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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจ 

และผลการด�าเนินงาน ตลอดระยะเวลา 31 ปีของเอไอเอสท่ีให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเริ่มต้นด�าเนิน

งานภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงาน หรือสัมปทาน ซึ่งเอไอเอสได้รับสิทธิในการใช้คล่ืนความถี่จากหน่วยงาน

ของรัฐภายใต้สัญญาในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด�าเนินการ (Built-Transfer-Operate) ต้ังแต่ปี 2533 มีระยะเวลา 

25 ปี ต่อมาในปี 2553 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในการก�ากับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรร

คล่ืนความถี่ส�าหรับกิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่ และให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปล่ียนส�าคัญของ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ท่ีการด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน

อย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
• ส่งมอบบริการท่ีเหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการด�าเนิน

ชีวิตรวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพ

ในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ

• ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้

บริการ

• เสรมิสรา้งวัฒนธรรมการท�างานท่ีกระฉัับกระเฉังให้

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก

และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อ

การเติบโตขององค์กร

• สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืนกับผู้มีส่วน 

ได้เสียทุกฝ่าย

”“

บริการลูกค้า
องค์กร

อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ดิจิทัลเซอร์วิส

ผู้ให้บริการ
ด้านดิจิทัลไลฟ์

โทรศัพท์เคล่ือนที่
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ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์

ด้วยเทคโนโลยี 5G, 4G, 3G และ 2G  
ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส” ให้บริการ
ระบบรายเดือน, บริการระบบเติมเงิน, 
และบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ หรือ
โรมมิ่ง ซึ่งมีผู้ให้บริการโครงข่ายท่ีเป็น
คู่ค้าในกว่า 229 ประเทศท่ัวโลก

ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 
ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (FTTx)  
ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส ไฟเบอร์” 

ให้บริการด้านคลาวด์ (Cloud), ดาต้า
เซ็นเตอร์ (Data Center), บริการ
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber  
Security), งานระบบเชือ่มต่อข้อมลูผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ 
IoT) และบริการด้านไอซีทีโซลูชั่น (ICT 
solution) ให้กบัลูกค้าองค์กร ผ่านความ
ร่วมมือกับพันธมิตรท่ีหลากหลาย 

เ ป ็ น บ ริก า ร ต ่ อ ย อ ด ด ้ า น ดิ จิทั ล ท่ี
มุ ่ง เน ้นสร ้างมูลค ่าเ พ่ิมขึ้นจากฐาน
ธุรกิจบริการโทรศัพท ์ เคลื่อนท่ีและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยต้ังเป้า
ให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ในระยะกลางถึง
ยาวสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี 

ปัจจุบันเอไอเอสเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” โดยด�าเนินธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่

ในปี 2564 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 356,222 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด   

684,003 ล้านบาท ซ่ึงสูงเป็นล�าดับท่ี 3 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง บริการลูกค้าองค์กร บริการดิจิทัลเซอร์วิส 
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ผู้น�าในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงรายได้ในปี 2564

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงผู้ใช้บริการในปี 2564

“ผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ได้แก่ ดีแทคและทรูมูฟ”

47%

46%

เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง

“ผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน ได้แก่ ทรู ทีโอที และ 3BB”

14%

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการ 
ในปี 2564

ณ สิ�นปี 2564 เอไอเอสยังคงรักษาความแข็งแกร่งและเป็นผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยรายใหญ่ท่ีสุด มีส่วนแบ่งทางการ

ตลาดเชิงรายได้เป็นอันดับหน่ึงอยู่ ท่ีร้อยละ 47 และมีผู้ ใช้บริการ

จ�านวน 44.1 ล้านเลขหมายท่ัวประเทศ โดยรายได้จากบริการโทรศัพท์

เคล่ือนท่ียังคงมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการให้บริการ

รวม เอไอเอสให้บริการด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 5G, 4G, 3G และ 2G 

บนคล่ืนความถี่ 26 กิกะเฮิิรตซ์ และ 2600, 2100, 1800, 900, 700 

เมกะเฮิิรตซ์ รวมจ�านวนท้ังสิ�น 1450 เมกะเฮิิรตซ์ (2x75 เมกะเฮิิรตซ์บน

เทคโนโลยี FDD และ 1300 เมกะเฮิิรตซ์บนเทคโนโลยี TDD) โดย 1420 

เมกะเฮิิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตท่ี ได้รับจากการประมูลคล่ืน

ความถี่โดย กสทช. และอีก 2x15 เมกะเฮิิรตซ์ อยู่ภายใต้สัญญาการ

เป็นพันธมิตรกับทีโอที ปัจจุบันโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของเอไอเอส 

มีความครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศ

ท้ังน้ี เน่ืองจากเอไอเอสมีจ�านวนคล่ืนความถี่ที่มากท่ีสุดในอุตสาหกรรม 

จะช่วยเสริมศักยภาพความเป็นผู้น�าท้ังในเชิงคุณภาพการให้บริการ 

ในปัจจุบันและต่อยอดบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี 5G โดย 

ได้เปิดให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการในปี 2563 และด�าเนินการขยาย

โครงข่าย 5G อย่างต่อเน่ืองความครอบคลุมในพื้นท่ีส�าคัญของท้ัง  

77 จังหวัด และมีความครอบคลุมร้อยละ 76 ของประชากรในประเทศ  

ณ สิ�นปี 2564 โดยในระยะเริ่มต้น การให้บริการจะครอบคลุมพื้นท่ี 

ท่ีมีความต้องการใช้ดาต้าหนาแน่นและให้ความส�าคัญกับพ้ืนท่ีใน 

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์ท่ีมี 

ความต้องการที่แตกต่างกัน

เอไอเอสได้เริ่มด�าเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์  

‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ ในปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ใหม่และ

ต่อยอดบริการเพิ่มเติมจากโครงข่ายไฟเบอร์ท่ีลงทุนอยู่แล้วในธุรกิจ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและจากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอยู่ ปัจจุบัน 

ให้บริการในกว่า 77 จังหวัด มีความครอบคลุมถึง 8 ล้านครัวเรือน  

เอไอเอส ไฟเบอร์ ท�าตลาดด้วยจุดเด่นท่ีเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีไฟเบอร์

ถึงบ้าน (FTTH) เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ครัวเรือน และพร้อมรองรับ

ลูกค้าท่ียังใช้งานเทคโนโลยี ADSL ที่ต้องการเปล่ียนเป็นเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพสูงขึน้และความเร็วท่ีให้บรกิารได้สูงสุดถึง 1 กิกะบิตต่อวินาที  

ท้ังน้ี รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2564 คิดเป็น 

ร้อยละ 6 ของรายได้การให้บริการรวม โดยปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช้บริการ

อยู่ท่ี 1,772,000 ราย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 

14 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
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เสริมศักยภาพในธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร
เอไอเอสได้ต่อยอดการให้บริการลูกค้าองค์กร ซ่ึงจากเดิมคือการ 

ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและระบบอินเทอร์เน็ตลิ�งค์ (Enterprise  

data service) ส�าหรับลูกค้าองค์กร โดยขยายบริการให้แก่บริษัท 

ขนาดใหญ่จนถึงบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า  

(End-to-End) ได้แก่ บริการคลาวด์ (Cloud), ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data 

Center), บริการความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber security),  

งานระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ IoT) 

และบริการด้านไอซีทีโซลูชั่น (ICT solution) โดยในปี 2561 เอไอเอสได้ 

เข้าซื้อบริษัท ซีเอส ล็อกซ อินโฟ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง

ในการให้บริการลูกค้าองค์กรแบบครบวงจรมากขึ้น ซึ่งรายได้จากธุรกิจ

บริการลูกค้าองค์กร (ไม่รวมบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี) ในปี 2564 คิดเป็น

ร้อยละ 3 ของรายได้จากการให้บริการรวม ท้ังนี้ ด้วยคุณสมบัติท่ีโดดเด่น

ของเทคโนโลยี 5G สามารถท�าให้เอไอเอสน�าเทคโนโลยีน้ีเข้าไปสนับสนุน

การให้บริการส�าหรับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผ่านการจับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ซึ่งในปัจจุบัน เอไอเอส 

ได้เริ่มให้บรกิาร 5G ในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตองค์กร 

แบบไร้สาย (5G Fixed Wireless Access), 5G network slicing,  

5G private network รวมถึงการพัฒนาโรงงานอัจฉัริยะ เป็นต้น

ต่อยอดธุรกิจหลัก ผ่านบริการดิจิทัลเซอร์วิส
ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส (Digital Service) คือการพัฒนาบริการด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบต้ังแต่บริการด้านโครงข่าย 

แพลตฟอร์มการให้บริการ และโซลูชั่นด้านดิจิทัล เพื่อสร้างบริการดิจิทัล

ให้แก่ท้ังลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร ผ่านการร่วมมือและพัฒนาระบบ

นิเวศของการท�าธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโต 

ไปพร้อมกัน ทั้งน้ี เอไอเอสได้เน้นการท�าดิจิทัลเซอร์วิสใน 3 ด้านหลัก 

ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) ธุรกรรมทางการเงินบน 

มือถือ (Mobile Money) และบริการแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ อาทิ ดิจิทัล 

มาร์เก็ตติ�ง ประกัน สินเชื่อดิจิทัล เป็นต้น ท้ังน้ี ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส 

จะเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญที่ช่วยให้เอไอเอสสามารถสร้างแหล่งรายได้

แหล่งใหม่ในอนาคตนอกเหนือจากการคิดค่าบริการการเชื่อมต่อดาต้า 

และการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในปัจจุบัน และท�าให้เอไอเอสสามารถ 

เป็นผู ้ ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated Service Provider)  

ผ่านการผนวกสินค้าและบริการจากธุรกิจหลักทั้ง 4 ธุรกิจเข้าด้วยกัน 

(Convergence)

ด�าเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาตผ่านการก�ากับดูแล
ของ กสทช.
ธรุกิจของเอไอเอสในส่วนใหญ่โดยเฉัพาะธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและธรุกิจ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด�าเนินการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ กสทช. 

ซึง่จดัตัง้โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่ พ.ศ. 2553 ทัง้นี้ 

เอไอเอส ผ่านบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

และมีใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 

26 กิกะเฮิิรตซ์ และย่าน 2600, 2100, 1800, 900, 700 เมกะเฮิิรตซ์ โดย

มีอายุใบอนุญาตโดยเฉัล่ียประมาณ 15 ปี เม่ือสิ�นสุดการอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ กสทช.จะด�าเนินการตามกฎหมายเพ่ือจัดสรรใหม่โดยการ

ประมูลคล่ืนความถี่ต่อไป

เอไอเอสมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจ่ายค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต การสบทบเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคม

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายแก่ กสทช. 

โดยรวมค่าธรรมเนียมท้ังหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของรายได้ 

การให้บริการในแต่ละปี
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โครงสร้างรายได้

2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้รวมจากการให้บริการ 150,129 83.0 143,316 82.9 144,791 79.8

1.1 รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 126,341 69.8 118,082 68.3 117,244 64.7

1.2 รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5,722 3.2 6,959 4.0 8,436 4.7

1.3 รายได้จากการให้บริการอ่ืน ๆ 4,509 2.5 4,552 2.6 5,291 2.9

1.4 รายรับค่าเช่ือมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและ
อุปกรณ์

13,557 7.5 13,722 7.9 13,820 7.6

2. รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ 30,765 17.0 29,574 17.1 36,542 20.2

รายได้รวม 180,894 100.0 172,890 100.0 181,333 100.0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนดังต่อไปน้ี

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

• บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบเติมเงินและ 

รายเดือน บนโครงข่ายเทคโนโลยี 5G/ 

4G/3G/2G

• การจ�าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์

ไอทีเก่ียวเน่ืองกับการส่ือสาร

• บริการโรมมิ่งและโทรออกต่างประเทศ

• บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์

ส�าหรับลูกค้าครัวเรือนท่ัวไปและส�าหรับ 

ผู้ประกอบการรายย่อย

• บริการการส่งข้อมูลส�าหรับองค์กร

• คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ส�าหรับองค์กร

• บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

• IoT หรือ Internet of Things

• ไอซีที โซลูชั่น

• AIS 5G ส�าหรับธุรกิจ

• บริการส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

• วิดีโอแพลตฟอร์ม

• ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ

• แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจบริการส�าหรับลูกค้าองค์กร ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส 
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 ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ผ่านโครงข่าย 5G, 4G, 3G และ 2G 

โดยไดร้บัใบอนญุาตให้ใชค้ล่ืนความถีส่�าหรบักจิการโทรคมนาคมท่ีไดร้บั

อนญุาตจาก กสทช. ปจัจบุนัเอไอเอสมีคล่ืนความถีใ่ห้บริการรวมท้ังสิ�น 

1450 เมกะเฮิิรตซ์ ซึ่งประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิิรตซ์ และ

ย่าน 2600, 2100, 1800, 900, 700 เมกะเฮิิรตซ์ 

ในปัจจุบันโครงข่ายของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร 

โดยในปี 2564 เอไอเอสได้ขยายโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่องด้วยสถานี

ฐานกว่า 18,700 แห่ง ครอบคลุมกว่าร้อยละ 76 ของประชากรในประเทศ 

และกว่าร้อยละ 99 ของประชากรในกรุงเทพ และเปิดให้บริการ 5G ใน

พื้นที่ส�าคัญใน 77 จังหวัดของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ครอบคลุมกว่าร้อย

ละ 90 ของพื้นท่ีเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่เป็นไปตาม

เงื่อนไขของใบอนุญาตของคลื่น 2600 เมกะเฮิิรตซ์ 

เอไอเอสให้บริการท้ังการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ใน

รูปแบบบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน ปัจจุบันเอไอเอสมีฐานลูกค้า

กว่า 44 ล้านเลขหมายท่ัวประเทศ เป็นลูกค้าระบบรายเดอืน 11 ล้านเลข

หมาย และระบบเติมเงิน 33 ล้านเลขหมาย และเอไอเอสได้เปิดให้บริการ

ซิมโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายเดือนแบบออนไลน์ครบวงจรภายใต้แบรนด์ 

GOMO เพื่อท�าตลาดในกลุ่มลูกค้าเจเนอเรชั่นใหม่ที่เน้นการใช้งานและ

รบับริการผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลเก่ียวกับ GOMO สามารถดเูพิ่ม

เติมได้จาก https://gomo.th

 ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง
เอไอเอสได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้แบรนด์  

เอไอเอสไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ (ใยแก้วน�าแสง) ซึ่ง

เป็นการต่อยอดธุรกิจจากโครงสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ที่มีอยู่บนธุรกิจ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท�าให้เอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถขยายโครงขยายได้

อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2564 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกว่า 8 

ล้านครัวเรือนในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และมีจ�านวนผู้ใช้บริการกว่า 

1.77 ลา้นราย โดยในปท่ีีผา่นมา เอไอเอส ไฟเบอร ์มุ่งเนน้ในการเปน็ผู้น�า

ในด้านคุณภาพของบริการเพือ่สร้างความแตกต่างจากคูแ่ข่งรายอ่ืนใน

ตลาด ด้วยการสร้าง “มาตรฐานบริการใหม่ทันใจ 24 ชั่วโมง” ที่พร้อม

ดูแลลูกค้าเน็ตบ้านครบทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย 1) มาตรฐานแก้ปัญหา

จบภายใน 24 ชม. 2) มาตรฐานบริการติดตั้งเร็วภายใน 24 ชั่วโมง 3) 

มาตรฐานช่างนัดตรงต่อเวลา เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ และอ�านวย

ความสะดวกให้ลูกค้าอย่างราบรื่นที่สุด พร้อมน�าเสนอบริการ Speed 

Toggle ซึง่ผู้ใชบ้รกิารสามารถปรบัเปล่ียนความเรว็ของการดาวน์โหลด 

และอัพโหลดได้เองตามความต้องการผ่านออนไลน์ นอกจากน้ี เพือ่ตอบ

โจทยก์ารใชง้านใหค้รอบคลมุท่ัวพืน้ทีท่กุหอ้งภายในบา้นซึง่มขีนาดใหญ่ 

เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้น�าเสนอเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ 

MESH WiFi ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดถึง 8 ตัวในการสร้างเครือ

ขา่ยในบ้าน นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอรแ์ล้ว เอไอเอส 

ไฟเบอร์ ให้บริการคอนเทนต์ระดับโลกเพ่ือให้ลูกค้ารับชมภาพยนตร์ 

กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง AIS PLAYBOX และมุ่งน�าเสนอครบทุก

บริการในแพ็กเกจเดียวท้ังอินเทอร์เน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์

มือถือ การรับชมคอนเทนท์ระดับโลก และการใช้งาน AIS Super WiFi 

แบบไมจ่�ากดั รายละเอียดเพิม่เติมสามารถดูไดท้ี ่www.ais.co.th/fibre

 ธุรกิจบริการส�าหรับลูกค้าองค์กร
• บริการการส่งข้อมูลส�าหรับองค์กร (Enterprise Data Network 

Services)

เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการด้านการเชือ่มต่อพื้นฐานอย่างครบวงจรส�าหรบั

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ Broadband 

อย่างเอไอเอส ไฟเบอร์ ทีเ่หมาะกบัการใช้งานแบบท่ัวไปขององค์กรขนาด

กลางและย่อม หรือ Corporate Internet ส�าหรับองค์กรที่ต้องการ

อินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงท่ีมีการการันตีการใช้งาน นอกจากน้ี ยังมี

การเชื่อมต่อแบบวงจรส่วนบุคคลด้วย MPLS บริการเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศอย่าง IPLC และการเชื่อมต่อไร้สายด้วย WiFi/4G 

นอกเหนือจากการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐาน AIS ยังให้บริการโซลูชั่นที่ช่วย

เสริมประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีที่ล�้าหน้า อาทิ SD-

WAN ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธภิาพในการใช้งานแอปพลิเคชนัและการควบคมุ

เครือข่าย Managed Network Service ทีช่่วยบริหารจดัการเครือข่าย

ให้แก่องค์กรด้วยผู้เชีย่วชาญจาก AIS รวมถงึการน�า 5G มาใช้งานจริง

กับภาคธุรกิจด้วยบริการ 5G FWA ที่จะช่วยให้การใช้งานเครือข่ายไร้

สายผ่าน 5G ความเสถียรและคุณภาพเทียบเคียงกับการเชื่อมต่อแบบ

มีสาย แต่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://business.ais.co.th/

solution/network.html และ https://business.ais.co.th/5g/

fwa_new.html
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• คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ส�าหรบัองค์กร

เพื่อช่วยขับเคล่ือนให้การด�าเนินงานด้านไอทีขององค์กรต่าง ๆ เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองหลังจากสถานการณ์ COVID-19  

รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู ่การท�าธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital 

Transformation) เอไอเอสซึง่เป็นผู้ให้บริการ Cloud ครบวงจรได้ขยาย

ขอบเขตความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชั่นคลาวด์ 

และดาต้าเซ็นเตอร์อย่างต่อเน่ือง โดยในปีน้ี AIS Business Cloud ได้

ร่วมกับพันธมิตรหลักอย่าง VMware เพื่อสร้างความแตกต่างจาก 

ผู้ให้บริการ Cloud infrastructure สู่การให้บริการในรปูแบบ Anything 

as a Services (XaaS) ขยาย Cloud Ecosystem ให้กว้างขึ้นและ 

แข็งแรงมากขึ้นด้วย 3 บริการใหม่ ได้แก่ บริการ AIS Big Data as  

a Service บริการ DevSecOps Platform as a Service และบริการ 

AIS Media Cloud Services

ในปีนี้ AIS ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบร่วมกับ 

Microsoft (Strategic Partnership) ในฐานะผู้ให้บริการ Microsoft 

Licensing Solution Provider (LSP) ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจองค์กรในทุกระดับด้วย

บริการโซลูชัน่ท่ีหลากหลายครบวงจร เช่น Modern workplace, Azure, 

และ solutions ส�าหรับ IT Infrastructure พร้อมมุ่งเน้นในการพัฒนา

นวตักรรมจากเทคโนโลยี 5G และสนับสนุนการพฒันาทักษะด้านดจิิทัล

ให้แก่ธุรกิจ 

ในด้านธุรกจิศนูย์ข้อมูล (Data center) บริษัทมีศนูย์ข้อมูลในหลากหลาย

พื้นท่ีทัว่ประเทศรวม 11 แห่ง ให้บริการแบบ Carrier Neutral คอืไม่จ�ากดั

มีเดยีในการเชือ่มต่อภายในศนูย์ข้อมูล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และ

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลท้ังในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

การบริหารจัดการ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• IoT หรือ Internet of Things

เอไอเอสให้บริการ IoT ส�าหรับธุรกิจ โดยการพัฒนา Ecosystem ที่

ครอบคลุมต้ังแต่งานวิจยัและพฒันาจนถงึโซลชูัน่ส�าเรจ็รปูส�าหรบัธรุกิจ 

โดยเน้นการสร้างเครือข่ายท่ีรองรับโซลูชั่น IoT ได้แก่ เครือข่าย 3G,  

4G เพ่ือการใช้งานอุปกรณ์ประเภท Broadband ประสิทธิภาพสูง  

เครือข่าย NB-IoT ส�าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานต�่า และเครือข่าย 5G 

ส�าหรับโซลูชั่นท่ีต้องการความแม่นย�าสูง หรือ Low Latency รวมถึง

พัฒนาแพลตฟอร์มส�าหรับการบริหารจัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

และการสร้างเครือข่ายเฉัพาะท่ีมีความปลอดภัย เช่น โซลูชั่นด้านการ

เงินการธนาคาร การขนส่งและโลจิสติก อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น 

นอกจากนี้ เอไอเอสมีอุปกรณ์และชุดพัฒนาท่ีหลากหลาย ต้ังแต่

อุปกรณ์ DEVIO Series ที่รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย NB-IoT  

จนถึงชุดพัฒนา AIS 4G Board ที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน 4G  

ท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งได้มาตรฐานรองรับการเชื่อมต่อกับ 

Microsoft Azure IoT Suite ท�าให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และต่อยอดความสามารถในการ

จัดการข้อมูลบน Cloud Platform จาก Microsoft ได้ทันที 

ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/

cloud/index.html 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ http://business.ais.co.th/iot 

• ไอซที ีโซลชูัน่ 

เอไอเอสให้บริการ IoT Solution ผ่านบริษัทย่อย ซีเอสแอล ซึ่งมี

ประสบการณ์ยาวนานในการให้บริการกับหลากหลายกลุ่มธุรกิจท้ัง

องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม การค้า และสถาบันการศึกษา 

โดยให้บริการโซลูชั่นด้านการท�างานแบบดิจทิัล (Digital Workplace), 

โครงข่ายพื้นฐาน (Network Infrastructure), WiFi,  โซลูชันด้านความ

ปลอดภัยท่ีครอบคลุมสภาพแวดล้อมการท�างานยุคใหม่แบบ Hybrid 

work, บริการการจัดการแบบครบวงจร (Managed Service) ซึ่งให้

บริการครอบคลุมท้ัง การตรวจสอบ ให้ค�าปรึกษา ดูแลระบบ แก้ ไข

ปัญหา จัดเตรียมอุปกรณ์ทดแทน และการวางแผน

ด้วยความร่วมมือของซีเอสแอลกับพันธมิตร และคู่ค้าระดับโลกท่ีมี 

ความเชีย่วชาญเรื่องเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  เช่น CISCO, Dell, Fortinet,  

HPE เป็นต้น ซีเอสแอลสามารถส่งมอบโซลูชั่นแบบ End-to-End  

ให้กับลูกค้าองค์กรได้ พร้อมด้วยบริการหลังการขายจากวิศวกร 

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้สอบผ่านตามมาตรฐานของคู่ค้าระดับโลก 
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• AIS 5G ส�าหรับธุรกิจ (5G for Business)

5G เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลส�าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมี

ขีดความสามารถใหม่ ๆ ท่ีจะส่งเสริมภาคธุรกิจในการปรับองค์กรใน

ยุคดิจิทัล (Digital transformation) และสามารถประยุกต์ให้เหมาะกับ

บริบทของแต่ละอุตสาหกรรม โดยเอไอเอสมีบริการ 5G ส�าหรับลูกค้า

องค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ท้ังแพ็กเกจการใช้งานส�าหรับอุปกรณ์

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี (5G Mobile Broadband), การใช้งานเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานส�าหรบัธรุกจิ (5G Infrastructure & Platform) เช่น บริการ 5G 

FWA ซึ่งเป็นการใช้ Broadband ไร้สาย หรือการใช้ Network Slicing, 

MEC และ Private Network เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ส�าหรับธุรกิจ, การให้บริการโซลูชันท่ีสามารถประยุกต์ ได้กับธุรกิจที่

หลากหลาย (5G Horizontal Solutions) เช่น AI, AR/VR, Robotics, 

Video Analytics เป็นต้น และ โซลูชั่นท่ีออกแบบส�าหรับธุรกิจเฉัพาะ  

(5G Vertical Solutions) อาทิ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต, การขนส่ง

และโลจิสติก, อสังหาริมทรัพย์, บริการสุขภาพและการเกษตร 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://csl.co.th/Web/

index.aspx

เอไอเอสมุ่งเน้นในการท�างานร่วมกับพันธมิตรและสร้าง Ecosystem 

ในการพัฒนาโซลูชั่นท่ีจะตอบโจทย์ความต้องการและสามารถน�าไป 

ใช ้งานได้จริงของภาคธุรกิจ โดยสร้างเครือข ่ายพันธมิตรท่ีมีผู ้

เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี (Technology Expert) ท้ังในระดับประเทศ 

และระดับโลก เพื่อน�าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการสร้างโซลูชั่นบน

แพลตฟอร์ม 5G และเครือข่ายพนัธมติรผูเ้ชีย่วชาญเชงิลึกในแต่ละกลุ่ม

ธุรกิจ (Industry Expert) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจท่ีมีความเข้าใจ รู้โจทย์

ความต้องการ และพร้อมน�าเทคโนโลยีและโซลูชั่นไปทดสอบในการใช้

งานจริง ประเมินผล เพ่ือพัฒนารูปแบบโมเดลธุรกิจท่ีจะสามารถต่อย

อดไปสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการด้าน 5G ส�าหรับธุรกิจสามารถดูได้จาก

เว็บไซต์ https://business.ais.co.th/5g/ 

และทุกบริการเพิ่มเติมเพื่อรองรับธุรกิจ ด้วยเน็ตไฟเบอร์ความเร็ว

สูงพร้อมอุปกรณ์ Mesh WiFi ท่ีช่วยรองรับสัณญาณได้ชัดขึน้ 

และ WiFi Log ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์  

ในการวิเคราะห์ ในอนาคต 3) SME Digital Marketing Services 

- ครบทุกบริการดิจิทัลออนไลน์และเครื่องมือส่ือสารทางการตลาด 

อาทิ outsource contact center อย่างครบวงจร บริการท�าโฆษณา

ออนไลน์อย่างมืออาชีพ 4) SME IT & Digital Solutions - ครบ 

เชื่อถือได้กับบริการทางไอทีและโซลูชั่นพิเศษ อาทิ SME Smart  

MPBX, SME Cloud PBX, ICT Solutions 5) SME Digital  

e-Services - ส�าหรับองค์กรยุคดิจิทัล ทั้ง AIS eBiz shop (เปิด

เบอร์ใหม่ออนไลน์) eBill (รับบิลออนไลน์) eWithholding Tax (แต่งต้ัง 

เอไอเอสเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ePayment (ช�าระค่าบริการ

สะดวกยิ่งกว่าเดมิ) เป็นต้น 6) SME Special Privileges - AIS BIZ UP 

สิทธิประโยชน์ท่ีตอบโจทย์ธุรกิจมาเสริมธุรกิจ SME และ AIS Points 

แลกความพิเศษย่ืงกว่าส�าหรับลูกค้าเอไอเอส และ AIS Privileges,  

AIS Serenade 7) SME Strategic Partnership - ร่วมเป็น partner 

กับเอไอเอสเพิ่มโอกาส สร้างยอดขายพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการส�าหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จากเวบ็ไซต์ https://business.ais.co.th/

sme/index.html • บริการส�าหรบัวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

เอไอเอสส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาควิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม หรือ SME ด้วยแนวคิด “AIS SME 7S” คือเพื่อนที่ม่ันใจได้

ทุกเรื่อง SME ทั้ง “ง่าย” ในการต่อยอดธุรกิจด้วยหลากหลายบริการ

ท่ีตอบโจทย์ SME ทุกประเภท “ม่ันใจ” ส่งมอบบริการด้วยโซลูชัน 

บนเครือข่ายคุณภาพ และ “ครบทุกมิติ” ดูแลด้วยผู้ช�านาญการพร้อม

สิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ  เพื่อให้ SME เติบโตอย่างต่อเนือ่ง 1) SME Mobile  

Services - ครบและครอบคลุมทุกคล่ืนความถี่ 5G/4G ทุกพื้นท่ี เพื่อ

การติดต่อส่ือสารท่ีไม่มีสะดุด ด้วยหลากหลายแพ็กเกจตามประเภท

การใช้งานของแต่ละธุรกิจ 2) SME Internet Services - ครบทุกพื้นที ่
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 ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส
เอไอเอสมุ่งม่ันพัฒนาบริการด้านดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉัพาะอย่างย่ิงในช่วง 

ท่ีผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และมี 

ความต้องการใช้บริการด้านดิจิทัลเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal 

โดยเน้นการพัฒนาบริการต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกับ 

คู ่ค้าท่ีมีความเชี่ยวชาญในบริการแต่ละประเภท ทั้งน้ี ธุรกิจดิจิทัล

เซอร์วิสของเอไอเอสเน้นใน 5 ด้าน ดังน้ี

• วิดีโอแพลตฟอร์ม

เอไอเอสให้บริการโทรทศัน์, วิดีโอ และความบนัเทงิต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ 

ละคร เพลง คาราโอเกะ เกมส์ และอีสปอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน AIS 

PLAY บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและแท็บเลต็ อีกท้ังในรปูแบบผ่านกล่อง AIS 

PLAYBOX ส�าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอส ไฟเบอร์ 

ด้วยความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ เอไอเอสให้บริการ OTT 

(over-the-top) ท่ีมีความหลากหลายของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ 

และซีรีส์ฮิอลลีวู้ด ผ่าน Disney+Hotstar ท่ีเอไอเอสเป็นพันธมิตร

รายเดียวในประเทศไทยท่ีน�าเสนอแพ็กเกจรายเดือน พร้อมส่วนลด

แพ็กเกจรายปี และ Netflix, รายการข่าวผ่าน CNN และ BBC World 

News, โปรแกรมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ผ่าน BBC Lifestyle, รายการ 

และซีรีส์เกาหลีผ่าน ViU, รายการกีฬาระดับโลกผ่าน beIN Sports, 

รวมถึงช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดิจิทัลและดาวเทียม ท้ังในรูปแบบ

ของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video On-Demand)  

ในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสต่อยอดการรับชมคอนแทนต์ในรูปแบบใหม่ด้วย

เทคโนโลยี 5G ผ่านแอปพลิเคชัน่ AIS 5G AR/VR โดยน�าความสามารถ

ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยความหน่วงที่ต�่าของเทคโนโลยี 

5G มาเสริมประสบการณ์โลกเสมือนจริง ซ่ึงมีรูปแบบคอนเทนต์  

6 ประเภท ได้แก่ 1. Music - บทเพลง ในรูปแบบ VR 180/360 องศา 

2. Star Dating - ให้ลูกค้าได้พบกับศิลปินดาราผ่านโลกเสมือนจริง  

3. Travel - ประสบการณ์ท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

4. Wellness -คอนเทนต์แนะน�าการออกก�าลังกายเสมือนจริง  

5. Education - ส่งเสริมความรู ้เชิงประวัตศาสตร์และความเป็น

มาของสถานท่ีส�าคัญในประเทศไทย 6. PLAY News สกู๊ปพิเศษ  

The Reporters on Ground ในมุมมิติใหม่ของการรายงานข่าวด้วย

เทคโนโลยี VR

รายละเอียดของบริการสามารถดูได้จากเว็ปไซต์ http://www.ais.

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

• ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถืือ

เอไอเอส ยังคงพลักดนันโยบายภาครฐัทีเ่น้นเรื่องการพฒันาโครงสร้าง 

พื้นฐานของระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e- 

Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างต่อเน่ือง  

โดยในปีนี้มีการจับมือกับคู ่ค ้าท้ังในและต่างประเทศขยายบริการ 

ช�าระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border mobile payment) 

ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศสามารถช�าระ

เงินผ่าน e-wallet ด้วยสกุลเงินของประเทศตนเอง โดยไม่ต้องกังวล 

กับอัตราแลกเปล่ียนหรือการถือเงินสดระหว่างเดินทาง 

นอกจากน้ี เอไอเอสให้บริการด้านแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงิน 

บนมือถือ (Mobile Money) แก่ท้ังลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท mPAY 

(B2B) และแก่ลูกค้าท่ัวไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมค้า  

แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการลูกค้าองค์กร 

mPAY เน้นน�าเสนอแพลตฟอร์มการช�าระเงนิแบบครบวงจร เพื่อให้

ธรุกิจองค์กรสามารถมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรบัรบัช�าระสินค้า 

และบริการจากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนในระบบหรือขอใบอนุญาต 

การด�าเนินงานด้วยตนเอง

ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.ais.co.th/mPAY/

gateway

• แพลตฟอร์มอืน่ ๆ

o ธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล

เอไอเอสได้ประกาศบรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ

ธนาคารไทยพาณชิย์ (SCB) ซึง่เป็นบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรม

สถาบันการเงินชั้นน�า ด้วยเงินลงทุนจ�านวน 300 ล้านบาท เพื่อ

ให้บริการด้านการเงินดิจิทัล เช่น บริการด้านสินเชื่อ ก่อนขยายสู่

บริการทางการเงินอ่ืน ๆ ต่อไป ภายใต้บริษัทร่วมค้าชื่อ “เอไอเอส

ซบี”ี (AISCB) บริษัทร่วมทนุน้ีได้น�าเอาจุดเด่นของเอไอเอส คอื ความ

แขง็แกร่งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เครือข่ายทีค่รอบคลมุท่ัวประเทศ 

ตลอดจนศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของเอไอเอส มาผสานเข้า

กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์
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นวัตกรรมและบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล

ท่ีจะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทยได้มากยิ่งข้ึนท่ามกลาง

บริบทของโลกยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะ

เร่ิมให้บริการได้ ในปี 2565 โดยในระยะแรกจะเน้นเจาะฐานผู้ ใช้

บริการของเอไอเอส จ�านวน 44 ล้านรายที่มีสถานะทางการเงินที่ด ี

และมีความต้องการทางการเงินแต่ถูกจ�ากัดการเข้าถึงบริการ

ทางการเงินจากสถาบันการเงิน

o บริการด้านการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Marketing)

ภายใต้ความร่วมมือกับบมจ.เอดี เวนเจอร์ และบมจ.เทเลอินโฟ 

มีเดีย (ในเครอืบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

เอไอเอส) ท่ีมีความสามารถในด้านการท�าส่ือโฆษณาออนไลน์  

เอไอเอสได้น�าจุดแข็งบริการด้านมือถือท่ีมีฐานลูกค้ากว่า 44  

ล ้านราย ให ้บริการด้านการตลาดผ่านส่ือดิจิทัล (Digital  

Marketing) แก่ลูกค้าองค์กร เพ่ือช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ให้กับลูกค้าองค์กรในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคยุคดิจิทัล 

โดยมีแพลตฟอร์มการส่งข้อความส้ัน (SMS) ท่ีสามารถเลือก

พื้นที่เป้าหมาย (Location base) และแพลตฟอร์มเครือข่าย

โฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads Network) ท่ีรวบรวม

พื้นท่ีโฆษณาจากเว็บไซต ์ยอดนิยมสูงสุดจ�านวน 100 เว็บ 

ของไทย  ซึ่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย ต้ังแต่การสร้าง

คอนเทนท์รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า (Digital  

Content Creation) การสร ้างเว็บไซต ์และแอปพลิเคชัน 

บนมือถือ (Website & Mobile Application Development)  

การดูแลบริหารจัดการส่ือสังคมออนไลน์ ในนามลูกค้าองค์กร 

(Social Media Management) การวางแผนส่ือโฆษณาดิจิทัล

ต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ผลตอบรับสูงสุด (Digital Advertising Media 

Management) รวมถงึการรบัท�ากจิกรรมทางการตลาดให้แบบครบ

วงจร (Turnkey Marketing Campaign Solutions)

o ธุรกิจประกัน

การส่ือสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ท่ีใช้โซเชียล

เน็ตเวิร์คเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ บนมือถือ เปิดโอกาส

ให้บริการด้านประกันภัยสามารถเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกับผู้

บริโภคได้มากขึ้น เอไอเอสจึงได้ให้บริการโบรกเกอร์ประกันภัยในชื่อ

ทางการค้าว่า “AIS Insurance Service” ซึ่งด�าเนินการโดย บริษัท 

แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถ

เลือกซื้อสินค้าประกันภัยได้สะดวก, ปลอดภัย, และง่ายย่ิงขึ้น โดย

ปัจจุบัน เอไอเอสได้ให้บริการสินค้าประกันหลากหลายด้าน อาทิ 

ประกันภยัการเดนิทางในและต่างเทศ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ 

ประกันรถยนต์และพ.ร.บ. ประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น พร้อม

อ�านวยความสะดวกผ่านการน�าสินค้าประกันภัยให้เลือกซื้อได้ผ่าน

มือถอื และช�าระเงินได้ท้ังแบบเติมเงินหรือช�าระผ่านบิลรายเดอืน รวม

ถงึช่องทางบัตรเครดติ/เดบติ หรือกระเป๋าเงิน wallet  อีกท้ังออกแบบ 

ราคาของสินค ้า ในแต ่ละแผนให ้ เหมาะสมกับก�าลังการซื้อ 

ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า

ประกันภัยได้ง่ายมากขึ้น
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เอไอเอสมีช่องทางการจ�าหน่ายและบริการแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ดังต่อไปน้ี

การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่ายและบริการ

1. เอไอเอส ช็อป เป็นศูนย์บริการท่ีบริหารโดยเอไอเอสและตัวแทน

จ�าหน่ายท่ีมีศักยภาพสูงในการให้บริการรวมกว่า 206 สาขา  

มีการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงบริการหลังการขายท่ี

ครอบคลุมท่ีสุดเมื่อเทียบกับช่องทางทั้งหมด เน้นการจ�าหน่ายให้

ลูกค้าในเขตเมืองท่ีมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นศูนย์บริการ

ท่ีเน้นการสร้างภาพลักษณ์แก่สินค้าและบริการของเอไอเอส

2. ตัวแทนจ�าหน่าย เอไอเอสได้ร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่ายหลากหลาย 

ประเภท เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ ่มลูกค้าท่ีหลากหลายในพื้นท่ี 

ท่ัวประเทศ ได้แก่ ตวัแทนจ�าหน่าย “เอไอเอส เทเลวิซ” (AIS Telewiz) 

ซึ่งมีกว่า 419 สาขา ซึ่งมีศักยภาพสูงในพื้นท่ีตัวเมืองและให้บริการใน

ภาพลักษณ์ของแบรนด์เอไอเอส, ตัวแทนจ�าหน่าย “เอไอเอส บัดดี้” 

กว่า 1,141 สาขา ท่ีเข้าถึงพื้นท่ีในระดับอ�าเภอและต�าบล และตัวแทน

จ�าหน่ายค้าปลีกรายย่อยอ่ืน ๆ  รวมไปถงึกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายประเภท

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มเจมาร์ท 

กลุ่มทีจีโฟน และกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล นอกจากน้ี ในปีท่ีผ่านมา เอไอเอส 

ได้เปิดศูนย์บริการลูกค้าชั่วคราวนอกพื้นท่ีห้าง (Temporary shop) 

เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดโควิด-19 

3. ตวัแทนค้าส่ง เอไอเอสได้แต่งต้ังตัวแทนค้าส่ง (Advance Distribution  

Partnership - ADP) ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือช่วยในการ 

กระจายสินค้าท้ังซิมการ์ดและโทรศัพท์มือถือให้กับร้านค้าปลีกราย

ย่อย ซึ่งมีจ�านวนมากกว่า 16,000 ร้านค้าทั่วประเทศได้อย่างคล่อง

ตัวยิ่งขึ้น 

4. การจ�าหน่ายตรง (Direct Sales and Telesales) เป็นช่องทางการ

จ�าหน่ายท่ีเน้นกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน โดยเป็นช่องทางท่ีช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดจ�าหน่ายให้สามารถน�าเสนอสินค้าได้อย่าง

รวดเรว็ และบริการได้ตรงถงึกลุ่มเป้าหมาย เช่น การออกบูธจ�าหน่าย

หรือการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเครื่องมือ

ส่งเสริมการขายผ่านการใช้แอปพลิเคชัน “AIS Easy App” ท�าให้ 

ทีมงานสามารถขายสินค้าและบริการ จดทะเบียน และบริการอ่ืน ๆ  

ให้แก่ลูกค้าได้ทันที ช่วยให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมาได้เพ่ิมช่องทาง Telesale ในการบริการ

ตรงถึงลูกค้าผ่านการโทรออกจากทีม Call center ซึ่งเป็นช่องทาง

ท่ีลูกค้าเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉัพาะในช่วงสถานการณ์แพร่

การระบาดของโควิด-19

5. การจ�าหน่ายและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Channel) 

เป็นช่องทางท่ีส่งเสริมให้ลูกค้าท�ารายการได้ด้วยตนเอง (Self-Service) 

ได้แก่ เว็บไซต์ AIS Online Store, แอปพลิเคชัน myAIS, ตู้ Kiosk, 

Chat and shop, Social commerce และ E-marketplace เป็นต้น  

โดยในปีทีผ่่านมาได้มกีารพฒันาแอปพลเิคชนั myAIS เพื่อเป็นช่องทาง 

การจ�าหน่ายและบริการท่ีสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉัพาะบริการจบครบใน 

แอปเดียวด้วย Express service ซึ่งเปรียบเสมือนรับบริการต่าง ๆ  

เช่นเดียวกับท่ีสาขาของเอไอเอส และนอกจากน้ียังให้บริการด้วย 

Aunjai ผู้ช่วยอัจฉัริยะด้วยเทคโนโลยี AI ท่ีจะคอยดูแลในฐานะ 

ท่ีปรึกษาส่วนตัวให้ลูกค้า แบบ End-To-End ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากน้ี myAIS ยังมีบริการจ�าหน่ายซิมการ์ด และสมัคร

อินเทอร์เน็ตบ้านซึ่งเป็นการช่วยขยายช่องทางให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ปัจจุบันให้สามารถสมัครใช้บริการเพิ่มเติมกับเอไอเอสได้ทันที

เอไอเอส ช็อป ตัวแทนจ�าหน่าย ตัวแทนค้าส่ง ช่องทางจ�าหน่ายตรง ช่องทางออนไลน์
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ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าในการให้บริการด้านดิจิทัล เอไอเอส

ใช้แนวคิดในการบริการลูกค้า “ท่ี 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล” โดย

ผนวกทั้งความเข้าใจและความใส่ใจลูกค้าในรายละเอียดให้บริการที่ผสาน

เทคโนโลยีและการบริการด้วยพนักงาน (Human Touch) เข้าด้วยกัน  

โดยให้ความส�าคัญในการบริการด้วยความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ความสามารถในการจัดการ 

ด ้วยตนเอง รวมทั้งบริการท่ีตรงกับความต้องการของแต ่ละคน  

(Personalization) เน้นสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างและเสริมศักยภาพ

การบริการด้วยเทคโนโลยี การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด�าเนินการ

ด้วยเครื่องมือและโครงการในด้านต่างๆ ดังน้ี

1. การให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีช่องทางหลักผ่าน

แอปพลิเคชัน myAIS ท่ีเป็นเสมือนการรวมบรกิารท่ีลูกค้าสามารถ

ท�าได้ทั้งท่ี ศูนย์บริการ AIS Shop และ AIS Call Center เข้ามาอยู่

บนออนไลน์ ซึ่ง ณ สิ�นปี 2564 มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 26 ล้าน

เลขหมาย และมียอดการใช้งานมากกว่า 33 ล้านรายการต่อเดือน 

ซึ่งเติบโตขึ้น 35% จากปีก่อน โดยยกระดับสู่ Everyday Lifestyle 

Application ท่ีให้บริการอย่างครบถ้วน เข้าถึงง่าย และมีสิทธิพิเศษ

ต่าง ๆ ได้แก่

• Express Service บริการครบทุกด้านผ่าน my AIS ซึ่งเสริม

ศักยภาพด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อให้บริการ แบบเฉัพาะบุคคล และ

ตอบความต้องการท่ีครบถ้วนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีความ

สามารถในการตอบค�าถามลูกค้าได้แม่นย�าถึง 84.5%

• Extra Personalization เพื่อน�าเสนอบริการท่ีตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อ

น�าเสนอสินค้าบริการท่ีเหมาะกับแต่ละบุคคล 

• Exclusive Privileges บริการสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้สามารถ 

เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน my AIS ทั้ง 

การเข้าถึงข้อมูลสิทธิพิเศษ การสะสม AIS Points และการแลก 

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 

ของรางวัลต่าง ๆ  รวมถึงพัฒนาการสร้าง Digital Engagement 

กับผู้ใช้บริการผ่านฟังชัน่ Coupon และ Game ซึง่ช่วยเพิ่มความถี่

ในการเข้าใจบริการซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

2. สิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าผ่าน “AIS Privileges” เป็นการให้สิทธิ

ประโยชน์แก่ลูกค้าในรูปแบบสินค้าและบริการจากท้ังเอไอเอสและ 

คู่ค้าท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าผ่าน 7 แกน  

ในด้านอาหาร เครื่องดื่ม ความบันเทิง ช้อปปิ ้ง การท่องเท่ียว 

ปัจจุบันเอไอเอสมีคู่ค้าด้านสิทธิประโยชน์ท่ีร่วมน�าเสนอสิทธิพิเศษ 

จ�านวน 30,000 ร้านค้าทัว่ประเทศ โดยลูกค้าสามารถน�า AIS Points 

มาแลกส่วนลดสินค้าบริการ ท้ังหมวดกิน/ดื่ม ช้อปปิ้ง ท่องเท่ียว 

บันเทิง สุขภาพ สิทธิลุ้นรับรางวัลพิเศษ, แพ็กเกจโทร, อินเทอร์เน็ต, 

ของพรีเม่ียมเอไอเอส, เล่นเกมและส่วนลดบริการ Food Delivery 

เป็นต้น และในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสได้เสริมสิทธิพิเศษด้านสุขภาพ 

“Well-being” เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าท่ีใส่ใจดูแลสุขภาพ 

มากยิ่งขึ้น โดยจับมือกับกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลชั้นน�า,  

บริษัทประกันชีวิต, แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ทางไกลออนไลน์ 

(Telemedicine) เพ่ือให้ลูกค้า AIS สามารถเข้าถึงบริการทาง 

การแพทย์ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีลูกค้าเอไอเอสสมัครสะสม  

AIS Points จ�านวน 19 ล้านเลขหมาย และมียอดการแลกสิทธิพิเศษ

จ�านวน 50 ล้านสิทธิต่อปี เพ่ิมขึ้น 4% จากปีก่อน

3. โปรแกรมสิทธิพิเศษ “เอไอเอส เซเรเนด” เป็นโปรแกรมส�าหรับ

ลูกค้าท่ีมียอดการใช้งานสูงรวมถึงมีระยะเวลาใช้บริการเอไอเอส 

นานตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยมุ่งม่ันส่งมอบงานบริการเหนือระดับ 

จากแนวคิด Always Exclusive, Always on Top ท้ังน้ี เซเรเนด 

เป็นโปรแกรมท่ีเอไอเอสด�าเนินมาอย่างต่อเน่ืองตลอด 17 ปี โดยจัด

สิทธิพิเศษตามไลฟ์สไตล์ลูกค้า ได้แก่ 1. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ 

(Serenade Club, บริการผู้ช่วยส่วนตัว, บรกิารจอดรถ, สิทธิพิเศษ

ท่ีสนามบิน) 2. กลุ่มดิจทิลัไลฟ์ (ส่วนลดสมาร์ทโฟน, แกดเจต็) 3. กลุ่ม

กิจกรรมสร้างพลังและแรงบันดาลใจ (กิจกรรมบันเทงิ อาทิ คอนเสิร์ต 

ละครเวที, กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดเชงิธรุกจิ) 4. กลุ่ม

ประสบการณ์ใหม่ (ประสบการณ์ท่องเท่ียวและร้านอาหาร) ท�าให้

สามารถให้บริการลูกค้าเซเรเนดจ�านวน 5.9 ล้านรายได้ตรงตาม

ความต้องการ นอกจากน้ี ด้วยสถานการณ์โควิด-19 เอไอเอสจึงได้

ขยายสิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าเซเรเนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ได้แก่ สิทธิพิเศษ Food Delivery, สิทธิพิเศษในบริการด้านสุขภาพ  

เช่น บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine), ส่วนลดร้านขายยา,  

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 และสิทธิพิเศษในการซื้อโทรศัพท์มือถือ  

แท็บเล็ต หรือแก็ดเจ็ตในราคาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ของ 

เอไอเอส เป็นต้น
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4. การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึก ด้วยเครื่องมือ

ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า  หรือ Customer 

Value Management (CVM) เพื่อใช้ในการน�าเสนอสินค้าและบริการ

แบบเฉัพาะบุคคล การดูแลรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าที่มี

คุณภาพ รวมถึงการน�าเสนอสินค้าท่ีเก่ียวข้องให้ลูกค้าเพิ่มเติม

5. การประเมินความพงึพอใจในการรบับริการของลูกค้า โดยด�าเนิน

การผ่านหลายช่องทาง เช่น การประเมินผ่านทางโทรศัพท์ การให้

คะแนนความพึงพอใจผ่านหน้าร้าน หรือการสอบถามผ่านการจ้าง

บริษัทภายนอก โดยมีการประเมินต้ังแต่คุณภาพงานบริการของ 

เอไอเอสชอ็ป รา้นค้าตวัแทนจ�าหน่าย การท�ารายการผ่านตูอ้ตัโนมตัิ 

รวมถงึการประเมินโดยวดัอัตราการบอกต่อของลูกค้า เพื่อน�าข้อมูล

กลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง 

2563

2562

2564
91%

90%

89%

 ผลความพึงพอใจของลูกค้า
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คลื่นความถืี่
ปัจจุบันเอไอเอสใช้งานคล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

รวมท้ังสิ�น 1450 เมกะเฮิิรตซ์ (2x75 เมกะเฮิิรตซ์บนเทคโนโลยี FDD และ 

1300 เมกะเฮิิรตซ์บนเทคโนโลยี TDD) โดย 1420  เมกะเฮิิรตซ์ อยู่ภายใต ้

ระบบใบอนุญาตท่ีได้รับจากการประมูลคล่ืนความถี่โดย กสทช. และอีก 

2x15 เมกะเฮิิรตซ์ อยู่ภายใต้สัญญาการเป็นพันธมิตรกับทีโอที โดยมี

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (AWN) หรือ “เอดับบลิวเอ็น” 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับสิทธิในการด�าเนินงาน 

โดยรายละเอียดของคลื่นความถี่ท้ังหมดจะระบุไว้ในหัวข้อทรัพย์สินท์ท่ีใช้

ประกอบธุรกิจ หน้า 41

การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย
เอไอเอสมีนโยบายในการจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายโดยกระจายการสั่งซื้อ

เพื่อไม่ต้องพึ่งพิงซัพพลายเออร์รายใดรายหน่ึงเท่าน้ัน (Multi-vendor 

Policy) ท�าให้เอไอเอสและผู้ผลิตสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยี

และบริการให้สอดคล้องกนั และช่วยลดความเส่ียงในการจดัหาและส่งมอบ

อุปกรณ์ ได้ในเวลาท่ีก�าหนด 

ในการคัดเลือกผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทมีการจัดต้ังคณะท�างานด้านต่าง ๆ   

เพื่อประเมินความเหมาะสมโดยมีปัจจัยในการพิจารณาเลือกหลาย

ประการ เช่น ด้านต้นทุนในการลงทุนและการด�าเนินงาน การประเมิน

คุณสมบัติด้านเทคนิค และแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ผลิต 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เพื่อให้ม่ันใจว่าเอไอเอสจะสามารถด�าเนินธุรกิจท่ีต้องค�านึงถึงการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว เอไอเอสเลือกใช้

อุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน�า เช่น Huawei, 

Nokia และ ZTE เป็นยี่ห้อหลัก และยังมีอุปกรณ์ส่วนอ่ืน ๆ ในโครงข่าย 

ท่ีเลือกจากซัพพลายเออร์อ่ืน เช่น CISCO และ Juniper เป็นต้น

การจัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อื่น ๆ และ
บริการด้านดิจิทัล
เอไอเอสจัดจ�าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่หลากหลายท้ังคุณภาพและ 

ราคาเพื่อสอดคล้องกับกลุ ่มผู ้ ใช ้บริการท่ีมีความต้องการท่ีหลาก

หลาย โดยแบรนด์ส่วนใหญ่ท่ีจัดจ�าหน่ายเป็นแบรนด์ท่ี ได้รับความ

นิยมสูงในตลาด ได้แก่ iPhone, Vivo, Oppo, Samsung, Realme, 

Huawei, Xiaomi เป็นต้น นอกจากน้ี ยังจัดจ�าหน่ายสินค้าไอทีอ่ืน ๆ 

อาทิ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม เพ่ือตอบสนองการสื่อสารในรูปแบบ

ดิจิตอลผ่านอุปกรณ์อ่ืน ๆ และรองรับไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ของลูกค้า และ

เพ่ือตอบสนองความต้องการอุปกรณ์ส่ือสารส�าหรับการท�างานจาก 

ท่ีบ้าน (Work-from-home) หรือเรยีนจากที่บ้าน (Learn-from-home)

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควดิ-19 ท้ังน้ี  

การจัดหาสินค้าท้ังโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าไอที บริษัทได้ร่วมมือ

กับผู้ผลิตแบรนด์ชั้นน�าเพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย โดยในปี 

ท่ีผ่านมาได้เริ่มจัดหาและน�าเสนอโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซึ่งรองรับเทคโนโลยี 

5G ในระดับราคาท่ีลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อาทิ แบรนด์ RUIO 

รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์พิเศษ เช่น AIS VR4K รองรับการใช้งาน 

AIS 5G Play VR เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีชื่นชอบในการรับชม 

คอนเทนต์ท่ีหลากหลาย ความคมชัดระดับ 4K เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การเปิดบริการ 5G ของเอไอเอส และเพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึง

อุปกรณ์ท่ีรองรับเทคโนโลยีทางการส่ือสารบนเครือข่ายของเอไอเอส 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2564 และแนวโน้มในปี 2565

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2564

ส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มฟื้นตัว ท่ามกลางการ

แข่งขันด้านราคา

สภาวะเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายหลากจาก

การจ�ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ ่าย

ของผู้บริโภคท่ีชะลอตัว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม

โทรศัพท ์ เค ล่ือนท่ีจัดอยู ่ ในกลุ ่ม ธุรกิจที่ ได ้รับ

ผลกระทบไม่มากนักจากสถานการณ์ดังกล่าวเม่ือ

เทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน เ น่ืองจากเป ็นบริการ

พื้นฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้บริโภค โดยในปี 2564  

แม้ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต้องเจอกับความท้าทาย

ต้ังแต่ช่วงต้นปีจนถึงช่วงไตรมาสท่ี 3 แต่รายได้

รวมของอุตสาหกรรมยังคงมีมูลค่ารวม  320,000  

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 อันเป็นผล

จากมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

การใช้จ ่ายผู ้บริโภค ประกอบกับในช่วงไตรมาส

ท่ี 4 รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโควิด  ส่งผลให้จ�านวนผู้ ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยรวมในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น  

96 ล้านราย หรือขยายตัวร้อยละ 6 จากปีก่อน 

อย่างไรก็ตาม ด้วยก�าลังซื้อท่ีอ่อนตัว ท�าให้ผู ้ ให้

บริการยังคงเน้นการแข่งขันด้านราคาเพ่ือรักษา

ฐานลูกค้าเดิมและขยายส่วนแบ่งการตลาดโดย 

น�าเสนอแพ็กเกจการใช ้งานข ้อมูลแบบไม่จ�ากัด  

(unlimited data plan) ในอัตราค่าบริการต�่า ท้ังใน

20%

34%

28%

22%

36%

เอไอเอส

เอไอเอส

ผู้ให้บริการ 1

ผู้ให้บริการ 1

ผู้ให้บริการ 2

ผู้ให้บริการ 2

อื่น ๆ

14%

46%

ธุรกิจโทรศัพท์
เคล่ือนที่

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ตลาดผู้ใช้บริการระบบรายเดือนและผู้ใช้บริการระบบ

เติมเงิน จึงเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมรายได้เฉัล่ียต่อ

เลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของอุตสาหกรรมให้ลดลง

การให้บริการและพัฒนาขยายโครงข่าย 5G เพื่อ

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในทุกภาคส่วน 

ในปี 2564 ผู้ ให้บริการมุ่งเน้นสร้างการรับรู ้เรื่อง

เทคโนโลยี 5G และขยายโครงข่ายในพื้นท่ีส�าคัญท่ีมี

ความต้องการของผู้บริโภคสูง เช่น พื้นท่ีตัวเมืองใน 

77 จังหวัด และพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) โดยในปีน้ี 

เริ่มมีผู้ ใช้บริการ 5G โดยรวมแล้วกว่า 4 ล้านราย 

จากปัจจัยความต้องการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ท่ีมี

ความเร็วสูง ตลอดจนการทยอยเปิดตัวโทรศัพท์ 

รุน่ใหม่ ๆ  ท่ีรองรบัเทคโนโลยี 5G ในราคาท่ีเข้าถงึง่ายขึ้น  

และการพัฒนาบริการในรูปแบบประสบการณ ์

ท่ีสมจริง AR และ VR (Augmented Reality and 

Virtual Reality) เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับ

จากเทคโนโลยี 5G แก่ลูกค้า นอกจากน้ี กลุ่มลูกค้า

องค์กร (B2B) มีแนวโน้มที่จะน�าเทคโนโลยี 5G มา

พัฒนาใช้งานในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น 

การผลิตและโรงงาน (Smart Manufacturing & 

Smart Factory) อสงัหาริมทรพัย์ (Smart Property) 

และการขนส่งโลจิสติกส์ (Smart Transportation & 

Logistics)
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ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากความ

ต้องการของผู้บริโภคในการท�างานและเรียนจากที่บ้าน

ในปีท่ีผ่านมา ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีรายได้เติบโตกว่าร้อยละ  

13 และมีอัตราการเข้าถึงร้อยละ 57 ของจ�านวนครัวเรือนท้ังหมด 

ในประเทศไทย ตามความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อ

เน่ืองจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนมาเป็นการ

ท�างานและเรียนจากท่ีบ้าน อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลักดันให้ผู้ ให้บริการยังคงเสนอ

ขายแพ็กเกจระดับราคาต�่าเริ่มต้นท่ีประมาณ 400 บาทต่อเดือน และ

ยังมีการออกแพ็กเกจเสนอส่วนลดแก่ลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าท่ีย้ายค่าย

อินเทอร์เน็ตบ้าน ส่งผลให้ภาพรวมรายได้เฉัล่ียต่อหัวต่อเดือน (ARPU) 

ของอุตสาหกรรมลดลงจากปีท่ีแล้ว นอกจากน้ี ผู้ให้บริการต่างมุ่งเน้น 

ไปท่ีการต่อยอดการบริการด้านคอนเทนต์ บริการเสริม และการ 

ผูกสัญญาการให้บริการระยะยาว 24 เดอืน เพื่อรกัษาฐานลูกค้า รวมถงึให้ 

ความส�าคัญกับคุณภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

แก่ลูกค้า อาทิ การรับประกันคุณภาพการบริการภายใน 24 ชั่วโมง และ

การด�าเนินการติดต้ังภายใน 24 ชั่วโมง  

ขยายโอกาสสู่ธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ ท้ังส�าหรับลูกค้าท่ัวไปและลูกค้า 

องค์กร

ปัจจุบัน ธุรกิจการให้บริการลูกค้าองค์กรมีการเติบโตสูง ธุรกิจขนาด

เล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ต่างปรับเปล่ียนเข้าสู ่ยุคดิจิทัลมากขึ้น  

อันเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มจากบริการด้านคลาวด์ บริการ

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber security) งานระบบเชื่อมต่อข้อมูล

ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ IoT) เน่ืองจากบริการ 

เหล่าน้ีมีคู่ค้าระดับโลกจากต่างประเทศพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรเพ่ือเข้า

มาเปิดตลาดในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสให้ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม

ท่ีมีฐานลูกค้าอยู่แล้วสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้าสู่กลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กรได้มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังมีโอกาส

ลงทุนและขยายผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวของผู้บริโภค 

เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น 

เช่น บริการด้านการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล บริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข เป็นต้น 

แนวโน้มในปี 2565
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจและ 

การเปิดประเทศ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื ้นตัวอย่างต่อเน่ืองในปี 2565  

หลังการคลายมาตรการต่าง ๆ โดยในเดือนธันวาคม 2564 ธนาคาร

แห่งประเทศไทยคาดการณ์อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ของปี 2565 จะเติบโตท่ีประมาณร้อยละ 3.4  จากการเปิดประเทศ 

ให ้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข ้าประเทศได้โดยไม่ต ้องกักตัว 

ต้ังแต่ต ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะ 

ส่งผลเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับผู้บริโภคเริ่มคลายความ 

วิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย จากการท่ีจ�านวน

ผู้ติดเชื้อและผู ้เสียชีวิตเริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564  

รวมถึงอัตราการฉัีดวัคซีนท่ีเพ่ิมขึ้น ท�าให้ความเชื่อม่ันของผู ้บริโภค 

กลับมาฟื้นตัว ปัจจัยดังกล่าวจึงน่าจะมีส่วนช่วยผลักดันรายได้ของ 

กลุ่มอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยรวม 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน

จากการกลายพนัธุข์องโควิดสายพนัธุ์ใหม่ ซึง่เป็นแรงกดดนัต่อเศรษฐกจิ

และก�าลังซ้ือภายในประเทศ สภาวะการแข่งขันด้านราคาจึงอาจเป็น 

ส่ิงท้าทายและอาจได้รับแรงกดดันด้วยก�าลังซื้อของผู้บริโภคในส่วนท่ี 

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากผู้บริโภคย่อมพยายามมอง

หาอัตราค่าบริการท่ีคุ้มค่าที่สุด

เทคโนโลยี 5G มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านการขยายโครง

ข่ายและแพ็กเกจบริการ 5G 

ในปี 2565 การเข้าถึงเทคโนโลยี 5G คาดว่าจะขยายไปสู่กลุ่มลูกค้า 

ระดับกลางมากขึ้น โดยจะมีมือถือรุ ่นท่ีรองรับเทคโนโลยี 5G ออกสู ่

ตลาดมากขึ้นในระดับราคาท่ีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ตลาดผู้ใช้บริการ 

5G มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีผู้ให้บริการน่าจะใช้กลยุทธ์

ออกแพ็กเกจบรกิาร 5G ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าระดับกลางมากขึ้น  

อันจะส่งผลให้รายได้เฉัล่ียต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ในกลุ่มลูกค้า 

ท่ีใช้งาน 5G ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

นอกจากกลุ ่มลูกค้าท่ัวไปแล้ว เทคโนโลยี 5G จะทวีความส�าคัญ 

ในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มลูกค้าองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตร ขนส่ง การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ  

อันจะเป็นการขยายโอกาสเชิงพาณิชย์ของบริการ 5G ส�าหรับกลุ่ม 

ลูกค้าองค์กร ขณะท่ีผู้ให้บรกิาร 5G มีแนวโน้มท่ีจะออกโซลูชันและบริการ 

5G ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรเพ่ิมขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง อาทิ 5G Private network, 5G MEC, 5G Network 

slicing

ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงยังคงทิศทางการเติบโตต่อเนื่อง

ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านในประเทศไทยยังคงแนวโน้มการเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉัพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัจจุบัน อัตรา 

การเข้าถงึอินเทอร์เนต็บ้านต่อจ�านวนครวัเรือนในประเทศไทย อยู่ท่ีร้อยละ  

57 แสดงให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตโดยเฉัพาะบริเวณพื้นท่ีรอบนอก 

ประกอบกับปัจจัยบวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับราคาเริ่มต้นของแพ็กเกจ 

อนิเทอร์เน็ตบ้านที่อยู่ในระดับเข้าถึงง่าย รวมถึงแนวโน้มการออกแพ็กเกจ 

ท่ีหลากหลายมากขึ้น อาทิ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านร่วมกับสินค้าและ

บริการอ่ืน ๆ จ�าพวกอุปกรณ์ IoT (internet of things) และแพ็กเกจ 
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การให้บริการโฮิมโซลูชัน เช่น การควบคุมระบบความปลอดภัย และการ

ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้บริโภคแบบใหม่ 

(New normal) รวมถึงการให้บริการโดยเน้นภาพลักษณ์การบริการ

ท่ีดีขึ้นเพื่อดึงดูดและสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้บริโภค น่าจะท�าให้ธุรกิจ

อินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2565

ส�าหรับภาพรวมการแข่งขันด้านราคาในปีหน้าคาดว่ายังคงทรงตัว 

เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยระดับราคาเริ่มต้นของแพ็กเกจจะอยู่ท่ี 399 บาท

ต่อเดือน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

ท่ียังอ่อนตัว ท้ังน้ี ผู้ ให้บริการจะยังคงแข่งขันกันด้วยการสร้างความ 

แตกต่างในการให้บริการ อาทิ การน�าเสนอแพ็กเกจด้วยสัญญาบริการ 

ระยะเวลา 24 เดือนในราคาท่ีเข้าถึงได้มากขึ้น รวมถึงการออกสินค้า

ท่ีมีความหลากหลายและการให้ส่วนลดท่ีสูงขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่

และป้องกันการสูญเสียฐานลูกค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดใน

อุตสาหกรรมต่อไป 

การขยายตัวของธุรกิจด้านคลาวด์และไอซีที 

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังคงเน้นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท�าธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ประกอบกับนโยบายการท�างานท่ีบ้าน ท�าให้พนักงานต้องเชื่อมต่อ

อุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรเพิ่มขึ้น ท�าให้

ธุรกิจคลาวด์ (Could) การบริการความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber 

security) งานระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things 

หรือ IoT) และการให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (IT Solution Service)  

มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา และอีกปัจจัยท่ีหนุนการเติบโต

ของธุรกิจเหล่าน้ี คือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล (PDPA) และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์ ส่งผลให้หลายองค์กรตระหนักถึงความส�าคัญของข้อมูลทาง

เทคโนโลยี และเร่งลงทุนในระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ 

มากย่ิงขึ้น นอกจากนี ้การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และการเปิดประเทศ

ท�าให้ธุรกิจต่างๆ ทยอยฟ้ืนตัวและกลับมาด�าเนนิธุรกิจตามปกติหลังได้รบั 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ในปี 2565 ผู้ให้

บริการน่าจะยังคงมุ่งเสริมสร้างความแข็งแรงของธุรกิจเหล่าน้ี โดยใช้

กลยุทธ์จับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ เพือ่ 

ต่อยอดการบริการท่ีตอบโจทย์ผู ้ ใช้บริการมากขึ้น อันจะเป็นปัจจัย 

ผลักดันให้ธุรกิจเหล่าน้ีเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจใน 3 ปี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลส่งผลให้พฤติกรรมและ 

ความต้องการของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ในช่วงสองปีท่ีผ่านมาเป็นอีกหน่ึงปัจจัยเร่งให้ผู้บริโภค

ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการท�างาน การเรียน

และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ขณะท่ีภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตระหนัก

ถึงความจ�าเป็นในการปรับเปล่ียนธุรกิจสู่กระบวนการดิจิทัล (Digital 

Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสินค้าและบริการ

ท่ีมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป

อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญ 

ในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซ่ึงเป็นรากฐานส�าหรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

ท่ีน�าไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเข้าถึงผู้บรโิภคได้ดี

ย่ิงขึ้น ตลอดจนเชื่อมโยงสังคม และส่งเสริมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในยุคดิจิทัล

น้ีท�าให้เอไอเอสมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมอัจฉัริยะ” หรือ Cognitive Telco ด้วยเป้าหมายหลัก 3 ด้าน 

1) เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 5G

 เอไอเอสมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักในบริการโทรศัพท์

เคล่ือนท่ี โดยการผลักดันตลาดเข ้าสู ่ ยุคของเทคโนโลยี 5G  

ด้วยการลงทุนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและการสร้างสรรค์

บริการใหม่ ๆ บนเทคโนโลยี 5G ให้เป็นโครงข่ายและระบบสารสนเทศ 

อัจริยะ (Intelligent network & IT system) ท่ีช่วยติดตาม  

ตรวจสอบ และตอบสนองต่อปัจจัยการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได ้

ล่วงหน้า พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถท�าความเข้าใจ เรียนรู้  

วิเคราะห์เชงิลึกและวางแผน (Data Analytic & Artificial Intelligence)  

เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่างและเหนือระดับ (Distinctive 

Customer Experience) แก่ลูกค้า ตลอดจนพัฒนาบรกิารใหม่ ๆ

บนเทคโนโลยี 5G ท่ีเปี่ยมคุณภาพได้อย่างรวดเร็วเพ่ือสร้างการ

เติบโตของรายได้

2) ขับเคลื่อนการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและ
กลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร

 เอไอเอสมุ่งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Broadband) 

ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์อย่างต่อเนื่องในพื้นท่ีท่ีความเจริญขยายตัว 

โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

พร้อมมุ่งเน้นสร้างคุณภาพบริการท่ีเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี 5G 

เพ่ือให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจ�าท่ี (Fixed  

Wireless Access: FWA) ท่ีสามารถขยายบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 

ให้ครอบคลุมหลากหลายพืน้ท่ี เป ิดโอกาสให้เอไอเอสขยายสู ่

บริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองการใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างครบครัน 

อาทิ บริการส่ือบันเทิงภายในบ้าน บริการความปลอดภัยและระบบ

อัตโนมัติต่าง ๆ ภายในท่ีพักอาศัย

 ส�าหรับกลุ่มธุรกิจลูกค้าประเภทองค์กร (Enterprise Business) 

เอไอเอสมุ่งเสริมสร้างบทบาทผู้ส่งเสริมและผลักดัน (Enabler and 

Accelerator) ให้เกิดการปรับเปล่ียนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (Digital 

Transformation) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเน้นพัฒนาบริการด้านคลาวด์ ความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยี 5G พร้อมผสานความร่วมมือ

กับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลก ควบคู่กับการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของเอไอเอสให้พร้อมเป็นแกนส�าคัญในการน�า 

เทคโนโลยีดิจิทัลสู่องค์กรต่าง ๆ บนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลท่ี

แข็งแกร่ง เสถียร และปลอดภัย พร้อมบุคลากรท่ีเปี่ยมประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญ

3) ลงทุนในธุรกิจดิจิทัลเพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ใน 
ระยะยาว

 นอกเหนือจากธุรกิจด้านโทรคมนาคมแล้ว เอไอเอสมีเป้าหมาย 

ท่ีจะผลักดันบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและสอดคล้อง

กับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ผ่านการลงทุนและ 

ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือสร้างแหล่งรายได้ ใหม่

ในระยะยาว เน้นการต่อยอดจากฐานลูกค้าปัจจุบันของเอไอเอส  

น�าเสนอบริการดิจิทัลไลฟ์สไตล์ อาทิ บริการด้านการเงิน ไลฟ์สไตล ์

และอ่ืน ๆ โดยจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ 

เฉัพาะด้าน น�าเสนอบริการหรือแพลตฟอร์มท่ีง่ายต่อการใช้งาน  

มีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความ 

สะดวกสบายแก่ลูกค้า อันจะเป็นโอกาสให้เอไอเอสสร้างรายได้จาก 

การให ้บริการในหลากหลายรูปแบบ เช ่น การสมัครสมาชิก  

ค่าธรรมเนียม ไปจนถึงรายได้จากการโฆษณาในอนาคต
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์น้ัน เอไอเอส 

มีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 

1)  สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ส�านักงาน

บริการลูกค้า อาคารส�านักงาน ท่ีดิน 

2) ใบอนุญาตประกอบกิจการ เช ่น ใบอนุญาตให้ ใช ้คล่ืนความถี่

โทรคมนาคม รวมถึงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ 

3) สิทธิการใช้ ได้แก่ การท�าสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับทีโอที และ

การท�าสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับ กสท.

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดของทรัพย์สินหลักท่ีม ี

สาระส�าคัญ มีดังต่อไปน้ี

ท้ังนี้ มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของเอไอเอสและบริษัทย่อยตามตารางข้างต้น ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินไว้ภายใต้สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

โดยมีสัญญาท่ีส�าคัญดังน้ี 

• สัญญาเช่าและบริการส�าหรับท่ีท�าการส�านักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน 

• สัญญาบริการ เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ 

• สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

• สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม เป็นต้น

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์
ประมาณอายุ 
การใช้งาน (ปี)

หน่วย: ล้านบาท

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

กลุ่มบรษิัทเป็นเจ้าของ 3 - 20 264,707

สินทรัพย์สิทธิการใช้ กลุ่มบริษัทมีกรรมสิทธ์ิภายใต้
สินทรัพย์สิทธิการใช้

 1 -15 72,576

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน กลุ่มบรษิัทเป็นเจ้าของ 3-10 12,383

โครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและติดต้ัง

กลุ่มบรษิัทเป็นเจ้าของ - 8,164

สินทรัพย์อ่ืน ๆ - - 2,169

รวม - - 359,999

หัก ค่าเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชีสะสม - - (191,581)

รวม - สุทธิ - - 168,418

1) สินทรัพย์ถืาวร ของเอไอเอสและบริษัทย่อย 
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2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ปัจจุบัน เอไอเอสและบริษัทย่อยมีการให้บริการโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

2G, 3G, 4G และ 5G และบริการทางด้านส่ือสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  ภายใต้ 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส�านักงาน กสทช. ได้แก่ ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่สอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ 

ท่ีสาม ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง ใบอนุญาตการ 

ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ตแบบท่ีสองที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง โดยมี

ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตเป็นไปตามประกาศของ กสทช. 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงบรษัิทย่อย บริษัทร่วมทุน กิจการ 

ร่วมค้า ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป ็นผู ้ ให ้บริการการช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ในการด�าเนินธุรกิจด้านธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์

เคล่ือนท่ี (Mobile Money) ซึง่รวมถงึการขายบัตรเติมเงินบนระบบเติมเงิน 

และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) 

สรุปใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มบริษัท

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถืี่ ค่าธรรมเนียม
วันที่ ได้รับใบ

อนุญาต
อายุใบอนุญาต

วันส้ินอายุใบ
อนุญาต

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของจ�านวนประชากร ภายใน 2 ปี และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ภายใน 4 ปี

ช�าระค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่ตาม
อัตราและระยะเวลา 
ท่ีกสทช.ก�าหนดไว ้
ในหลักเกณฑ์และ 
วิธีการอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่

7 ธ.ค. 2555 15 ปี 6 ธ.ค. 2570

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิิรตซ์
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของจ�านวนประชากร ภายใน 4 ปี และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ภายใน 8 ปี

1 ก.ค.2559 15 ปี 30 มิ.ย. 2574

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิิรตซ์
• ความกว้าง 2x15 เมกะเฮิิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของจ�านวนประชากร ภายใน 4 ปี และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

26 พ.ย.2558 18 ปี 15 ก.ย. 2576

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิิรตซ์
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของจ�านวนประชากร ภายใน 4 ปี และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ภายใน 8 ปี

24 ก.ย. 2561 15 ปี 15 ก.ย. 2576
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สรุปใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มบริษัท (ต่อ)

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถืี่ ค่าธรรมเนียม
วันที่ ได้รับใบ

อนุญาต
อายุใบอนุญาต

วันส้ินอายุใบ
อนุญาต

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิิรตซ์
• ความกว้าง 100 เมกะเฮิิรตซ์
• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมพื้นท่ีเมือง

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ี (1) ครอบคลุม
พื้นท่ีในเขตส ่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 
50% ของพื้นที่ภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ี ได้รับอนุญาต 
(2) ครอบคลุมพื้นท่ีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 50% ของจ�านวน
ประชากรท้ังหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน 4 ปี นับแต่วันท่ี
ได้รับอนุญาต

• จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม โดยใช้เทคโนโลยี IMT-
2020 (5G) ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 50% นับแต่วันที่ ได้รับอนุญาต เพือ่ 
รับเงื่อนไขการช�าระค่าคล่ืนงวดท่ี 2-7 ในปีท่ี 5-10

ช�าระค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่ตาม
อัตราและระยะเวลา
ท่ีกสทช.ก�าหนดไว้
ในหลักเกณฑ์และวิธี
การอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่

21 ก.พ. 2563 15 ปี 20 ก.พ. 2578

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิิรตซ์ 
• ความกว้าง 2x10 เมกะเฮิิรตซ์

15 ม.ค. 2564 15 ปี 14 ม.ค. 2579

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิิรตซ์ 
• ความกว้าง 1200 เมกะเฮิิรตซ์

18 ก.พ. 2564 15 ปี 17 ก.พ. 2579

สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิิรตซ์ 
• ความกว้าง 2x5 เมกะเฮิิรตซ์

1 เม.ย. 2564 15 ปี 31 มี.ค. 2579

* วันรับใบอนุญาตอาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับก�าหนดการของกสทช.
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3) สิทธิการใช้ 
การท�าสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับทีโอที

1. สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ

การท�าสัญญาเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจกับกสท.

สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

เอไอเอสมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของเอไอเอส และเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืน

ท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเอไอเอส โดยมีการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ ์

ท่ีเหมาะสมกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทในการก�ากับดูแลการด�าเนิน

งานให้มีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และก�าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย

ไตรมาสละครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง

2. สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

3. สัญญาใช้บริการเสาโทรคมนาคม

ผู้ท�าสัญญา ลักษณะส�าคัญและเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (roaming) บน
คล่ืนความถี่ 2100 เมกะเฮิิรตซ์ 
จ�านวน 2x15 เมกะเฮิิรตซ์ ของ
ทีโอทีตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ใน
สัญญา

ช�าระค่าตอบแทนในอัตรา
ต่อจ�านวนผู ้ ใช้บริการเป็น
รายเดือนตามท่ีก�าหนดไว้
ในสัญญา

7 ปี 5 เดือน 3 ส.ค. 2568

ผู้ท�าสัญญา ลักษณะส�าคัญและเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคม 
จาก กสท. และกสท. ตกลงใช้
บริการพื้นที่และบริการบ�ารุง
รักษาเสาโทรคมนาคมจาก 
เอดับบลิวเอ็น

ช� า ร ะ ค ่ า ต อ บ แ ท น ค ่ า ใ ช ้
บริการเสาโทรคมนาคมและ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เป็นราย
เดือน

5 ปี 15 ก.ย. 
2568

ผู้ท�าสัญญา ลักษณะส�าคัญและเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอสบีเอ็น เป็นผู้ ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมแก่ทีโอที เพ่ือให้
ทีโอทีน�าไปใช้ ในการให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถี่ 
2100 เมกะเฮิิรตซ์ของทีโอที

เอสบีเอ็นได้รับค่าเช่าเครื่อง
และอุปกรณ์จากทีโอทีตาม
อัตราและปริมาณการใช้งาน
ท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา

7 ปี 5 เดือน 3 ส.ค. 2568

ผู้ท�าสัญญา ลักษณะส�าคัญและเงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทน อายุสัญญา หมดอายุ

เอดับบลิวเอ็น เป็นการใช้บริการเสาโทรคมนาคม
จากทีโอท ีและทีโอทีตกลงใช้บรกิาร
พื้นท่ีและบริการบ�ารุงรักษาเสา
โทรคมนาคมจากเอดับบลิวเอ็น

ช�าระค่าตอบแทนตามจ�านวน
ท่ีใช้งานจริง โดยประมาณ
การเบ้ืองต้นรวมมูลค่าสุทธิ
ตลอดอายุสัญญา ประมาณ 
28,000 ล้านบาท

10 ปี 31 ธ.ค. 2571

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทในกลุ่ม สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมท้ัง

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม เอไอเอสได้จัดท�าและประกาศ

ใช้นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียง

แบบท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management 

Policy: ERM Policy) และมีการด�าเนินงานตาม

นโยบายดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมท้ังในระดับองค์กร

และระดับปฏิบัติงาน เพื่อบรหิารจัดการความเส่ียง 

ให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดย

ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร

ของเอไอเอส มีองค์ประกอบหลัก ดังน้ี

ท้ังนี้ การบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจ (Business 

Risk Management) เอไอเอสมีการพิจารณา

ประเด็นส�าคัญในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางการบริหารความเส่ียง ได้แก่ ความเส่ียง 

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ความเส่ียงด้าน

ปฏิบัติการ (Operational Risk: O) ความเส่ียงด้าน

การเงิน (Financial Risk: F) ความเส่ียงด้านการ 

ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Compliance Risk: C) และ

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยบริษัท

มีการจ�าแนกรายละเอียดภายใต้การพิจารณาความ

เสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ความเสี่ยงด้าน

ความย่ังยืน (Environment Social and Governance 

Risk) จดัเป็นหัวข้อส�าคญัท่ีบริษัทจะพิจารณาภายใต้ 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ รวมท้ังความเส่ียงท่ี 

เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) จะพิจารณาจากความเส่ียง 

ท่ีเกิดขึน้ใหม่ ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบในระยะยาวต่อ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร
(Enterprise Risk Management: ERM)

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)

การบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจ
(Business Risk Management)

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความเส่ียงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk) 

ความเส่ียงด้านทุจริต
(Fraud Risk)

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

การบริหารความเส่ียงด้านทุจริต
(Fraud Risk Management)
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กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส
กระบวนการบรหิารความเส่ียงของเอไอเอส ประยุกต์ ใช้หลักการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล 

ของ COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance  

โดยประยุกต์ใช้กับการบริหารความเส่ียงด้านธุรกิจและการบริหารความเส่ียงด้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย

1. การก�าหนดวัตถุืประสงค์ และเป้าหมาย 

ในระดับองค์กร และหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  

ซึง่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และมีการ

ทบทวนความเส่ียงท่ียอมรับได้ วัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายในการด�าเนินงานเป็นประจ�า

ทุกปี

2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง ท่ีอาจจะ 

เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถ ุ

ประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ท้ังท่ีเกิด

จากปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการท�างาน 

บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น  

ความต้องการของลูกค้า ปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจและการเมือง การเปล่ียนแปลงกฎ 

ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น

3. การประเมินระดับความเส่ียง โดยพิจารณา

จาก 2 มุมมอง ได้แก่ ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น

หากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ร่วมกับโอกาส

ท่ีจะเกิดของความเส่ียงน้ัน ๆ และการประเมิน

ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความ

เส่ียงใด ๆ ท่ีอาจส่งผลต่ออีกความเส่ียงหน่ึง

4. การจัดล�าดับความเส่ียง โดยพิจารณาจาก

ความส�าคญัของเหตุการณ์และปัจจยัเส่ียงทีมี่

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญและมีโอกาสท�าให้

องค์กรต้องเกิดความเสียหาย

5. การตอบสนองต่อความเส่ียง ตามแต่ละ

ระดับของความเส่ียงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม

โดยค�านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

จากการด�าเนินการ

6. การก�าหนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงาน

เพื่อจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้

7. การติดตามและการรายงานความเส่ียง 

ก�าหนดให้มีการด�าเนินงานตามกิจกรรม

ควบคุมท่ี ได้ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม และ

มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียง

ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ

ความเ ส่ียง  คณะกรรมการบริหารและ 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า

กรอบโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงของเอไอเอส

2

3

4

5

6
ระบุเหตุการณ ์
หรือปัจจัยเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

การจัดล�าดับความเสี่ยง

ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง

ก�าหนดกิจกรรม 
ควบคุม

7
ติดตามและรายงานผล 

อย่างสม�่าเสมอ

1
ก�าหนดวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย
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บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหาร 

ความเสีย่งโดยรวมขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ 

และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ โดยก�าหนดนโยบาย

บรหิารความเส่ียง (Risk Management Policy) 

และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite 

and tolerance) รวมท้ังพิจารณาปัจจัยความเส่ียง

และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Key risks and 

mitigation plan) และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการ

บริหารความเส่ียงภายในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมบริษัทให้สนับสนุนการ

ก�ากับดูแลความเส่ียงของบริษัทในภาพรวมเพื่อให้

เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียง

ท่ีก�าหนดไว้ รวมถึงท�าหน้าท่ีสอบทานกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ก�ากับให้ฝ่ายจัดการ

มีการบริหารและจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมท้ัง

ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน รวมถึงติดตาม

สถานะความเส่ียงที่ส�าคัญขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงานและมีประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมี

การประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็น

ความเส่ียงใหม่ ประเมินระดับความเสี่ยงพร้อมท้ัง

พิจารณาความสัมพันธ์จากผลกระทบของความ

เส่ียงแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับของความเส่ียงเดิม

ท่ี ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามความส�าเร็จของการ 

บริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของ

ฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบในปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ  

และผลส�าเร็จของตัววัดผลท่ีเชื่อถือได ้จากการ 

ปฏิบัติงานตามแผนงานน้ัน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้น�าเสนอผล 

การบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และ 

คณะกรรมการบริษัทได ้รับทราบเป ็นประจ�าทุก

ไตรมาส เพ่ือให ้มีการติดตามอย่างใกล ้ชิดและ 

ม่ันใจได้ว่าความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ัง

สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ากับความเส่ียง

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Unit)

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
(Chief Executive Officer)

ผู้บริหารสายงาน

พนักงาน
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หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit)

หน่วยงานบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงาน

ในการน�ากระบวนการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกรอบ 

ท่ีก�าหนด ประสานงานให้กระบวนการบริหารความเส่ียงมีความเชื่อมโยง 

กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมท้ังจัดท�าและน�าเสนอแผนงานของ

หน่วยงานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk  

Management Committee: RMC) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท�าหน้าท่ีก�าหนดกลยทุธ์ส�าคญัในการด�าเนนิงาน  

โดยค�านึงถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) อีกทั้ง 

เป็นเจ้าของความเส่ียงที่แท้จริง (Ultimate Risk Owner) ของประเด็น

ความเส่ียงท้ังหมดของบริษัท รวมท้ังส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมการบริหาร

ความเส่ียงภายในบริษัท

ผู้บริหารสายงาน

ผู้บริหารสายงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความ

เส่ียง รวมท้ังส่ือสารให้พนักงานภายในสายงานมีความเข้าใจกระบวนการ

บริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียง

ภายในหน่วยงานตามกรอบท่ีบริษัทก�าหนด พร้อมน�าส่งข้อมูลให้หน่วย

งานบริหารความเสี่ยง รวมท้ัง จัดการระบบควบคุมภายใน เพื่อจัดการ 

ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

พนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ในการเรียนรู้และตระหนกัรู้ถึงความส�าคัญในการบริหาร

ความเส่ียง โดยน�านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ไปประยุกต์ใช้กับการท�างานประจ�าวัน

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต
เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการทุจริต 

เพ่ือป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและบริหารจัดการประเด็นเรื่องทุจริต โดย

นโยบายฉับับน้ีได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง

จากการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ

1. การป้องกนั เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวนและตอบสนองต่อการทุจริต

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในองค์กรและส่ือสารให้พนักงานทุกระดับชั้นตระหนัก

ถึงปัญหาและความส�าคัญของการรายงานเหตุทุจริต การฉั้อโกงและ

การประพฤติมิชอบ

2. การตรวจสอบ เป็นการตรวจและสอบสวนการประพฤติมิชอบ 

หรือการทุจริตใด ๆ หรือเหตุท่ีอันควรสงสัยว่าจะเก่ียวข้องกับกรณี

ดังกล่าว

3. การตอบสนอง เป็นการด�าเนินการกระบวนการสอบสวนรวมถึง

กระบวนการลงโทษ

ท้ังน้ี เอไอเอสมีเป้าหมายส�าคัญ คือ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

พึงตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต รวมถึงการแจ้งเตือน

เหตุต่าง ๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริตในทันที และให้ความร่วมมือ 

ในการสอบสวนเรื่องทุจริตอย่างเต็มท่ี ท้ังน้ี เอไอเอสได้มีการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk Management  

Committee: FRMC) เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลนโยบายและขั้นตอน 

การบริหารจดัการความเสีย่งด้านทุจริต รวมถงึสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง 

ๆ มีระบบการบริหารความเส่ียงด้านทุจริต เพ่ือท�าการบริหารและควบคุม

ความเส่ียงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

การสร้างวฒันธรรมเรื่องการบริหารความเสีย่งในองค์กร
นอกเหนือจากการก�าหนดกรอบการแนวทางการบริหารความเส่ียง 

ท่ัวท้ังองค์กรและบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับแล้ว เอไอเอสยังมุ่ง

ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความ

ตระหนักและความเข้าใจท่ีตรงกันในเรื่องของความเส่ียงต่อการบรรลุ 

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น โดยเอไอเอส 

ด�าเนินมาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบรหิารความเส่ียง

ท่ัวท้ังองค์กร ดังน้ี

• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหารความเส่ียง 

และขั้นตอนในการบริหารความเส่ียง โดยเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ต  

เพื่อให้พนักงานสามารถท�าความเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ีและกระบวนการ

บริหารความเส่ียงได้

• จัดท�าแผนบริหารความเ ส่ียงระ ดับองค์กรและระ ดับสายงาน  

ครอบคลุมถึงกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมการจัดท�ากระบวนการบริหารความเส่ียงในระดับสายงาน

ผ่านทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการให้ความรู้ และ

ลงมือปฏิบัติ

• เน้นย�้าและให้ความส�าคัญการจัดท�ากระบวนการบริหารความเส่ียง

ควบคู่กับการจัดท�าแผนกลยุทธ์ กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานมีการวางแผน

กลยุทธ์ ใหม่ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องต้องวิเคราะห์ถึงประเด็นความเส่ียง 

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจกรรมใดๆ และรายงานต่อผู้บริหาร

สายงาน เพื่อระบุแนวทางการป้องกันหรือลดความเส่ียงน้ันให้อยู่

ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

แผนกลยุทธ์น้ันได้ รวมถึงผนวกเรื่องการจัดการความเส่ียงอยู่ใน

กระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและการประเมินผลปฏิบัติงาน
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กระบวนการบริหารความต ่อเ น่ืองทางธุรกิจ ประกอบไปด ้วย  

4 กระบวนการหลัก ดังนี้

1. การออกแบบและจัดท�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ:

 น�าเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจของ

กระบวนธุรกิจหลัก มาออกแบบและจัดท�าแผนความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจท่ีสามารถรองรับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการ

วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis:  BIA) 

ประกอบกับการพิจารณาความเส่ียงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจ 

เกิดขึ้น เพื่อระบบุริการหรือกระบวนการท�างานท่ีส�าคญั และผลกระทบ 

จากการหยุดชะงักของบริการหรือกระบวนการดังกล่าว รวมถึง

ก�าหนดช่วงเวลาหยุดชะงักและระดับการด�าเนินงานท่ียอมรับได้ของ

แต่ละบริการ/กระบวนการ

2. การน�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ:

 น�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีอนุมัติแล้วไปด�าเนินการ

ตามท่ีระบุในแผนงานและส่ือสารแผนบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจพร้อมท�าความเข้าใจกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดเตรียม

ทรพัยากรทัง้จากภายในและภายนอกทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการตาม

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ

3. การซ้อมแผน และท�าให้แผนบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน:

 จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามก�าหนด

เวลาและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ พร้อมท�าการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็น

ปัจจุบัน และรายงานผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ

น้ัน รวมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ ให้รับทราบ

4. การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ:

 การปรับปรุงแก้ ไขแผนการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับระดับความเส่ียงท่ีองค์กรเผชิญ

อยู่ในเวลาน้ัน

ภาพรวมการด�าเนนิงานตามกรอบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ

• เอไอเอสด�าเนินกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจโดย

ครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงานส�าคัญ

ต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเส่ียงของภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจจะ

กระบวนการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน

การน�าไปปฏิบัติ

การออกแบบ 
และจัดท�าแผน

การฝึกซ้อม
ตามแผนงาน

• ผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และ/หรือ บริการใหม่ของบริษัท โดยในขั้นตอนของการศึกษาความเป็น

ไปได้ของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องระบุปัจจัยความเสี่ยง และ

แนวทางการจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน

การพิจารณาอนุมัติโครงการ ตัวอย่างปัจจัยความเส่ียงในด้านต่าง ๆ  

เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน, ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เป็นต้น

• ส่ือสารผ่านการจัดงานประกาศผลประกอบการทุกครึ่งปี เพื่อให้

พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจท่ีตรงกันและรับทราบทิศทางและ

อุปสรรค/ความท้าทาย ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะส้ันและ

ระยะยาว

• ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารได้เข้าอบรมและพัฒนาความรู้ ใน

หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง ในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

การจัดกิจกรรม การฝึกอบรม และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ 

เป็นต้น

• จัดท�าส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (E-Learning) เพื่อให้ความ

รู้เร่ืองหลักการบริหารความเส่ียงกับพนักงานทุกระดับ ผ่านทาง 

แอปพลิเคชั่นของบริษัท (LearnDi) ซึ่งพนักงานสามารถเข้าเรียน 

ได้ด้วยตนเองทุกท่ีทุกเวลา

การบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management)
เอไอเอสน�าระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการ 

ด�าเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหารความต่อ

เน่ืองทางธุรกิจมาใช้เพื่อเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 

เช่น กรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิดพลาด

ต่าง ๆ ท่ี ไม่อยู่ในความควบคุม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลก

ระทบให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจก่อให้

เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร ซึ่งครอบคลุม

ถึงกระบวนการธุรกิจท่ีส�าคัญ (Critical Business Process) ท้ัง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเอไอเอส และ

บริษัทในเครือ โดยก�าหนดให้มีนโยบายและคู่มือการบริหารความต่อ

เนื่องทางธุรกิจ และให้มีคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis  

Management Committee) ท่ีประกอบด้วยผู ้บริหารระดับสูง

ของแต่ละสายงาน มีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน มีหน้าท่ี 

รับผิดชอบและอ�านาจตัดสินใจในช่วงสภาวะวิกฤติ ต้ังแต่การตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ท่ีจ�าเป็นท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม และทัน 

ต่อสถานการณ์ เพ่ือให้การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิผลและย่ังยืน
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ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และเป้าหมายในปี 2565
ด้านระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management System: BCMS) เอไอเอสได้รับการรับรองมาตรฐาน

สากล ISO 22301:2012) ในธุรกิจบริการคลาวด์ (Cloud Service)  

และบริการจัดสรรพื้นท่ีส�าหรับการจัดวางหรือติดตั้ง เซิร ์ฟเวอร ์  

(Co-Location) ในฐานะทีบ่ริษัทได้พฒันาระบบการบริหารความต่อเน่ือง 

ทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติ

หรือภัยพบิัติ ซึ่งก ่อให้เกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable  

Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากน้ี บริษัท 

ยังได้ด�าเนินการฝึกซ้อมแบบจ�าลองสถานการณ์ตามแผนการบรหิาร

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี 2564 มีการฝึกซ้อมตาม

สถานการณ์การเกิดภัยคุกคามจู่โจมด้วยมัลแวร์ (Malware) และมีผล 

กระทบลุกลามไปสู่ศูนย์จัดเก็บข้อมูลหลักของบริษัทท่ีจะส่งผลให้เกิดการ 

หยุดชะงักของการส ่งมอบบริการบางประเภท โดยที่ เอไอเอสได ้

จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์

ฉัุกเฉัินท่ีจะท�าให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตามแผน

บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business continuity plan) ท่ี ได้

ก�าหนดไว้

ด้านระบบการบริหารและจัดการความเส่ียง (Risk Management)  

เอไอเอสมีการจัดท�ากระบวนการบริหารความเส่ียงและมีการรายงาน 

ผลประจ�าทุกไตรมาส ตลอดจนให้ความส�าคัญกับความเส่ียงท่ีอาจ 

เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ด�าเนินการน�าเสนอข้อมูลท่ีอาจส่งผลต่อการด�าเนนิการของกระบวนการ

ทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังกระจายข้อมูล 

ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือข้อมูลดังกล่าว 

เพ่ือให้สามารถด�าเนินการบริหารความเส่ียงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

นอกจากน้ี บริษัทให้ความส�าคญักับการให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนัก

เก่ียวกับกรอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework) 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การบริหาร

ความเส่ียงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบัน

โดยในปี 2565 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะประยุกต์ ใช้ระบบมาตรฐานสากล 

COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrating  

with Strategy and Performance ส�าหรับการด�าเนินการด้าน

การบริหารและจัดการความเส่ียง ส�าหรับทุกหน่วยงานภายในบริษัท  

ส่วนด้านระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมาย 

ท่ีจะประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 ให้ครอบคลุม

ทุกกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจ 

ได้อย่างต่อเน่ืองเม่ือประสบกับเหตุการณ์ ไม่คาดคิดต่าง ๆ ได้อย่าง 

เหมาะสม

เกิดขึ้น ท้ังในแง่ของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์น้ัน ๆ และผลกระทบหาก

เหตุการณ์น้ันเกิดขึ้น เพื่อด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารความต่อเน่ือง

ทางธุรกิจในระดับองค์กร เพื่อรองรับเหตุฉัุกเฉัินหรือภาวะวิกฤติ  

ท่ีอาจส่งผลเสียหายต่ออาคารส�านักงาน หรือความสูญเสีย เสียหาย

ต่อทรัพย์สิน และบุคลากรของเอไอเอส

• การจัดท�าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน จากการ

ประเมินผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ในแต่ละหน่วยงานได้ เพื่อจัดท�าแผนความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ

ส�าหรับกระบวนการธุรกิจที่ส�าคัญของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อความต่อเน่ืองในการให้บริการแก่ลูกค้า

• การจัดท�าแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวม

กลยุทธ์และขั้นตอนในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุน

การด�าเนินงานของกระบวนการธุรกิจท่ีส�าคัญ ตลอดจนทรัพยากร

ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉัุกเฉัิน 

เพื่อให้บริการหลักที่ส�าคัญของเอไอเอสสามารถกลับมาใช้งานได้ตาม

ก�าหนดเวลาและระดับการด�าเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/

กระบวนการ 

• การจัดท�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพื่อรองรับกระบวน

ธรุกจิหลัก (Critical Business Processes) ท่ีมผีลกระทบโดยตรงต่อ

การส่งมอบบริการหลัก (Critical Services) และถอืเป็นความรบัผดิชอบ 

ของผูบั้งคบับัญชาทุกระดบัและพนักงานทกุคนท่ีจะต้องให้ความร่วมมือ 

ในกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทาง 

ในการด�าเนินธรุกิจ เช่น การจดัท�าแผนการจดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

ตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยเฉัพาะอย่างย่ิงการฝึก

ซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ ไขแผนงานเพื่อให้ม่ันใจในประสิทธิผล

ของแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
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ปัจจัยเสี่ยง

เอไอเอสตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจท้ังจากปัจจัยภายใน

และภายนอก

โดยมีการพิจารณาปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม หรือ

อาจท�าให้สูญเสียโอกาสที่ส�าคัญทางธุรกิจ จากหลาย ๆ ปัจจัย ดังน้ี

1. ปัจจัยภายในและภายนอกในการด�าเนินธุรกิจ เช่น บุคลากร การ

เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ

ดูแล พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และสภาพแวดล้อมใน

การท�าธุรกิจ

2. เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น 

สถานการณ์ใด ๆ  ท่ีเป็นมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท�าให้เอไอเอสไม่สามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระทบต่อความสามารถใน

การแข่งขัน รวมถึง อุทกภัย การเกิดไฟป่า ภัยธรรมชาติ หรือ โรค

ระบาดต่าง ๆ

3. เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีอาจส่ง

ผลต่อการด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

4. การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท้ังในระยะส้ันและ

ระยะยาว ท่ีมีนัยส�าคัญ

5. สาเหตุ/ท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ท่ีอาจส่งผลต่อการ

ด�าเนินการของเอไอเอส และบริษัทในกลุ่ม

6. โครงการหรือสินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีเอไอเอสต้องการพัฒนาขึ้น

7. โอกาสท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ผู้บริหารและพนักงาน พิจารณาระบุประเด็น 

ความเส่ียงในระดับองค์กรและสายงาน

คณะท�างานด้านบริหารความเส่ียงพิจารณาประเด็น 

ท่ีถูกระบุขึ้นมาจาก แต่ละสายงานเพ่ือระบุความเส่ียง 

ท่ีมีนัยส�าคัญระดับองค์กรและน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาก�าหนด

ประเด็นความเส่ียง โดยพิจารณาผลกระทบและโอกาส 

ท่ีจะเกิดขึ้น และก�าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  

(Risk appetite and tolerance) พร้อมก�าหนดวิธีการ

ป้องกันและบริหารความเส่ียงและมาตรการในการจัดการ

ความเส่ียงดังกล่าว จากน้ันน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบ/ให้ความเห็น

กระบวนการก�าหนดและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับ

ของหน่วยงานก�ากับดูแล

 เอไอเอสประกอบกิจการภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  

เช่น กสทช. ซึ่ง มีบทบาทหน้าท่ีในฐานะองค์กรผู้ก�ากับดูแลการ

ประกอบกิจการของผู้ ได้รับใบอนุญาต ท้ังน้ี การออกหรือการ

เปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับในบางกรณีของหน่วยงาน

ภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ความสามารถ

ในการท�าก�าไรของบริษัทลดลง และ/หรือ ต้นทนุในการให้บริการสูงขึ้น

 ท้ังน้ี เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีก�ากับดูแลโดยตรง ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามการออกและ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบอยู่อย่างสม�่าเสมอเพ่ือรายงานและประสาน

งานกับผู้บริหารและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในองค์กรท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบ

อย่างทันท่วงทีและพร้อมต่อการตอบสนอง รวมถึงการประสานงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับข้อมูลผลกระทบ

จากการออกกฎระเบียบต่อการด�าเนินธุรกิจ ในกรณีท่ีมีกฎระเบียบ

ท่ีจะประกาศเพื่อใช้บังคับในอนาคตและอาจกระทบสิทธิของกลุ่ม            

เอไอเอส เอไอเอสจะส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในกรณีท่ีเห็นว่ากฎระเบียบน้ัน ๆ  กระทบสิทธิ และ

ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม อาจจะพิจารณาฟ้องร้องเพื่อให้

เพิกถอนการประกาศใช้ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

การด�าเนินธุรกิจ รายได้และ
ต้นทุน และภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ไม่เปล่ียนแปลง

ปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นความเสี่ยงต่อเน่ืองและปัจจัยเส่ียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้

ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถจ�าแนกเป็นความเส่ียงดังน้ี

 รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 51

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ โครงสร้างการจัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจ



2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ 

 ในอดตีเอไอเอสประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญา

อนุญาตหรือสมัปทานกับหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ ทีมี่ข้อก�าหนดให้ต้อง

โอนทรัพย์สินท่ีได้ลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให้แก่คู่สัญญา

ภาครัฐ ตลอดจนน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราท่ีก�าหนด ซึ่งท่ีผ่าน

มาเอไอเอสมีข้อพิพาทหลายคดีอันเกิดจากการตีความข้อสัญญาท่ี

ไม่ตรงกัน เช่น เรื่องส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น รวมท้ังในบางกรณ ีกสทช. 

ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าส่ังท่ีส่งผลต่อการประกอบ

ธุรกิจหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ท่ีอาจท�าให้ ไม่สามารถปฏิบัติได ้

หรือส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจและ/หรือรายได้ของบริษัท และ/หรือ

ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้น ซึ่งในหลายกรณีเอไอเอสได้ ใช้สิทธิ 

ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายใน

การด�าเนินการต่าง ๆ ของ กสทช. (ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม 

แสดงไว้ตามรายงานหัวข้อ ข้อพิพาททางกฎหมาย)

 เอไอเอสมีหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบงานในการประสานงานกับหน่วยงาน

ภาครฐัเพื่อให้บริษัทในฐานะคูสั่ญญาได้ปฏบัิติอย่างถกูต้องครบถ้วน

ตามสญัญาทีเ่ก่ียวข้อง หากมปีระเดน็ข้อขดัแย้งเกิดขึ้น ก็จะด�าเนินการ 

เจรจาหาข้อยุติโดยเร็ว ซึ่งหากไม่ประสบผล ข้อพิพาทนี้จะเข้าสู ่

กระบวนการระงบัข้อพิพาทโดยคณะอนุญาโตตุลาการตามท่ีก�าหนด

ไว้ ในสัญญาฯ ตลอดจนศาลท่ีมีเขตอ�านาจเพื่อพิจารณาตัดสิน 

ให้เป็นที่ยุติต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

ฐานะการเงินและภาพลักษณ์
ช่ือเสียง

ไม่เปล่ียนแปลง

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน

1. ความเสี่ยงจากตลาดท่ีอิ่มตัวและการแข่งขันทางการตลาดที่

รุนแรง

 ด้วยสภาวะตลาดโทรคมนาคมโดยเฉัพาะในส่วนธุรกิจโทรศัพท์

เคล่ือนท่ีในปัจจุบันมีอัตราการเข้าถึงประชากรท่ีค่อนข้างสูง ท�าให้

อัตราการเติบโตจากจ�านวนลูกค้ามีจ�ากัดหรือเรียกได้ว่าอ่ิมตัว  

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแย่งชิงลูกค้า 

และส่วนแบ่งการตลาด ผ่านการเสนอโปรโมชั่นท่ีหลากหลาย  

โดยเฉัพาะอัตราค่าบริการในรูปแบบท่ีลูกค้าเหมาจ่ายและสามารถ 

ใช้งานได้แบบไม่จ�ากัด (Unlimited data package) และให้ส่วนลด 

ค่าเครื่องโทรศัพท์เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ส่งผลให้จ�ากัดโอกาสในการ

สร้างรายได้เพิ่ม ในขณะท่ีผู้ให้บริการยงัคงต้องลงทุนในโครงข่ายเพื่อ

ให้บริการมีคุณภาพที่ดี ท�าให้อัตราผลตอบแทนลดต�่าลง

 เอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังน้ี 

• พัฒนาเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่อย่าง 5G ซ่ึงเปิดโอกาสให้มีสินค้า

บริการท่ีแตกต่างและหลากหลายกว่าบริการ 4G มาก ท้ังในเชิง

ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้

รูปแบบใหม่เพ่ิมเติม

• ขยายธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และน�าเสนอสินค้าที่ให้

บริการรวมในแพ็กเกจเดียวทั้งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ต

บ้าน รวมถึงบริการเสริมอ่ืน ๆ (Fixed Mobile Convergence) 

ช่วยตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าและสร้าง

ความผูกพันกับสินค้าบริการของเอไอเอสเพ่ิมขึ้น

• ผลักดันธุรกิจใหม่ในด้านดิจิทัล เพื่อน�าเสนอบริการท่ีเกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจ�าวันในรูปแบบดิจิทัลให้กับลูกค้า เช่น บริการวีดีโอ

แพลตฟอร์ม บริการประกันภัย บริการด้านการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะ

ช่วยสร้างแหล่งรายได้ใหม่

• พัฒนาคุณภาพของบริการหลังการขายและสิทธิประโยชน์เพื่อ

สร้างความแตกต่าง สร้างความผูกพันกับลูกค้า

• ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Advanced Analytics Tools) เพื่อ

พัฒนาและน�าเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของ

ลูกค้าแบบเจาะจง (Personalized) 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

รายได้ทางการเงิน ส่วนแบ่งการ
ตลาด ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง

โอกาสเกิดมีแนวโน้มสูงขึ้น

2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและบริการทดแทนที่

อาจจะเกิดขึ้น

 การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉัพาะ

เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันเอ้ือให้เกิดสินค้าบรกิารในรูปแบบใหม่ ๆ 

จากผู้ ให้บริการหน้าใหม่ท่ีท�าธุรกิจต่างรูปแบบ มีการใช้ประโยชน์

จากช่องทางดิจิทัลออนไลน์เข้าถึงลูกค้า มีรูปแบบการท�าธุรกิจ 

(Business model) ท่ีมีโครงสร้างต้นทุนต�่ากว่าธุรกิจในรูปแบบเดิม 

ไม่ว่าจะเป็นบริการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบข้อความ เสียง ภาพ เพลง 

บริการวิดีโอแพลตฟอร์ม หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) 

ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over the Top – OTT) ท่ีไม่ต้องลงทุน

โครงข่ายสัญญาณเองท�าให้มีต้นทุนท่ีต�่ากว่าในแง่ของการให้บริการ 

ซึ่งผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการใช้บริการหรือรับชมบริการจาก OTT 

ได้หลากหลายโดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่ีต�่า หรือบางส่วน

สามารถใช้บริการได้ฟรีแต่ต้องรับชมโฆษณาหรือมีการให้ข้อมูลส่วน

บุคคลแก่แพลตฟอร์ม ตลอดจนการเกิดขึ้นของสินค้าและบริการใน 

รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีอาจจะสามารถมาทดแทนรูปแบบการให้บริการของ

บริษัทมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้น เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน

ดาวเทียม
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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลถึงการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สินค้าและบริการ ด้วยลูกค้ามี 

ทางเลือกกว้างขวางส�าหรับบริการในรูปแบบใหม่ ๆ  ในโลกดิจิทัล และ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ท่ีต้องมีการ

ลงทุนและพัฒนาด้านโครงข่ายตลอดเวลา รวมท้ังการพัฒนาและ 

น�าเสนอสินค้าและบริการท่ียังสามารถสร้างรายได้และตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคให้ ได้มากท่ีสุด ซึ่งบริษัทต้องปรับตัว 

ต่อความท้าทายน้ีเพื่อรักษาฐานลูกค้า สามารถสร้างการเติบโต 

ของรายได้ และรักษาการเติบโตในระยะยาว 

 เอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• ก�าหนดกลยุทธ์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี

• มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ 

ในระยะยาวให้กับบริษัท โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านดิจิทัล 

ร่วมกับผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมเฉัพาะด้านท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

เช่น ธุรกิจคลาวด์, IoT, ธุรกิจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber 

Security), ธุรกิจดิจิทัลที่เก่ียวกับการเงิน (Digital finance) 

เป็นต้น

• พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เช่น

๐ น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคล่ือนที่ อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ท่ีให้มูลค่าเพ่ิม

เพื่อลดความซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และเพ่ิม

สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดลูกค้า

๐ เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าด้วยเครื่องมือ Data Analytics เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

๐ พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เช่น การเลือกใช้สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ติดต้ัง 

ช่องทางการให้บริการผ่าน AI หรอื Chatbot การประยุกต์ใช้

กระบวนการท�างานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process 

Automation) ในการให้บริการลูกค้า

๐ พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการ ระบบการบริการลูกค้า

และระบบสนับสนุนให้อยู่บนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น คลาวด์

เทคโนโลยี

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของพนักงานเพ่ือให้พร้อมส�าหรับการด�าเนินการหรือสนับสนุน

กลยุทธ์ของบริษัท

• ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยแสวงหาแนวโน้ม 

และทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลกเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

รายได้ทางการเงิน, ภาพลักษณ์
ชื่อเสียง และส่วนแบ่งการตลาด

ไม่เปล่ียนแปลง

3. ความเส่ียงในด้านความพร้อมของบคุลากรเพื่อรองรบัการปรบัตวั 

ของธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วร่วมกับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่งผลให้บริษัทต้องพฒันาขีดความสามารถ

ขององค์กรและพนักงานในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าบริการ 

ในรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะตลาดท่ีไม่หยุดน่ิง ซึ่งหาก

บริษัทไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถของพนักงาน 

ให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทโลก บริษัทอาจสูญเสีย

ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจท่ี

จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 

 เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• มุ่งเน้นสร้างความหลากหลายของพนักงาน โดยสรรหาพนักงาน

ท่ีมีทักษะด้านใหม่ท่ีตรงตามทิศทางธุรกิจในด้านใหม่ ๆ ของบริษัท 

เช่น data analytics, AI, digital business

• พัฒนาทักษะใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

ในอนาคต โดยร่วมมือกับสถาบันระดับโลกท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เฉัพาะด้าน เพื่อวางรากฐานพฒันาความรูแ้ละเตรียมความพร้อม

แก่พนักงานในการด�าเนินธุรกิจด้านดิจิทัล 

• วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งท่ีส�าคัญ (Succession plan)  

โดยมีแนวทางการพัฒนาการเติบโต (Career Model) ท่ีชัดเจน 

และเปิดโอกาสท่ีหลากหลายในการเติบโตในองค์กร เพื่อสร้าง

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ

• สรา้งวฒันธรรมองคก์ร (Culture) มุง่สูย่คุดิจทิลัใหอ้งคก์รมคีวาม

คล่องตัว (Agility) และสร้างพนักงานให้เป็นคนที่มีพลัง มีความ

สามารถ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีจริยธรรมในการท�างาน 

(FIT FUN FAIR)

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

ภาพลักษณ์ชื่อเสียง  
และส่วนแบ่งการตลาด

ไม่เปล่ียนแปลง
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4. ความเส่ียงจากการต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain)

 การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของเอไอเอสต้องอาศัยการจัดหา

อุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานจากผู้ขายหลักไม่ก่ีรายในตลาดโลก  

ซึ่งมีผู ้ผลิตจากประเทศจีนและกลุ่มประเทศยุโรปเป็นหลัก โดย

มากระบบโครงข่ายโทรคมนาคมมักจะใช้ผู ้ผลิตเพียง 1-2 ราย 

เน่ืองจากต้องอาศัยเทคโนโลยีเฉัพาะด้านท่ีต้องท�างานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการพื้นที่ทั่วประเทศ รวมไปถึง

การใช้บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐาน ในช่วง 

สองถึงสามปีที่ผ ่านมานโยบายและความสัมพันธ์ทางการค้า 

ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีความขัดแย้งและก่อความตึงเครียดมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์

การขาดแคลนชิปประมวลผล (Chipset) ท่ัวโลก อันเน่ืองมาจาก

ผลกระทบในระบบห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) จาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้

อาจมีความเส่ียงจากการที่ผู ้ผลิตอุปกรณ์โครงข่าย ไม่สามารถ 

ส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามท่ีตกลงไว้  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

การขยายโครงข่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 

 เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• ก�าหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากผู้ขาย/ผู้ ให้บริการแบบ 

Multi-vendor ส�าหรับอุปกรณ์และการบริการท่ีส�าคัญ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกดิการพึ่งพาผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงเป็นหลัก

• จัดเตรียมรายชื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือก

ตามมาตรฐานท่ีบริษัทก�าหนดเพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการได้ 

หากผู้ขาย/ผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ 

• ควบคุมปริมาณอุปกรณ์ส�ารอง อะไหล่ และ/หรือ สินค้าคงคลัง  

ให้อยู่ปริมาณทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกดิปัญหาการขาดแคลน 

อุปกรณ์/สินค้าหลักท่ีส�าคัญ 

• จดัท�าสญัญาระยะยาว (Frame Contract) กบัผูข้าย/ผู้ให้บริการหลกั

• ศึกษาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อลดการพึ่งพาอุปกรณ์ชนิดใด 

ชนิดหน่ึงเป็นหลัก

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

รายได้ทางการเงิน การหยุดชะงัก
ทางธุรกิจและ/หรือภาพลักษณ์

ชื่อเสียง

ไม่เปล่ียนแปลง

5. ความเส่ียงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทได้ทั้งในเชิงของโอกาสและอุปสรรค  

เนื่องด้วยการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ทีม่ผีลกระทบต่อก�าลังการซือ้ของผูบ้ริโภคและ

ภาคธุรกิจต่าง ๆ  รวมถงึการจ้างงานและการท่องเท่ียว ซึง่ปัจจยัเหล่าน้ี 

มีผลต่อรายได้ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ท�าให้โดยปกติแล้ว

ทิศทางและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะมีความ

สอดคล้องกับอัตราการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจท่ีวัดโดยผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาติ (GDP)

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้งานการส่ือสารโทรคมนาคมท้ังระบบ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง รวมถึงบริการ

ด้านการเชื่อมต่อดาต้าให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจ ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ในชีวิตประจ�าวันของประชาชนและภาคธุรกิจ อีกท้ังอัตราค่าบริการ 

โทรคมนาคมในปัจจุบันถอืได้ว่าอยู่ในระดับทีเ่ข้าถงึได้ง่าย (Affordable  

price) ท�าให้ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจบริษัทได้รับผลกระทบจาก

ความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในระดับท่ียอมรับได้ 

 เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• มีสินค้าบริการท่ีหลากหลายระดับราคาและรูปแบบให้ผู้บริโภค

เลือกได้ตามก�าลังซื้อและการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงมีสินค้า

บริการที่เจาะกลุ่มลูกค้าเฉัพาะให้ตรงความต้องการ

• มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว ท้ังช่องทางท่ีเป็นร้านค้าและช่องทางออนไลน์  

รวมถึงตัวแทนจ�าหน่าย

• เสริมสินค้าบริการมูลค่าเพิ่มประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต

ประจ�าวันเพ่ือการใช้งานท่ีหลากหลายของลูกค้า เช่น วิดีโอ

แพลตฟอร์มส�าหรับการรับชมส่ือบันเทิง บริการประกันภัย  

การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปล่ียนแปลง

6. ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย

และระบบงานส�าคัญ

 ด้วยบรกิารโทรคมนาคมเป็นบริการจ�าเป็นพื้นฐานส�าหรบัการติดต่อ

ส่ือสารของประชาชนและธุรกิจ หากกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 

หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ี ไม่อยู่ในการควบคุมของ

บริษัท อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลักด้าน

โครงข่าย และเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความต่อเนื่องของการส่งมอบบริการให้ลูกค้า ภาพลักษณ์บริษัทและ

ความเชือ่ม่ันของลูกค้า รายได้ท่ีอาจสูญเสียจากความไม่ต่อเนือ่งของ

บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการชดเชยให้กับลูกค้าตามกฎหมาย และ

ค่าใช้จ่ายในการกู้สถานการณ์ให้กลับเป็นปกติ
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 เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่าง 

ต่อเน่ือง เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• สร้างระบบส�ารองท่ีจ�าเป็นในบางส่วนเพื่อรองรับ (Redundancy 

and Backup) ระบบปฏิบัติงานหลักท่ีส�าคัญและจ�าเป็นในการให้

บริการลูกค้า 

• มีระบบและกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการท�างาน

ของโครงข่ายให้มีความเสถียรและสามารถแก้ ไขปัญหาได้อย่าง

ทันท่วงที

• มีแผนการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบในส่วนต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ

อย่างต่อเน่ือง

• วางแผนเพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

ภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ด�าเนินการติดต้ังเสาสัญญาณ

ตามมาตรฐานการออกแบบ EIA-222C ให้สามารถรองรับ

ความแรงลมในระดับท่ีสูงกว่าข้อมูลความแรงลมท่ีเคยเกิดขึ้น 

ในประเทศไทย การยกความสูงของสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง

จากอุทกภัยร้ายแรงสุดในปี 2554 เป็นต้น 

• ก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM Policy) ท้ังระดับองค์กรและ

ระดบัหน่วยงาน โดยให้มีการซกัซ้อมและทบทวนแผนความต่อเน่ือง

ทางธรุกิจอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลด้าน

การบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ ISO 22301:2012 Business 

Continuity Management System ในฐานะท่ีได้พฒันาระบบการ

บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยพิบัติ 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

รายได้ ภาพลักษณ์ชื่อเสียง  และ 
การด�าเนินการไม่ได้ตามแผนงาน

ไม่เปล่ียนแปลง

7. ความเส่ียงด้านการปกป้องข้อมลูส่วนบคุคล (Risk of Data Privacy)

 เอไอเอสด�าเนินธุรกิจท่ีให้บริการแก่ลูกค้าท้ังรายบุคคลและลูกค้า

ธุรกิจจ�านวนมาก และจ�าเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาคุณภาพบริการ

อย่างต่อเน่ือง ความเส่ียงอันเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกค้าจึงเป็นประเด็นส�าคัญและต้องอาศัยการบริหาร

จัดการอย่างรัดกุม รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีการร้องขอจากหน่วยงาน

ภาครัฐ และความเส่ียงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด

ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) และ General 

Data Protection Regulation (GDPR)

 เอไอเอสมีแผนจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• จัดต้ัง Data Protection Office (DPO) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง

ท่ีรับผิดชอบดูแลและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

ให้ม่ันใจว่าบริษัทมีกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีรัดกุม

• ก�าหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ

ประกาศจากภาครัฐสืบเน่ืองจากกฎหมายต่าง ๆ 

• ก�าหนดกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึงข้อมูล

ท่ีรัดกุม ออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และมีการสอบทาน

อย่างสม�่าเสมอ

• ในกรณีที่บริษัทจ�า เป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ 

หน่วยงานรัฐตามท่ีร้องขอ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบอ�านาจ

ทางกฎหมายและพิจารณาเน้ือหาของข้อมูลให้เป ็นไปตามท่ี

กฎหมายก�าหนด และจะต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

• มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าในกรณีท่ีมีข้อมูลรั่วไหล

หรือได้รับผลกระทบ รวมถึงกระบวนการจัดการและเยียวยา

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

ภาพลักษณ์ของบริษัท / บทปรับ
จากหน่วยงานก�ากับดูแล

ไม่เปล่ียนแปลง

ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ต่างประเทศ

 เอไอเอสมีรายรับและรายจ่ายบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศ 

จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) และ

จากการซื้ออุปกรณ์โครงข่ายต่าง ๆ ดังน้ันความผันผวนจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบต่อรายรับและ

รายจ่ายของบริษัท

 เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• มีนโยบายในการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ผ่าน 

การใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียง เช่น สัญญา

ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยก�าหนด

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าไว้ ณ วันท่ีท�าสัญญาเพื่อการส่งมอบ 

ในอนาคตตามจ�านวนเงนิ สกุลเงิน ในระยะเวลาท่ีระบุไว้ โดย

พิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเส่ียงเพ่ือลดการเกิดผล   

กระทบต่อก�าไรของบริษัท

• การช�าระค่าสินค้าและบริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยการ

ใช้เงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีมีอยู่ (Natural Hedge)

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง 
ระดับความเส่ียงจากปี 2563

รายได้/ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไม่เปล่ียนแปลง
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2.  ความเส่ียงจากการท่ี ไม่มีข้อก�าหนดให้ต้องด�ารงอัตราส่วน

ทางการเงิน 

 ตามเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ของบริษทั รวมถงึข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธขิอง

ผู้ออกหุ้นกู ้ และผู้ถอืหุ้นกู้ท่ีมไิด้มข้ีอก�าหนดเง่ือนไขทางการเงิน (Debt 

Covenant Ratio) ให้บริษัทต้องด�ารง อาจเป็นผลให้บริษัทสามารถ 

ก่อหน้ีได้โดยไม่จ�ากัดและมีผลต่อความสามารถในการช�าระหน้ีได้ 

อย่างไรกต็าม บริษทัมคีวามระมดัระวงัในการก่อหน้ี โดยจะมกีารศกึษา

วิเคราะห์ถึงความจ�าเป็นของการก่อหน้ีน้ันเป็นไปเพ่ือการลงทุนใน

กจิกรรมท่ีก่อให้เกดิประโยชน์ โอกาสและการสร้างรายได้และก�าไรเพ่ือ

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว การวิเคราะห์และวางแผน

กระแสเงินสดท่ีเหมาะสมและสมดลุในระยะยาว และความสามารถในการ

ช�าระภาระผกูพนัทางการเงิน และการพิจารณาการกู้ยมืในวิธแีละต้นทนุ

ท่ีเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั บริษทัได้รบัการจัด

อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงมายาวนานโดยบริษัทจัดอันดับ

ชัน้น�าท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ สิ�นปี 2564 อนัดับเครดิต

ของบริษทัอยูท่ี่ระดบั AA+(tha) โดย ฟิทช์เรทติ�ง ซึง่สะท้อนถึงความ

สามารถในการช�าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ในเกณฑ์สูง และมีฐานะ 

การเงินท่ีแข็งแกร่ง บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาอันดับความ 

น่าเชือ่ถอืเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับ

เหมาะสมและความแขง็แกร่งทางการเงินในระยะยาว โดยให้ความส�าคญั

กับการรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินท่ีเป็นเกณฑ์ส�าคัญในการ

พิจารณาอนัดบัเครดิต เช่น อตัราส่วนหน้ีสินสทุธต่ิอก�าไรก่อนดอกเบีย้

จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (Net Debt to EBITDA)  

ให้อยู่ในระดบัท่ีดกีว่าเกณฑ์ท่ีบริษทัจดัอนัดบัก�าหนด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเส่ียงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยงจากปี 2563
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ความเส่ียงใหม่ในปี 2564

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

1. ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในสองปท่ีีผา่นมา สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้น

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกในวงกวา้ง ในเชิงเศรษฐกิจ 

ผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่และการ 

กลายพันธุท่ี์คาดเดาไดย้ากท�าใหเ้กิดการชะงักงันของหว่งโซอ่ปุทานที่

อาจก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อซึ่งกระทบต่อราคาสินค้าบริการส�าหรับ

ผู้บริโภค นอกจากน้ัน ปัญหาหนี้สิ�นท่ีเพิ่มสูงขึ้นของท้ัง ภาครัฐ 

เอกชน และครัวเรือน ก็เป็นอีกปัจจัยท่ีท�าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความม่ันใจและก�าลังซื้อของ 

ผูบ้รโิภค รวมถึงปญัหาความเล่ือมล�้าของรายได้ นอกจากน้ันประเด็น 

การใช้ชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) ส่งผลให้พฤติกรรมและ 

วิธีคิดของผู้บริโภคและภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งยังมิอาจ

คาดเดาภาพท่ีชัดเจนได้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ียังคงเกิดขึ้นต่อเน่ือง 

สถานการณ์น้ีอาจส่งผลต่อธุรกิจของเอไอเอสในระยะยาวอย่างมี

นัยส�าคัญ ซึ่งเห็นได้จากความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีส่ือสาร

และเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น ในขณะท่ีช่องทางและวิธีการเข้าถึง

สินค้าบริการของผู้บริโภคปรับเข้าสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้น และมีความ 

ต้องการสินค้าและบริการท่ีตอบสนองเฉัพาะบุคคลและทันท่วงที 

มากขึ้น (Personalized & Real-time) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ 

เอไอเอสในภาพรวมท่ีต้องมองถึงการสร้างรายได้จากสินค้าและ

บริการในรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคและ

ภาคธุรกิจ นอกเหนือจากน้ีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัท ท�าให้รูปแบบการด�าเนินงานของบริษัทมีการเปล่ียนแปลง

ไปเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ โดยค�านึงถึงความ

ปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก แต่ก็ยังต้องสามารถรักษาระดับ

การให้บริการสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด

 เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น การเลือกซื้อ

สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ทดแทนการให้บริการท่ีหน้า

ร้านค้า บริการจัดส่งสินค้า ให้บริการข้อมูลผ่าน AI หรือ Chatbot 

การประยกุต์ใชก้ระบวนการท�างานอตัโนมัตโิดยหุน่ยนต ์(Robotic 

Process Automation) ในการให้บริการลูกค้า เพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นด้วย

ต้นทุนท่ีเหมาะสม

• น�าเสนอสินค้าและบริการของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง และดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบใหม่ท่ีให้มูลค่าเพิ่มเพื่อ

ลดความซบัซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่ม

สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดลูกค้า

• น�าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต

ในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ ท่ีเหมาะสมกับลูกค้าท่ัวไป และลูกค้า

องค์กร เช่น การท�างานจากบ้าน (Work from home) การเรียน

การสอนผ่านระบบออนไลน์และพัฒนาบริการให้เข้าถึงประชากร

ท่ีหลากหลายในเชิงสังคม

• พัฒนาระบบโครงข่ายสัญญาณ เพื่อให้สามารถรองรับความ

ต้องการการใช้งานด้านข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น

• จัดต้ังศูนย์แจ้งเหตุ COVID-19 ส�าหรับภายในบริษัท เพื่อติดตาม

สถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

• ก�าหนดมาตรฐานในการป้องกัน และรับมือการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น จัดให้มีการตรวจวัด 

อุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ก�าหนดแนวทางการท�าความสะอาดจดุท่ี

มีการสัมผัสร่วม ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ท่ีมาติดต่อจาก

ภายนอก เป็นต้น

 รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 56

สารประธาน & CEO การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ โครงสร้างการจัดการ การควบคุมภายใน งบการเงินภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจ



• ก�าหนดแนวทางใหพ้นกังานของบรษิทัปฏบิตังิานจากท่ีบา้น (Work 

from home) ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค โดยค�านึงถึงความ

ปลอดภัยของพนักงาน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับการให้บริการ

อย่างต่อเน่ือง

2. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความเป็นไป ได้ในการควบรวมกิจการ

ของคู่แข่ง

 จากกรณีความเป็นไปได้ในการควบรวมกันของบริษัทคู่แข่ง อาจ 

ส่งผลให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงต่อกลยุทธ์การด�าเนินงาน

ของเอไอเอส เน่ืองจากจ�านวนผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยเฉัพาะ 

การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอาจลดจ�านวนลงจาก 3 รายหลัก 

เหลือ 2 รายหลักที่มีส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงกัน การควบรวม

ของคู่แข่งอาจส่งผลให้สถานะทางการเงิน รวมถึงความสามารถ 

ในการแข่งขันและการลงทุนของคู่แข่งเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงอาจ

ก่อให้เกิดสภาวะตลาดและการแข่งขันท่ีเปล่ียนแปลงไป และอาจส่งผล

ต่อแนวทางการก�ากับดูแลของกสทช.ท่ีมีต่ออุตสาหกรรม รวมไปถึง

อาจกระทบต่อมุมมองท่ีผู้บริโภคมีต่อผู้ให้บริการ ซึ่งเอไอเอสต้อง 

เตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว

 เอไอเอสมีกระบวนการจัดการความเส่ียง ดังน้ี

• คณะผู้บริหารมีการจัดต้ังวาระการประชุมเฉัพาะกิจเพื่อพิจารณา

สถานการณ์และเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการ

ด�าเนินงานของบริษัท

• ศึกษากฎระเบียบ และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวม

ท้ังประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแล เพื่อ

ติดตามความเคล่ือนไหวและมุมมองของภาครัฐ รวมถึงสร้าง

ความพร้อมของบริษัทที่จะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงด้าน

กฎระเบียบ

• มุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีและขยายโครงข่ายในการให้บริการของ

บริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นความเป็นผู้น�าในการให้บริการท่ีมี

คุณภาพสูง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

• สร้างความพร้อมขององค์กรในการปรับตัว เพื่อน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ท่ีจะตอบสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่เปล่ียนไป

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเอไอเอส เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในรูปแบบใหม่และปรับปรุง

การให้บริการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 

ยุคดิจิทัล จ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ด้านดิจิทัลและระบบ

สารสนเทศ (IT system) ท่ีหลากหลาย ซึ่งความซับซ้อนของการใช้

และเชื่อมต่อเทคโนโลยีและระบบงานต่าง ๆ อาจส่งผลให้เกิดความ

เส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้น ท้ังที่เกิดจาก

ความซับซ้อนของเทคโนโลยี และความรู้ความสามารถของพนักงาน

ท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนความ

บกพร่องของระบบท่ีอาจเปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึง

ข้อมูลในระบบหรือจากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ระบบ

ความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉัพาะความปลอดภัยของ

ขอ้มลูส�าคญั รวมท้ังขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีอยูใ่นระบบ รวมถึงภัยคกุคาม

ทางไซเบอร์ต่าง ๆ เช่น การก่อกวนเครือข่าย (DDoS Attack) การ

ปลอมหน้าเว็บไซต์ (Phishing) การติดต้ังโปรแกรมประสงค์ร้าย 

(Malware/Virus) เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได้

 เอไอเอสมกีารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ 

เพื่อให้ม่ันใจว่าเอไอเอสสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ ดังนี้

• การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• ขยายและพัฒนาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 

ให้ครอบคลุมระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัท เช่น มาตรฐานการ 

รกัษาความปลอดภยัการเขา้ใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศผา่น

ช่องทางจากภายนอกส�านักงาน (Multi Factor Authentication)  

ขยายขีดความสามารถในการตรวจจับภัยคกุคาม (Threat Hunting)  

เน้นการตรวจจับภัยคุกคามในเชิงรุก มุ่งเน้นเพื่อลดระยะเวลา 

ในการตรวจจบัและการจดัการภยัคกุคามท่ีพบใหร้วดเรว็ ประยกุต์

ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ในขั้นตอนการท�าตรวจจับและ

ตอบสนองต่อภัยคุกคาม เป็นต้น

• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ เช่น 

ก�าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญในระบบ ปรับปรุงพื้นท่ีท�างาน

ท่ีมีการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเป็นแบบปิด สร้างความตระหนัก 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Awareness) แก่พนักงานทุก 

ระดับชั้น

• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยของ

ข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยบนคลาวด์  

การตรวจสอบช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ การวิเคราะห์และ

ตรวจจับภัยคุกคาม เป็นต้น

• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ให้แก่พนักงานและ

ผู้บริหารทุกระดับ ถึงความส�าคัญในด้านความปลอดภัยไซเบอร์

อย่างต่อเน่ือง

• ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ให้สอดคล้องตามมาตรฐานโลก NIST Cybersecurity  
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Framework และผนวกกระบวนการดังกล่าวเข้ากับแผนรับมือ 

ภัยคุกคามระดับวิกฤติขององค์กร 

• ซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ

สม�่าเสมอทุกปี ครอบคลุมท้ังระดับพนักงานและ ผู้บริหารท่ี

เก่ียวข้อง 

4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ถือเป็น

ปัญหาระดับสากลที่ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญ โดยเฉัพาะส�าหรับ

ประเทศไทยซึ่งเป็น 1 ใน 10 ประเทศท่ี ได้รับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงสุดในโลก จึงจ�าเป็นต้องร่วมมือกับ

ประชาคมโลกโดยประกาศเป้าหมายท่ีไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ (net zero greenhouse gas emission) ภายในปี  

พ.ศ. 2608 พฒันาการดงักลา่วท�าใหป้ระเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging risks) ท่ีส่งผลให้

รฐับาลไทยตอ้งปรับนโยบาย โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการออกกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรับแผน

พลังงานชาติเพื่อเตรียมความพร้อมให้การด�าเนินการสอดคล้อง

กับเป้าหมายใหม่ดังกล่าว

 ในฐานะบริษัทเอกชนผู้ ให้บริการดิจิทัลไลฟ์รายใหญ่ของประเทศ

ก็จ�าเป็นต้องเตรียมแผนปรับตัวและรับมือกับความเส่ียงซึ่งจะ 

ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการด�าเนินการทางธุรกิจท้ังทางตรง

และทางอ้อม ท้ังจากแง่มุมความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ (Physical  

risks) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า  

(Transition risks)  ความเส่ียงดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจของเอไอเอสและห่วงโซ่อุปทานของบริษัทท้ังระบบ เช่น การ

ดูแลรักษาโครงสร้างและอุปกรณ์โครงข่ายท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการท�าธุรกิจเพิ่มขึ้น และอาจท�าให้

มูลค่าของทรัพย์สินลดลงจากความเสียหาย รวมถึงการหยุดชะงัก

ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain disruption) ท้ังในด้านการขนส่ง

และการผลิตสินค้า

 เอไอเอสตระหนักถึงความเส่ียงและโอกาสต่อการด�าเนินธุรกิจ 

จากประเด็นดังกล่าว และมุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหา 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอไอเอสจึงเริ่มน�าแนวคิดเรื่อง 

การก�าหนดเปา้หมายการลดกา๊ซเรอืนกระจกอยา่งเปน็วทิยาศาสตร์ 

(Science-based Target) มาเป็นแนวทางในการวางแผนการลด

ก๊าซเรือนกระจกอย่างรอบด้านโดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน

อันเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเตรียม

ความพรอ้มรองรบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจท่ีจะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในภาคส่วนต่าง ๆ  ผ่านการด�าเนินการส�าคัญดังต่อไปน้ี

• การสง่เสรมิประสทิธภิาพพลงังาน โดยใชเ้ทคโนโลยกีารประหยดั

พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานีฐาน 

(Base stations) ท่ัวประเทศ รวมถึงการใช้กระบวนการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพื่อบริหารจัดการ 

ช่องสัญญาณ และจัดสรรการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ส�าหรับศูนย์ข้อมูล

คอมพิวเตอร์ (Data Center) ควบคู่ ไปกับการบริหารการใช้

พลังงานท่ีเหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า

• การใช้พลังงานทดแทน โดยการติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ส�าหรับสถานีฐานเพิ่มได้อีกและที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และ

ชุมสาย

• การลดการใช้กระดาษ เอไอเอสน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ 

ท�าธรุกรรมตา่ง  ๆ  ท้ังในการด�าเนนิงานภายในองคก์ร การด�าเนนิงาน 

กบัพันธมติรทางธรุกจิ รวมไปถึงงานบริการลูกค้า ผ่านคอนเซ็ปต์  

Full-E ประกอบด้วย 4 บริการหลัก ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน  

My AIS ท่ีให้ลูกค้าตรวจสอบค่าบริการ จ่ายบิล สมัครและ 

ตรวจสอบแพ็กเกจได้ด้วยตนเอง 2)  บริการแสดงใบแจ้ง 

ค่าบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) 3) บริการออกใบก�ากับภาษี

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และ 4) บริการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Payment) ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ แต่ยัง

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

• การพัฒนาบริการสมาร์ทโซลูชั่น ให้องค์กรธุรกิจสามารถตอบ

โจทยก์ารท�างานในวถิใีหม ่และชว่ยบรหิารจัดการระบบการท�างาน

ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และถือเป็นการช่วย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย เช่น บริการ Cloud Data 

Center ซึ่งได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานมากเป็นพิเศษ 

และการใช้ 5G & IOT โซลูชันมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

การท�างาน เช่น ระบบโรงงานอัจฉัริยะ (Smart Factory) และ ระบบ

บริหารจัดการอาคารอัจฉัริยะ (Smart Property & Building) ซึ่ง

ช่วยให้การ้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นการลดการ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย
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