พฒันาสิทธิ
ประโยชน์และมูลค่าของเซเรเนดในหลายด้าน เช่น ขยายพื้นท่ีให้บริการลูกค้าเซเรเนด การเสนอส่วนลดค่า
เครื่องโทรศัพท์พิเศษแก่ลูกค้าเซเรเนด ขยายสิทธิประโยชน์การให้บริการแก่ลูกค้าเซเรเนดโดยร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ชื่อดังด้านต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว เอนเตอร์เทนเมนท์

• พัฒนากลยุทธ์เพื่อรกัษาฐานลกูค้าและน�าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Advanced Analytics Tools)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน ส่วนแบ่งการตลาด  
ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

เพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันท่ีเอ้ือให้เกิดสินค้า
บริการในรูปแบบใหม่ๆ จากผู้ให้บริการหน้าใหม่ท่ีท�าธุรกิจต่างรูปแบบ รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการ เน่ืองจากลูกค้ามีทางเลือกกว้างขวางในโลกดิจิทัล ส�าหรับบริการใน
รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวและพัฒนาแผนการด�าเนินธุรกิจเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน และพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือรักษาฐานลูกค้า 
สร้างรายได้ในช่องทางใหม่ และรักษาการเติบโตในระยะยาว 

โดยเอไอเอสมีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�าหนดกลยุทธ์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค

และเทคโนโลยี
• พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การเลือกใช้สินค้าและบริการผ่าน

ระบบออนไลน์ ติดต้ังช่องทางการให้บริการผ่าน AI หรอื Chatbot การประยุกต์ใช้กระบวนการท�างาน
อัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) ในการให้บริการลูกค้า

• น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบ
ใหม่ที่ให้มูลค่าเพิ่มเพื่อลดความซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์
เพื่อดึงดูดลูกค้า

• เพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือ Data Analytics เพือ่
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

• พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้าและระบบสนับสนุนให้อยู่บนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เช่น คลาวด์เทคโนโลยี

• พัฒนาการเติบโตในธุรกิจลูกค้าองค์กร (Corporate) และธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Content) เช่น ขยาย
การให้บริการเกี่ยวกับ IoT พัฒนาระบบ Cloud Business Ecosystem

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้พร้อมส�าหรับการ
ด�าเนินการหรือสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน, ภาพลักษณ์ชื่อเสียง  
และส่วนแบ่งการตลาด

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว 
(Emerging risk)

4. ความเสี่ยงจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล
จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ให้
บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจ�าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถของ

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)42

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



พนักงานท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้าได้อย่างทนัท่วงที บริษัทอาจสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ
ในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 

เอไอเอสมีกระบวนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• สรรหาพนักงานท่ีมทัีกษะตรงตามความต้องการของบริษัท รวมถงึการพฒันาทกัษะใหม่เพื่อประยุกต์ใช้

กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต
• ร่วมมือกับสถาบันระดับโลกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือวางรากฐาน พัฒนาความรู้และเตรียม

ความพร้อมแก่พนักงานเฉพาะกลุ่มในการด�าเนินธุรกิจด้านดิจทิัล รวมถึงสืบทอดต�าแหน่งท่ีส�าคัญ 
(Succession plan) พร้อมทั้งการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation) ไปสู่ยุค
ดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบในระยะยาว (Emerging risk)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และส่วนแบ่งการตลาด ไม่เปลี่ยนแปลง

5. ความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
เอไอเอสต้องซื้ออุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานจากผู้ขายหลักน้อยราย เน่ืองด้วยข้อจ�ากัดในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีของผู้ขาย ซ่ึงรวมไปถึงการใช้บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐาน 
ท�าให้อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามที่ตกลงไว้

เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ก�าหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการแบบ Multi-vendor ส�าหรับอุปกรณ์และการ

บริการที่ส�าคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพึ่งพาผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก
• จัดเตรียมรายชื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐานท่ีบริษัทก�าหนดเพื่อให้

สามารถเลือกใช้บริการได้ หากผู้ขาย/ผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ 
• ควบคุมปริมาณอุปกรณ์ส�ารอง อะไหล่ และ/หรือ สินค้าคงคลัง ให้อยู่ปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์/สินค้าหลักที่ส�าคัญ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงักทางธุรกิจและ/หรือ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปลี่ยนแปลง

6. ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
การแปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทได้ท้ังในเชงิ
ของโอกาส และอุปสรรค เน่ืองด้วยการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่มีผลกระทบต่อก�าลังการซื้อของผู้ใช้บริการ 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้งานการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ไร้สายไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านเสียง 
หรือการส่ือสารผ่านข้อมูลต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวันของคนในประเทศ รวมท้ังค่าบริการ
ในการใช้งานท่ีผู้ให้บริการก�าหนดอยู่ในระดับที่สามารถจับจ่ายได้ (Affordable price) ท�าให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในระดับท่ียอมรับได้ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบงานส�าคัญ
กรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่ ไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท 
อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ

เอไอเอสมีการสร้างระบบส�ารองท่ีจ�าเป็นในบางส่วนเพื่อรองรับ (redundancy) ส�าหรับระบบปฏิบัติงาน
หลักที่ส�าคัญ และจ�าเป็นในการให้บริการลูกค้า รวมท้ังก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM Policy) ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน โดยให้

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)43

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



มีการซักซ้อมและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม�า่เสมอ นอกเหนือจากน้ี เอไอเอสได้รับการ
รบัรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ISO 22301:2012 Business Continuity 
Management System ในฐานะท่ีได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยภิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable 
Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และการดำาเนินการ 
ไม่ได้ตามแผนงาน

ไม่เปลี่ยนแปลง

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาระดับสากล ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ 
ด�าเนินการทางธุกิจ การดูแลรักษาโครงสร้าง อุปกรณ์โครงข่าย ความต่อเนื่องในการให้บริการ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมสื่อสารและจ�าหน่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกับการใช้งานโทรศพัท์มือถอื เล็งเห็นความส�าคญัของการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
และลดผลกระทบจากของเสียที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งเสาสัญญาณตาม
มาตรฐานการออกแบบ EIA-222C ให้สามารถรองรับความแรงลมในระดับท่ีสูงกว่าข้อมูลความแรงลม
ท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศไทย การยกความสูงของสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากอุทกภัยร้ายแรงสุดในปี 
2554 ดังนั้นการด�าเนินโครงการเพื่อเป็นแกนกลางในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานโทรศัพท์มือถือและน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี และโครงการอ่ืนๆ บริษัทถือเป็นบทบาทหน้าท่ีอย่างหน่ึงใน
การบริหารจัดการกระบวนการที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปในแนวทางตามมาตรฐานสากล

โดยในปี 2562 เอไอเอสมีการด�าเนินการเพื่อบริหารจัดการผ่านคณะท�างานด้านต่างๆ ดังนี้
• บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียจากการด�าเนินธุรกิจ โดยการประเมินสภาพของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ คัดแยกส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลและก�าจัดอย่างถูกวิธี
• ก�าหนดเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
• เพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานทดแทนของบริษัท เช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

การหยุดชะงักทางธุรกิจ/ค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์  
และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยยะเพิ่มขึ้นในระยะยาว 
(Emerging risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เอไอเอสมีรายรับและรายจ่ายบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 
(International Roaming) และจากการซื้ออุปกรณ์โครงข่ายต่างๆ ดังนั้น ความผันผวนจากอัตราแลก
เปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของบริษัทเอไอเอสมีกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
• การท�าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยก�าหนดอัตราแลกเปล่ียน 

ล่วงหน้าไว้ ณ วันที่ท�าสัญญาเพื่อการส่งมอบในอนาคตตามจ�านวนเงิน สกุลเงิน ในระยะเวลาที่ระบุไว้
• การช�าระค่าสินค้าและบริการท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยการใช้เงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ที่มีอยู่ (Natural Hedge)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากปี 2561

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง
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