
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2564 ทั่วโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีเป็นตัวเร่งท�าให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิตและการท�างานส�าหรับทุกคนในสังคมใน

หลายมิติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น สังคมไร้เงินสด การท�างานทางไกล  

การเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีช่วยรับมือ 

สถานการณ์โควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน การเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและตลาดผู้บริโภค ยังคงเป็นประเด็น 

ความท้าทายและโอกาสส�าคัญท่ีผลักดันให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทัน 

กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัจาก

ธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีอาจกระทบการสร้างรายได้บริการโทรคมนาคม 

แบบเดิม การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องผู้ ใช้บริการจากภัย

ไซเบอร์ที่ลูกค้ามีความกังวลเพิ่มขึ้น ความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงและใช้

งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต  

รวมถึงประเด็นด้านสภาวะภูมิอากาศโลกท่ีเปล่ียนแปลงฉับพลันท่ี 

ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของเราจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการใช้พลังงานและ

กระบวนการก�าจัดของเสียอย่างเหมาะสม ประเด็นเหล่าน้ีทวีความส�าคัญ 

ขึ้นท้ังแรงผลักดนัจากภาครฐั กลุ่มธุรกจิด้วยกันเอง ผู้บริโภค และเจ้าของ

แหล่งเงินทุน ทุกวันน้ีการท�าธุรกิจให้ย่ังยืนส�าหรับเราจึงไม่ใช่ทางเลือก

แต่เป็นส่ิงท่ีเราต้องปฏิบัติให้เกิดผลและสร้างแบบอย่างในฐานะที่เราเป็น

ผู้ให้บริการรายใหญ่และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

อย่างมาก

จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเน่ือง  

ส่งผลให้เอไอเอสได้รับการคัดเลือกและจัดอันดับให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน

ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ ดัชนีความย่ังยืนดาวน์โจนส์ 

ท้ังในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging 

Market Index) ประจ�าปี 2564 ในกลุ่มอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม 

3 ปีติดต่อกัน FTSE4Good Emerging Index ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7  

ติดอยู่ในรายชื่อของหุ้นยั่งยืนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 และได้รับรางวัล Rising 

Star Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมท้ังอยู่ในรายชื่อ ESG100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการด�าเนินงาน 

โดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 โดย

สถาบันไทยพัฒน์

เอไอเอสได้ก�าหนดทิศทางการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืนให้มีประเด็นที่ชัดเจน

เพ่ือการปฏิบัติให้เกิดผล โดยมองประเด็นต่าง ๆ ท้ังในแง่ความเส่ียงและ

โอกาส ก�าหนดเป็น “แนวทางกลยุทธ์ 7 ด้าน สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การมุ่งพัฒนา 

นวัตกรรมดิจิทัล การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ ้มครองข้อมูล 

ส ่วนบุคคลของลูกค้า การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม  

การสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม การส่งเสริม

ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ การ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดและก�าจัดขยะ

อย่างถูกวิธี

เอไอเอสมีคณะกรรมการพัฒนาสู่ความย่ังยืน มีหน้าที่พิจารณานโยบาย 

กลยุทธ์ เป้าหมายการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความ

ย่ังยืน รวมถึงสอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้าน 

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส (รายละเอียดเพิ่มเติม 

ท่ี One report หน้า 141 หัวข้อ ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย)

เอไอเอสให้ค�าม่ันสัญญาว่าเราจะยังคงมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง

คุณค่าในด้านธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลัก 

บรรษัทภิบาลท่ีดี สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวทาง 

ขององค์กรสหประชาชาติ เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

และสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยในทุกภาคส่วน มุ่งสู่การเติบโตร่วมกัน 

อย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ 7 ด้านสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

พัฒนาและดูแลบุคลากร 
แบบองค์รวม
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอส 
ให้มีความพร้อมต่อการรองรับการขยายตัว 
ของธุรกิจโดยเฉพาะการด�าเนินธุรกิจด้านดิจิทัล

มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
สร้างสินค้าบริการผ่านนวัตกรรม 
ด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
คนไทย และเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการด�าเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ความปลอดภัยในการใช้
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์
มุ่งสร้างแบรนด์ที่ส่งเสริมการใช้
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างคุณค่าให้แก่สังคม 
ทุกกลุ่ม
ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนและลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม
ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานและโซลูชั่น
ด้านดิจิทัล

ปกป้องระบบสารสนเทศ 
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของลูกค้า
พัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร ์
และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
ของลูกค้าท่ีเชื่อถือได้

ลดและก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี
ลดและรี ไซเคิลของเสียจากการด�าเนิน
ธุรกิจและส่งเสริมให้คนไทยร่วมก�าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม

1. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
•  สร้างรายได้จากนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท ในปี 

2567

2. ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เป้าหมายปี 2567
•  ด�าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง
•  สง่เสรมิศักยภาพในการรกัษาความปลอดภยัดา้นไซเบอรเ์พือ่ปกปอ้ง

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และการบริการใหม่ ๆ ทั้งในด้านกระบวนการ
เทคโนโลยีและความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

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

•  กา้วเปน็หนึง่ในผู้น�าในการใหบ้รกิาร CSOC ส�าหรบัลกูคา้องคก์ร เพ่ิม
ศกัยภาพการให้บริการ พฒันาบริการให้ค�าปรึกษาด้านการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

6. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายปี 2566
•  ลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emissions 

intensity) โดยคิดจากสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรง 
(GHG scope 1) และทางอ้อม (GHG scope 2) รวมกันต่อปริมาณ
การใช้งานดาต้า (tCO

2
e/terabit หรือ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ

เท่าต่อเทระบิต) ลงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
•  เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานรวม

7. การลดและก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี
เป้าหมายปี 2566
•  รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าและสาธารณชน เพื่อเข้าสู่

กระบวนการรี ไซเคิล 360,000 ชิ้น
•  ลดสดัส่วนจากกระบวนการรีไซเคลิขยะอเิลก็ทรอนกิส์ลงจากร้อยละ 5 

ในปี 2561 เป็นร้อยละ 3
•  เปน็แบรนดผ์ู้ใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมอนัดบัหน่ึงของไทย ท่ีใหค้วาม

เชื่อม่ันในด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในเรื่องการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างการตระหนักรู ้ ให้คนไทย 
รวมถึงการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิล
อย่างถูกวิธี

ด้านสังคม

3. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม
เป้าหมายปี 2567
•  สามารถสรรหาบุคลากรที่มีทกัษะใหม ่ๆ  ทางเทคโนโลยีดิจิทลั ได้เพียง

พอต่อการเติบโตขององค์กร
•  ร้อยละ 85 ของกลุ่มพนักงาน Talent ยังคงท�างานกับองค์กร
•  รอ้ยละ 85 ของกลุ่มพนกังานปจัจบุนัไดร้บัการอบรมและพฒันาทกัษะ

ใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัล

4. การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม
•  คนไทย 700,000 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ของเอไอเอสและพันธมิตร ภายในปี 2566

5. ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์
เป้าหมายปี 2566
•  เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้

ความเชือ่ม่ันในด้านความปลอดภยัและการใช้อินเทอร์เนต็อย่างเหมาะสม
•  ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย แก่เยาวชนใน 1,500 โรงเรียน และปกป้องคนไทยจากความ
เสี่ยงด้านไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 290,000 ราย
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
เอไอเอสมุ่งม่ันในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ

ธุรกิจและการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาว โดยค�านึงถึงปัจจัย

ด้านความย่ังยืนและสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ังน้ี ได้ก�าหนดนโยบายและ

กลยุทธ์เพ่ือก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรักษาความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจและมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้า อีกท้ังยังให ้

ความส�าคญัปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สงัคมและบรรษัทภบิาล 

ในทุกกระบวนการบริหารท้ังคู่ค้ารายใหม่และคู่ค้าท่ีมีอยู่เดิม ถือเป็น

จรรยาบรรณของเอไอเอสท่ีต้องปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงาน ดังน้ี

• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม มุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและ

กฎหมายท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั ตลอดจนค�านึงถงึความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม การปฏิบัติต่อแรงงาน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และบริหาร

จัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

• การจดัซือ้จดัจา้งท่ีเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Green Procurement) 

ก�าหนดคณุสมบัติด้านส่ิงแวดล้อมเป็นข้อก�าหนดของการประกวดราคา

หรือเป็นข้อก�าหนดท่ีพึงประสงค์ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าและบริการ 

• ก�าหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

ต้ังหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพของช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่าง ๆ  โดย 

มีมาตรฐานท่ีแตกต่างกันไปตามความสามารถในการด�าเนินงานของ

ช่องทางท่ีเป็นคู่ค้าหลัก เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการของช่องทาง เช่น

o ก�าหนดเงื่อนไขการคัดเลือกตัวแทนจ�าหน่ายรายใหญ่

o ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทุกราย

o ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานของตัวแทนจ�าหน่าย

o มีหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพในด้านการขายและการบริการ

o จัดให้มีการประเมินความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการ

บริหารความเส่ียง

o ลงพ้ืนที่ตรวจสอบคู่ค้า ในกลุ่มที่เป็นคู่ค้าส�าคัญของบริษัท หรือคู่ค้า

ท่ีอาจจะมีความเส่ียงในประเดน็ทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมต่อการ

ด�าเนินงานของเอไอเอส

การคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ด้วยความมุง่ม่ันท่ีจะร่วมมือกับคูค้่าเราใช้กระบวนการประเมินคูค้่าและการ 

ประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมตลอดวงจรชีวิตของคู่ค้า เริ่มต้นด้วยการ

รวมปัจจัยด้านความยั่งยืนในการเลือกคู่ค้า โดยจะมีการประเมินประเด็น

ส�าคัญในการก�ากับดูแลธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การคัดกรองเบื้องต้น 

 คู่ค้าท่ีลงทะเบียนใหม่ท้ังหมดจะได้รับการประเมินข้อมูลทางธุรกิจขั้น

พ้ืนฐาน ตามปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึง

การประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประวัติการทุจริตและการ

ฉ้อโกง และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของเอไอเอส

2. การคัดกรองก่อนจัดซ้ือจัดจ้าง

 ก่อนด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้ารายส�าคัญ เอไอเอสมีการ 

คัดกรองท่ีครอบคลุมท้ังด้านบรรษัทภิบาล การฉ้อโกงและการทุจริต 

แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในการ

ท�างานและสุขภาพ และแนวปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ เอไอเอสได้

ก�าหนดหลักจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้ารวมอยู่ในสัญญามาตรฐาน

ส�าหรับคู่ค้าทุกราย รวมถึงข้อก�าหนดเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ 

คู่ค้าเฉพาะกลุ่ม

3. การตรวจสอบและประเมินประจ�าปี

 การประเมินและติดตามความเส่ียงด้านความย่ังยืนประจ�าปีจะ 

ด�าเนินการกับคู ่ค ้าท่ีมีอยู ่ ท้ังหมด ผ่านการตรวจประเมินด้วย

แบบสอบถาม การเยีย่มชมไซต์งาน และการสังเกตการณ์งานท่ีส�าคญั 

ตลอดจนการประเมินความเข้าใจของคู่ค้าเก่ียวกับจรรยาบรรณ

ธรุกิจของเอไอเอสประจ�าปีโดยผูป้ระเมินอิสระ รวมถงึขอความร่วมมือ 

ให้คู่ค้าโดยตรง (Tier 1) ท่ีเป็นคู่ค้ารายส�าคัญของเรามีการส่ือสาร

กับคู่ค้าท่ีท�าธุรกิจด้วย (Tier 2) ถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีย่ังยืน

 

4. การด�าเนินการแก้ ไขและติดตามผล 

 จากการประเมินความเส่ียงโดยคะแนนและการจัดล�าดับความส�าคัญ

ความเส่ียง คู่ค้าท่ีส�าคัญซึ่งระบุว่ามีความเสี่ยงสูงด้านความย่ังยืน  

จะต้องจดัท�าแผนบรรเทาความเสีย่งพร้อมก�าหนดเวลาท่ีตกลงกันไว้  

เพื่อให้แน่ใจว่าความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมภายใน

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ท้ังน้ี เรามีการติดตามและตรวจสอบ

การรายงานผลการปฏิบัติงานของปัญหาท่ีเก่ียวข้องเป็นประจ�าเพื่อ

ให้แน่ใจว่าความเส่ียงด้านความย่ังยืนได้รบัการจดัการอย่างเหมาะสม
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การบริหารปัจจัยการผลิต การปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  

การขายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
บริการหลังการขาย กิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ

• การจดัหาอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์ส่ือสาร 
และคล่ืนความถี่ เพื่อ ให ้บริการโทรศัพท ์
เคลื่อนท่ี และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

• การจัดหาอุปกรณ์โครงข ่ายท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัยตามมาตรฐาน และเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม โดยคัดเลือกคู่ค้าท่ีมีการพัฒนา
คุณภาพและเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ค�านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน ผลต่อส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการท�างานตามมาตรฐาน

• การจัดหาอุปกรณ์ส่ือสารที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(router) ในหลากหลายระดับราคา เพื่อให้
ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถงึสินค้าและบริการ
ได้ท่ัวถึง

• ก า ร ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมและใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
จากภาครัฐ (กสทช.)

• การบริหารจัดการระบบโครงข่าย ระบบ
สารสนเทศ และระบบปฏิบัติการต่างๆ

• การสรรหาพื้นท่ีต้ังสถานีฐานโดยประเมิน
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อม
สร้างสถานีฐานและโครงข่ายท่ีทนทานต่อภัย
ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศจากภาวะโลกร้อน เช่น ภัยน�้าท่วม และ
พายุ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง

• การวางโครงข่ายให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
มีคุณภาพท่ีดี มีมาตรฐานความปลอดภัย
พร้อมจ�ากัดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดย
เน้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากการ 
ติดต้ังโซล่าเซลล์

• การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีนโยบาย 
กรอบการด�า เ นินงาน ผ ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001 ด้านระบบบริหาร
จัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ
มีกระบวนการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคาม
แบบ 24x7

• การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิด
จากการด�าเนินธุรกิจ โดยคัดเลือกคู่ค้าท่ีได้
รับอนุญาตเพ่ือน�าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
กระบวนการก�าจัดอย่างถูกวิธี

• การวจิัยและพัฒนาสินค้าบรกิารดิจิทัลท่ี
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเตบิโตของธรุกิจ 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม

• การร่วมมือกับคู ่ค ้าในหลากหลายธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาสินค้าบริการท่ี 
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการท�าธุรกิจในยุค
ดิจิทัล

• การรักษามาตรฐานและควบคุมความ
ปลอดภัยในงานติดต้ังบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของผู้รับเหมาช่วง

• การบริหารช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ลูกค้า
ได ้ ใช ้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งช ่องทาง
ออนไลน์และออฟ ไลน์ รวมถึงการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพตัวแทนจัดจ�าหน่าย และ
มีโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม

• การท�าการตลาดและให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า
และบริการอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนและ
ก�าหนดราคาอย่างเป็นธรรม

• การให้บริการลูกค้าหลังการขาย เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ โดยมีช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น เอไอเอสช้อป คอลเซ็นเตอร์ และโซเชียล 
มีเดียต่าง ๆ

• การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  
โดยมีนโยบายและกระบวนการก�าหนดการ 
เข ้าถึงและการใช ้ข ้อมูลลูกค้า พร้อมจัด 
ช่องทางรับข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้า

• การรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า โดย 
จดักลุ่มตามการใช้งานและความต้องการ เพื่อ
น�าเสนอสิทธปิระโยชน์เน้นสร้างความสัมพนัธ์
และรักษาฐานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

• ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ โดย 
การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันภัยไซเบอร์  
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยัและเหมาะสม  
และการก�าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถกูต้อง

• การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี มีความ
เป็นธรรมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเติบโต
ธุรกิจ มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม  สร้างความปลอดภยัและสุขอนามัย
ท่ีดีในการท�างาน

• ก า ร บ ริห า ร ร ะ บ บ บั ญ ชี ก า ร เ งิน ท่ี เ ป ็ น ท่ี 
เชื่อถือได้ มีความถูกต้องโปร่งใส มุ ่งเน้น 
ให้เกิดความม่ันคงทางการเงินเพ่ือสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจ

• การก�ากับดูแลกจิการท่ีดีตามหลกัธรรมาภบิาล 
และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางและความถ่ี ความคาดหวัง การตอบสนอง

ชุมชนและสังคม • หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งมีช่องทางหลากหลาย 
ให้ติดต่อ ดังน้ี 
1 Line Official Account: มิตรชมุชนให้ความรู ้ข้อมูล

ข่าวสาร และการตอบค�าถามเก่ียวกับความรู้เรื่อง
คล่ืนวิทยุและสัญญาณจากสถานีฐาน

2) การส่ือสารและให้ข้อมูลเก่ียวกบัการใช้แอปพลิเคชนั 
อสม.ออนไลน์ ได้แก่ Line Official Account:  
@aorsormor, Facebook Fan Page, Hotline 
ผ่านสายด่วน โทร. 0-62520-1999 (ทุกวัน เว้น 
วันหยุดราชการ)

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center  
โทร. 0-2029 -5555 (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ)

• บริการส่ือสารโทรคมนาคมและช่องทางการให้บริการท่ีมี
คุณภาพและครอบคลุมในพื้นท่ีชุมชน 

• การมีเทคโนโลยทีีทั่นสมัยท่ีช่วยพฒันาคณุภาพชวีิตของคนใน
ชุมชนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการข้อมูล 
เช่น บริการด้านสาธารณสุขผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การใช้
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
เป็นต้น

• ความปลอดภัยต่อสุขภาพจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งจาก 
เสาส่งสัญญาณ

• การได้รับการสนับสนุนหรือรับความช่วยเหลือท่ัวไปแก่ชุมชน
ยามภัยพิบัติ หรือสถานการณ์คับขับ

• โครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์
ครอบคลุมกว่า 7 ล้านครัวเรือนใน 50 กว่าจังหวัด และมีแพ็กเกจราคาท่ีหลากหลายเหมาะสม

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมสาธารณสุขไทย และลดการระบาดของโรคโดยให้สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีผ่านโครงการ อสม. ออนไลน์ 

• ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้งานดิจิทัลเพื่อการตลาดออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมส่งเสริม
ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

• การให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ชุมชนและผู ้น�าชุมชน เก่ียวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพจากคล่ืน 
แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งจากเสาส่งสัญญาณ พร้อมมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม

• สนับสนุนชุมชนยามเกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยน�้าท่วม ภัยหนาว 
• การเพ่ิมช่องทางออนไลน์ในการตอบสนองความคาดหวงัของชมุชน และโทรติดต่อประสานงานแบบตัวต่อตัว 

อย่างสม�่าเสมอในช่วงการระบาดของโควิด 19 ที่ท�าให้ ไม่สามารถลงพื้นท่ีท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้

ลูกค้าท่ัวไป • AIS Call Center เป็นช่องทางหลักในการรับผล
ประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า ความเห็น ข ้อ
แนะน�าติชม ต่อการให้บริการของพนักงาน ผ่านระบบ
อัตโนมัติ IVR และแชทบอท (ทุกวัน)

• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 08-0000-9263 (ทุกวัน)

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด
• คณุภาพสัญญาณเครือข่ายท้ังมือถอืและอินเทอร์เน็ตบ้าน และ

คุณภาพการให้บริการผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ รวมถึงความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อและเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง

• ความโปร ่งใสและความชัดเจนในการให ้ข ้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทั้งด้านราคา และการส่งเสริมการขาย 
รวมถึงพนักงานสามารถแนะน�าการแก้ ไขปัญหาและติดตาม
ผลจนแล้วเสร็จ ภายใต้ระยะเวลาท่ีก�าหนด พร้อมแจ้งให้ลูกค้า
ทราบ

• มีนโยบาย กลยุทธ์ และกระบวนการท่ีรดักมุเพื่อดแูลด้านความปลอดภยัไซเบอร์และการปกป้องข้อมลูส่วน
บุคคล รวมถึงมีหน่วยงานก�ากับดูแลด้วยความโปร่งใส นอกจากน้ัน ยังมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้
ของพนักงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีกระบวนการตรวจสอบและวัดผลคุณภาพการให้บริการอย่างสม�่าเสมอ พร้อมพัฒนาระบบตอบรับ
อัตโนมัติ (IVR: Interactive Voice Response) ให้สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• ให้ความรูแ้ก่พนักงาน Call center และปรบัปรงุกระบวนการท�างาน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้รวดเรว็ 
มีประสิทธิภาพ โดยให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะการด�าเนินการผ่านระบบอัตโนมัติ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางและความถ่ี ความคาดหวัง การตอบสนอง

ลูกค้าองค์กร • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เช่น AIS 
Call Center และเว็ปไซด์เอไอเอส บิสซิเนส (ทุกวัน)

• การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการติดต่อ
ผ่านช่องทางให้บริการต่างๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย
กลุ่มลูกค้าองค์กร, AIS Call Center ทีมงานติดต้ัง 
ICT Solution และ ICT Service Desk (ให้ค�าปรึกษา
ด้านเทคนิค) รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น e Business 
Portal (เดือนละ 1 ครั้ง)

• การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ 
Enterprise Digital eService (เดือนละ 1 ครั้ง)

• คุณภาพของสินค้าและบริการ อาทิ โครงข่ายท่ีครอบคลุม  
มีความเสถียร และมีความเร็วในการเชื่อมต่อดาต้าสูง มีโซลูชัน
ทางธุรกจิท่ีหลากหลายช่วยเสริมศกัยภาพในการด�าเนนิธรุกิจ 
มีบริการหลังการขายและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมปีระสิทธภิาพ

• มีบริการท่ีหลากหลาย ตรงความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ 
New Normal และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการด�าเนิน
ธุรกิจ เนื่องจากบริบทการท�าธุรกิจท่ีเปล่ียนไป 

• เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
ส�าหรับองค์ยุคดิจิทัล (Enterprise Digital eService: ใบแจ้ง 
ค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์,ช�าระค่าบริการผ่าน 
ช่องทางออนไลน์,บรกิารแต่งต้ังให้เอไอเอส เป็นตัวแทนหักภาษี  
ณ ท่ีจ่าย)

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
และมีมาตรฐาน

• พัฒนาโครงข่าย 4G อย่างต่อเน่ืองให้มีคุณภาพสูง ตรวจวัดประสิทธิภาพสม�่าเสมอ และน�าเทคโนโลยี 5G 
มาใช้ในปี 2563 พัฒนาบริการอินเทอร์เน็ต ไฟเบอร์เพื่อการเชื่อมต่อความเร็วสูง

• พัฒนาบริการใหม่ในด้านคลาวด์ ไอซีที ความปลอดภัยไซเบอร์และไอโอที เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการด�าเนินธุรกิจที่คล่องตัว ปลอดภัย และเพิม่ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม
ด้วย

• โปรโมชั่นท่ีคุ้มค่า รวมถึงแอปพลิเคชัน โซลูชันและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นตัวช่วยในการด�าเนินธุรกิจในยุค 
New Normal รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์ท่ีหลากหลายส�าหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ เช่น ส่วนลดค่า
สินค้าและบริการจากเอไอเอสและพันธมิตร ทดลองใช้ฟรีหรอืรับส่วนลดภายใต้โครงการ Biz up

• พัฒนาช่องทางดิจิทัลช่วยในด้านงานขายและงานบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น ซือ้สินค้าและบริการออนไลน์ ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ ออกใบเสรจ็รบัเงินรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการช�าระค่าบริการและแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนย่ืนหักภาษี ณ ท่ีจ่ายออนไลน์

• จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการรับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ 24 × 7 (Cyber Security Operation 
Center:CSOC) พร้อมบริการท่ีรับรองมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า เช่น 
ISO27001 Information Security Management System (ISMS) ด้านระบบบริหารจัดการ ความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรช�าระเงิน เป็นต้น

คู่ค้า • การประเมินความพึงพอใจของคู่ค้า (ปีละ 1 ครั้ง)
• ตัวแทนพนักงานท่ีท�าหน้าท่ีติดต่อกับลูกค้า (ทุกวัน)
• แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ส�าหรับช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย (ทุกวัน)
• ประชุมประจ�าปีกับคู่ค้า (ปีละ 1-2 ครั้ง)
• การสัมภาษณ์ (ปีละ 1 ครั้ง)

• เติบโตไปพร้อมกับเอไอเอสในการขยายบริการท่ีเข้าถึงกลุ่ม 
ลูกค้าท่ีหลากหลาย

• คาดหวังให้เอไอเอสมีความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
ร่วมกัน

• ส่งเสริมให้คู ่ค้าขยายขีดความสามารถในการจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น  
โดยให้การสนับสนุนหลักสูตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ Learn Kan Di เพื่อให้คู่ค้าพัฒนาศักยภาพ
และหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ 

• สร้างมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีโครงสร้างการให้ผลตอบแทนท่ี 
เหมาะสมเป็นธรรม

• พัฒนาแพลตฟอร์มให้คู่ค้าเชื่อมต่อในการท�าธุรกิจร่วมกันกับเอไอเอสได้มีประสิทธิภาพ

ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน • การประชุมผู้ถือหุ้น (ปีละ 1 ครั้ง) 
• งานแถลงผลประกอบการ เช่น งานประชุมนักวิเคราะห์ 

การประชุมพบปะนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ งาน 
SET Opportunity day และ SET Digital Roadshow 
(ไตรมาสละ 5-6 ครั้ง) 

• เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ investor@ais.co.th 
ช่องทาง Line@ และเบอร์ติดต่อ (ทุกวัน)

• การเติบโตอย่างย่ังยืนทางธุรกิจ
• การจ่ายผลตอบแทนอย่างต่อเน่ือง
• การก�ากบัดูแลกิจการทีดี่ การด�าเนนิงานท่ีโปร่งใสและเช่ือถอืได้
• การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

• รักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและคงการเติบโตในระดับที่สูงของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน 
และธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร พร้อมขยายธุรกิจไปสู่บริการด้านใหม่ ๆ  ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูงเพื่อ
สร้างการรายได้ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธุรกิจวิดีโอ บริการสินเชื่อดิจิทัล ธุรกิจประกันภัย เป็นต้น

• ก�าหนดนโยบายจ่ายปันผลท่ีร้อยละ 70 และจ่ายปีละสองครั้ง
• คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ส่ือสารผลการด�าเนินงานรายไตรมาสอย่างสม�่าเสมอในทุกช่องทาง โดยเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างครบ

ถ้วนและทันเวลา ผ่านช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสมตามประเภทของนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
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การจัดการความย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจ

มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

สร้างสินค้าบริการผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตคนไทยและเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ

ในปี 2564 ท่ัวโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโควิด-19 ท่ีเป็นตัวเร่งท�าให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นปัจจัย

ส�าคญัในการด�าเนนิชวีิตและการท�างานส�าหรบัทุกคนในสังคมในหลายมิติ 

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากน้ัน เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีพัฒนาการใหม่ ๆ  

ท่ีเกิดขึ้นรวดเร็ว เช่น การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

ท่ีหลากหลายและเน้นประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล (Personalized 

services) และกระแสการบริโภคอย่างมีจิตส�านึกท่ีค�านึงถึงผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นพฒันาการทีถ่อืเป็นท้ังโอกาสและความ

ท้าทายทางธุรกิจส�าหรับผู้ให้บริการ “สมาร์ทดิจิทัลไลฟ์” อย่างเอไอเอส

ที่จะต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเชือ่มต่อเข้าสู่โลกออนไลน์ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม

ท้ังในชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจ

เอไอเอสต้ังเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้น�าในด้านนวัตกรรม 

แห่งความย่ังยืน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวขององค์กร 

(Adaptability) ให้สอดคล้องกับโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ

ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยพัฒนาองค์กรให้มีระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้กรอบโครงสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของ 

เอไอเอส (AIS Open Innovation Framework) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้

องค์กรมีโครงสร้างการบริหารท่ีคล่องตัวส�าหรับการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ   

และเพ่ือเป็นแนวทางการขับเคล่ือนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ท้ังจากองค์ความรู ้ภายในองค์กรและความรู ้ภายนอกองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและทิศทางในอนาคต  

โดยผ่าน กลยุทธ์การด�าเนินการ 4 แกนหลัก ได้แก่ 1) การจัดต้ัง 

หน่วยงานธุรกิจเพ่ือพัฒนานวัตกรรมส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน 

ดิจิทัลไลฟ์ 2) การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาคน  

3) การพัฒนาระบบนิเวศส�าหรับนวัตกรรม และ 4) การพัฒนาองค์ 

ความรู้และเทคโนโลยี

ผลการด�าเนินงานปี 2564

1. การจัดต้ังหน ่วยงานธุรกิจเพื่อพัฒนานวัตกรรมส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ในปี 2564 เอไอเอส มุ่งม่ัน

ขยายขอบเขตธุรกิจสู่ตลาดใหม่ ๆ ที่มากกว่าการเป็นผู้ให้บริการ

เครือข่ายมือถือ และอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือ

กับธนาคารไทยพาณิชย์จัดตั้งบรษิัท เอไอเอสซีบี จ�ากัด เพื่อลงทุน

ในธุรกิจการให้บริการทางการเงินดิจิทัลโดยเริ่มจากการให้สินเชื่อ

ผ่านดจิิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Lending) เพื่อตอบสนองบริบทของ

โลกยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงเข้าสู่รูปแบบการเงินดิจทิัล และช่วยส่งเสริม

การเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบสถาบันการเงิน (Financial 

inclusion) ส�าหรับผู้บริโภคกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการ

เงินพ้ืนฐานได้อีกด้วย

2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาคน ผ่าน

แนวทางและโครงการที่หลากหลาย เช่น โครงการ Jump Bootcamp  

ท่ีร่วมมือกับ The Stanford Thailand Research Consortium  

จัดท�าหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะในการสร้างนวัตกรรม และ 

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมท่ีมีความคืบหน้าจนอยู่ในขั้นตอน

สุดท้ายของการพัฒนาก่อนออกสู่ตลาดจริง นอกจากน้ัน ยังมี

การน�านวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เช่น การใช้งาน Robotic Process Automation (RPA)

3. การพัฒนาระบบนิเวศส�าหรับนวัตกรรม เอไอเอสร่วมมือกับ

พันธมิตรท่ีหลากหลายเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างระบบ

นเิวศส�าหรบันวัตกรรม เช่น การทดสอบบริการ 5G เพื่อสร้างโอกาส

และเสริมขีดความสามารถให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านโซลูชัน 

Smart manufacturing และการต่อยอดความร่วมมือภายใต้ AIS 

IoT Alliance Program (AIAP) สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยออกผลิตภัณฑ์ 

DEVIO BEACON โซลูชนัใหม่ ท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถ

เชื่อมโยงธุรกิจหน้าร้านกับลูกค้า

4. การพัฒนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยี เอไอเอสวางแนวทาง 

การสนับสนุนด้านการวิจยัและพฒันาในมุมเทคโนโลยี และองค์ความรู ้

ใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น

ในอนาคต โดยได้จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านบาทส�าหรับงานวิจัย

และพัฒนา โดยในปี 2564 และได้เข้าร่วม The Stanford Thailand 

Research Consortium ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มวิจัยล่าสุดท่ีเกิดจาก

การจับมือกันระหว่างศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แห่งภูมิภาคอาเซียน (Southeast Asia Center: SEAC) และบริษัท

เอกชนชั้นน�ารายอ่ืนด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อ มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
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การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า

พัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกค้าที่เชื่อถือได้

เอไอเอสตระหนักว่าการปกป้องระบบสารสนเทศและคุ ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัย และการก�ากับดูแลการด�าเนินการ

งานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อ

ผู้ใช้บริการจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงลดความเสี่ยง 

ต่อบริษัทในด้านการเงินและด้านชื่อเสียง นอกจากน้ี เอไอเอสยังเล็งเห็น

โอกาสท่ีจะคดิค้นและพฒันาบริการด้านการรกัษาความปลอดภยัไซเบอร์

อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและส่งเสริมศักยภาพในการ

ด�าเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้าองค์กร ดังนั้น เอไอเอสจึงมุ่งเน้นการพัฒนา

องค์ความรู้ ในด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลที่

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เช่น National ID, Blockchain, Hybrid cloud,  

ไอโอที, การเงินและการประกันภัย เป็นต้น รวมถึงเร่งพัฒนาศักยภาพ

และความรู้ของบุคลากรให้พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

เอไอเอสก�ากับดูแล ก�าหนดนโยบาย กระบวนการและระบบบริหารจัดการ

ด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้า โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเป็น 

ผู้ก�ากับดแูลในด้านความเสีย่ง อีกท้ังยังมีการจดัต้ังคณะกรรมการก�าหนด

นโยบาย แนวปฏิบัติ ก�ากับดูแล เพื่อให้การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยบังคับใช้นโยบายกับทุกหน่วยงานท่ัวท้ังองค์กรตลอดจนองค์กร

ภายนอกท่ีด�าเนินการเก่ียวข้องกัน บริษัทมีการตรวจสอบภายในอย่าง

เป็นระบบและอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจว่าการบริหารจัดการและการ 

ปฎิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และกรอบการท�างานของบริษัท  

นอกจากน้ัน บริษัทได้จัดต้ัง Crisis Management Committee  

ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะหัวหน้าหน่วยธุรกิจ มีหน้าท่ี

รับผิดชอบและอ�านาจตัดสินใจในช่วงสภาวะวิกฤติ ต้ังแต่การตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ การบรรเทาความเสียหาย ตลอดจนการติดตามผล 

เพื่อให้ม่ันใจว่าเอไอเอสสามารถด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่งในภาวะฉุกเฉิน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เอไอเอสมีแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลท�าหน้าท่ีเป็น

ศูนย์กลางในการป้องกันและตรวจสอบด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกค้า มีแนวทางและนโยบายเพื่อให้องค์กรด�าเนินงานอยูใ่นกรอบของ

กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โดยครอบคลุมท้ังเอไอเอสและบริษัทใน

เครือทั้งหมด รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเก็บและการใช้ข้อมูลของลูกค้า

ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เอไอเอสมีแนวทางและกระบวนการ

เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ต้ังแต่การก�าหนด

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ และจัดล�าดับชั้น

ความลับของข้อมูล มีการประยุกต์ใช้หลักการ Privacy by design และ

หลักการ Privacy by default ในการออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์

ตามความเหมาะสม และจัดท�าข้อก�าหนดเก่ียวกับกระบวนการของการ

เชื่อมต่อข้อมูลในระบบ (Data flow) รวมถึงการสร้างความตระหนักและ

ให้ความรู้ความเข้าใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับ

พนักงานทุกคน

ส�าหรับกระบวนการรองรับการร้องขอสิทธิต่าง ๆ ของลูกค้า เอไอเอสได ้

ปรับปรุงให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้ได้ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด และจดัการค�าร้องขอเปิดเผยข้อมูล

ของลูกค้า ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่ี 

ไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทด�าเนินการปรับปรุงระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ปลอดภัยตาม 

มาตรฐานความปลอดภยัของข้อมูลอย่างสม�า่เสมอ ท�าการทดสอบประเมิน 

และตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการเปิดใช้ระบบและแอปพลิเคชันจริง 

และจัดให้มีการทดสอบประเมินด้วยตนเองในกระบวนการของผู้พัฒนา

ซอฟต์แวร์ รวมถึงน�าเทคโนโลยีการท�างานแบบอัตโนมัติ (Automation)  

มาใช้ ในกระบวนการท�างานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมเพ่ิม

ศักยภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ นอกจากน้ี เอไอเอสมีการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคาม

ไซเบอร์ขององค์กรแบบ 24x7 ผ่านระบบการแจ้งเตือนกลางเพื่อให ้

ม่ันใจว่า สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ ได้อย่างทนัท่วงที รวมถงึจดัท�า 

และปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม�่าเสมอ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ

สากลรวมถึงข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ท�างานรูปแบบใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานจากภายนอกส�านักงาน และ 

การรักษาความปลอดภัยของระบบงานในรูปแบบ Hybrid Cloud เป็นต้น

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ “นโยบายท่ีเก่ียวข้อง” ได้แก่
1) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2) นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  

http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/
data-privacy-cyber-security

ผลการด�าเนินการงานในปี 2564

เอไอเอสได้ด�าเนินการตามเป้าหมายท่ีจะยกระดับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีผลการ

ด�าเนินงานท่ีส�าคัญในปี 2564 ดังนี้

1. ด้านกฎหมายและข้อบังคับ มีการตรวจทานกรอบการด�าเนินงาน

และนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องเพื่อ

ให้แน่ใจว่าบริษัทมีกรอบการด�าเนินงานและนโยบายที่สอดคล้องและ

เป็นไปตามกฎหมาย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาค

เอกชนในด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

 รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 67
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2. การพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างจิตส�านึกแก่บุคลากร 

โดยพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ผ่านการฝึกอบรมและ

ประกาศนียบัตรในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้ปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐาน และ

จัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้โดยในปี 2564 มีพนักงานสอบผ่าน

มากกว่าร้อยละ 98 ของพนักงานท้ังหมด นอกจากน้ัน ยงัมีการซกัซ้อม 

แผนรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Drill) เพื่อเป็นการ

เตรียมพร้อมให้พนักงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจ�าทุกป ี

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการการปฏิบัติงาน

o ปรับปรุงกระบวนการ โดยน�าเครื่องมือการปกป้องข้อมูลใน

องค์กรจาก Microsoft Office 365 มาใช้และยกระดบัมาตรฐานการ

รักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ่านช่องทางจากภายนอกส�านักงาน และประยุกต์ ใช ้ระบบ

อัตโนมัต ิ(Automation) ในขัน้ตอนการตรวจจบัและตอบสนองต่อ 

ภัยคุกคาม พร้อมปรับปรุงกระบวนการเพื่อรับมือการโจมตีใน 

รูปแบบใหม่ ๆ นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรช�าระเงิน และพัฒนา

มาตรฐานด้านการรกัษาความปลอดภยัของระบบคลาวด์ ให้เป็นไป 

ตามแนวทางปฏิบัติสากล

o ปรบัปรงุนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์เพื่อให้ 

ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุมถึงคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพ่ือให้

สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกยุคดิจิทัลในยุค New Normal 

เช่น ส�านักงานเคล่ือนท่ี (mobile office) 

o เสริมความปลอดภัยของการปกป้องข้อมูลอย่างต่อเน่ือง โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ อัพเกรดระบบและพัฒนากระบวนการ

ปฏบัิติการ โดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence  

และ Machine Learning)  มาช่วยตรวจจับภัยคุกคามในเชิงรุกได้

อย่างรวดเร็วและแม่นย�ามากยิง่ขึน้ 

o ศูนย์ปฏิบัติการรับมือและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ 

24 x 7 (Cyber Security Operation Center: CSOC) ในปี 2564 น้ี 

 เอไอเอสได้ขยายบริการของศนูย์ปฏบัิติการดังกล่าวเพื่อให้บริการ

ด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศให้

แก่ลูกค้าองค์กร โดยขยายขอบเขตการรบัรองมาตรฐาน ISO 27001 

ท่ีมีอยู่ให้ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการของ CSOC อีกด้วย

o การตรวจสอบ ในปี 2564 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ

อิสระได้สอบทานด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่พบเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

การละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือข้อมูลสูญหายท่ีก่อ 

ให้เกิดคดีความฟ้องร้องหรือก่อให้เกิดค่าปรับในปี 2564

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การจัดการความย่ังยืนมิติสังคม

พัฒนาและดูแลบุคคลแบบองค์รวม 

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอสให้มีความพร้อมต่อการ

รองรับการขยายตัวของธรุกจิโดยเฉพาะการด�าเนนิธรุกจิด้านดจิิทลั

ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เอไอเอสต้อง

พัฒนาขีดความสามารถและเตรียมองค์กรให้พร้อมและทันต่อกระแส

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีรวดเร็ว นอกจากนั้น การด�าเนินชีวิตแบบ

วิถีใหม่ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็เป็นปัจจัย

ท่ีท�าให้เอไอเอสต้องปรับรูปแบบการท�างานให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสม 

กับสถานการณ์และมีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลพนักงาน 

อย่างรอบด้านและเพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับ

บริษัทต่อไป พร้อมท้ังทบทวนกลยุทธ์การบริหารบุคคลให้มีความคล่อง

ตัวสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ปรับตัวและเพ่ิมทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลจากวิถีการท�างานแบบใหม่ด้วย

เอไอเอสให้ความส�าคญัต่อการบริหารจดัการด้านทรพัยากรบุคคล โดยมี

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรพัยากรบุคคลเป็นหัวหน้าคณะท�างานในการ

ก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายบริหารบคุคลและด�าเนินงานตามแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายแรงงานและค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

โดยบริหารองค์กรให้เป็นสถานท่ีท�างานท่ีดีส�าหรับพนักงานทุกคน โดยมี

กรอบการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี

1. แนวคดิ “FIT FUN FAIR” มุ่งส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีสอดคล้อง

กับการด�าเนินธุรกิจโดยสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาศักยภาพเพื่อ

ตอบรับความท้าทายทางธุรกิจแบบดิจิทัลและส่ือสารให้พนักงาน 

เห็นภาพเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจนร่วมกัน รวมถึงการ

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความสุขแบบ “Work Life 

Integration” 

2. The 6Rs Strategy เอไอเอสได้น�ากลยุทธ์การบริหารงานทรพัยากร

บุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและผลักดันให้พนักงาน

ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ขององค์กรผ่านกลยุทธ์ 6Rs ได้แก่ Right Organization, Right  

Resource, Right Process, Right Knowledge and Ability, 

Right Reward และ Right Place

3. นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด เอไอเอส

ให้ความส�าคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน 

ในทุกระดับชั้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริษัท 

ท้ังในด้านกายภาพ แนวคิดและมุมมองความคิดท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง 

รวมไปถึงแต่ไม่จ�ากัดอยู่เพียง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ 

ความทุพพลภาพ อายุ และปัจจัยอ่ืน ๆ โดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติและการล่วงละเมิด 

4. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน ซึง่ครอบคลมุการดแูลพนักงานให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ท่ีดเีพื่อผลดกัีบตัวพนักงานและสนับสนุนการท�างานท่ีมีประสิทธภิาพ 

อีกทั้งยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดีในองค์กร
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ผลการด�าเนินงานปี 2564 

1. การสรรหารักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและแผนสืบทอดต�าแหน่ง  

โดยเน้นหลักการดังต่อไปน้ี การยึดม่ันหลักการจ้างงานด้วยความ

เป็นธรรม การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น 

ภายในองค์กร การสรรหาบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดจิิทัล การสนับสนุน 

ความก้าวหน้าในสายอาชพี การรกัษาบุคลากรทีมี่คณุค่าขององค์กร  

โดยก�าหนดการบริหารค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและมใิช่ตัวเงิน รวมไปถงึ 

การให้สวัสดิการท่ีดีต่อพนักงาน และการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 

โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความ

สามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

 นอกจากน้ัน เอไอเอสมีนโยบายด้านค่าตอบแทนท่ีชดัเจน โดยก�าหนด

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย สามารถแข่งขันได้ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน และยึดหลักความเท่าเทียมกัน โดยมีเกณฑ์

การประเมินผลเป็นไปตามกรอบหลักการ ดังน้ี 

1) ผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการด�าเนินงานของ

บริษัท 

2) ศักยภาพความเป็นผู้น�า 

3) การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร 

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยวัฒนธรรมการท�างาน

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบไร้ขีดจ�ากัด (Lifelong Learning)

 เอไอเอสน�านวตักรรมเทคโนโลยีด้านการศกึษา EdTech (Education 

Technology) มาใช้ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์

และออฟ ไลน์ ผ่านช่องทาง LearnDi เป็นเสมือนกับ Hub ด้านองค์

ความรูแ้ละทักษะใหม่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้าน Soft skill และ Hard skill และ  

Technical Knowledge Management (TKM) ท่ีเน้นเสริมสร้าง

ทักษะความสามารถหลัก อาทิ Cloud computing, 5G, Artificial 

Intelligence (A.I.) เพื่อการตอบโจทย์ธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ ของ 

เอไอเอสและโลกอนาคต พร้อมมีระบบประเมินผลเพื่อวดัประสิทธิภาพ 

จากการอบรมและการเรียนรู้ด้วย

3. ดูแลพนักงานแบบองค์รวม

3.1. มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 เช่น นโยบายปรับ

เวลาเข้าท�างานแบบยืดหยุ่น มาตรการการดูแลและให้ความช่วย

เหลือพนกังาน โดยสนับสนนุให้พนักงานได้เข้าถงึการฉีดวคัซนี 

COVID-19 และจดัท�าประกนั COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคน  

และในกรณีท่ีพนักงานติดเชื้อโควิด 19 และไม่สามารถเข้าถึง

การรักษาได้อย่างทันท่วงที บริษัทก็มีแนวทางการช่วยเหลือ

ประสานงานให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา

3.2. การส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงานโดย

องค์รวม เอไอเอสจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานในหลากหลาย 

รูปแบบ เช่น การเพิ่มความยืดหยุ่นในรูปแบบการท�างาน 

เพ่ือรองรับเทรนด์การท�างานยุคใหม่ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณีท่ีประสบภัย

พิบัติทางธรรมชาติ รางวัลตามอายุงาน การตรวจสุขภาพ

และรักษาพยาบาล 

3.3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 ในช่วงวิกฤตโควดิ-19 เอไอเอสได้จัดให้มีโครงการ AIS  

Wellness เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีตลอดท้ัง

ปี 2564 ทั้งการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี ไปจนถึง

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น การออก

ก�าลังกายออนไลน์ รายการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน 

และกิจกกรมแข่งขัน E-Sports เป็นต้น 

4. การน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารงานบุคลากร  โดย

พัฒนาระบบแอปพลิเคชันและระบบเว็บเบสท่ีรองรับการใช้งานของ

พนักงานท่ีหลากหลาย ซึ่งท�าให้ระบบงานด้านการบริหารบุคคลให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อ พัฒนาและดูแลบุคคลแบบองค์รวม

การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม 

ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและลดความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคม ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชั่นด้านดิจิทัล

เอไอเอสมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและยกกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนไทย ด้วยการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีการส่ือสารเป็น

เครื่องมือสนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาชวีิตคนไทยให้ก้าวทันยุคดจิิทัล 

ซึ่งเอไอเอสสามารถใช้ความแข็งแกร่งจากการด�าเนินธุรกิจและทรัพยากร

บุคคลเข้าด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนของประเทศผ่าน

นโยบายและโครงการท่ีหลากหลาย ด้วยความตระหนักในเรื่องความ

เหล่ือมล�้าของคุณภาพชีวิตและการขาดโอกาสของประชาชนในพื้นท่ี

ห่างไกล เอไอเอสจึงก�าหนดนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มของเอไอเอสและพันธมิตร

โดยมีกลยุทธ์การด�าเนินงาน 3 ด้าน ดังน้ี

1. ขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อการสื่อสาร

ท่ีมีประสิทธภิาพ พร้อมความก้าวหน้าของการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึอุปกรณ์สือ่สารแบบดจิิทัลในราคาท่ีเหมาะสม 

3. สร้างสรรค์และพฒันาดจิิทัลแฟลตฟอร์ม เพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพ

ของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้แก่สังคมไทย 

ผลการด�าเนินงานปี 2564 

พัฒนาศักยภาพและขยายโครงข่ายการใช้งานเทคโนโลยี 5G  

ให้ครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศ 

ปัจจุบัน เอไอเอสมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูล

ด้วยความเร็วสูงผ่านเทคโนโลยี 3G และ 4G ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 

ของประชากร และมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ผ่านเทคโนโลยี
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ไฟเบอร์ครอบคลุม 77 จงัหวดัท่ัวประเทศ รวมถงึเครือข่าย Wifi นอกจากน้ี 

เอไอเอสได้เร่งขยายการติดต้ังเทคโนโลยี 5G โดยครอบคลุมกว่าร้อยละ 

76 ของประเทศ

สร้างสรรค์และพัฒนาดิจิทัลแฟลตฟอร์ม

ด้านสาธารณสุข

• โครงการแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เปิดให้บริการแก่ชุมชนมา

ต้ังแต่ปี 2558 โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นเครื่องมือส่ือสารเครอืข่ายสังคม

ออนไลน์ท่ีใช้ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) และ  

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) เพื่อความสะดวกรวดเรว็ 

และท�างานแบบเชิงรุกของหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

 ในปี 2564 เอไอเอสขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเพิ่มประโยชน์

การใช้งานแอปพลิเคชนั อสม. ออนไลน์จากเรื่องสุขภาพพื้นฐาน มาสู่ 

รูปแบบการใช้งานท่ีครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

ในชุมชนในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การเก็บข้อมูลการส�ารวจลูกน�้ายุงลาย 

การใช้สารเคมีในการเกษตร ระบบคดักรองสุขภาพจิต การเสริมสร้าง

ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพและสิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมไปถึง

การคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้งานที่

ตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ได้ทันท่วงที และ

ช่วยขยายฐานผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์  

• โครงการ AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เอไอเอสในฐานะองค์กรธุรกิจไทย 

ประกาศโครงการพิเศษในชื่อ “AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” 

ด�าเนินภารกิจเร่งด่วนในการน�าศักยภาพของเทคโนโลยี 5G และการ

พัฒนาโซลูชันทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 3 ภารกิจ คือ  

1) ติดต้ังเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย ์

ฉีดวคัซนีภาคสนามเพื่อรองรบัการปฏบัิติงานทางการแพทย์ จ�านวน 

86 แห่ง 2) พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G เพื่อการแพทย์ และ 

ส่งมอบหุ่นยนต์ Robot for Care ให้แก่โรงพยาบาล 23 แห่ง จ�านวน 

24 ตัว และ 3) สนบัสนุนเครื่องมือส่ือสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ  และพนักงาน

อุ่นใจอาสา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และ

อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย

ด้านการศึกษา

• AIS Academy ในปี 2564 เอไอเอส และ บริษัท เลิร์นด ิจ�ากัด ได้จบัมือ 

กับพันธมิตรในวงการ EdTech เปิดตัว LearnDi เพ่ือให้สร้างโอกาส

การเรียนรู ้ที่เท่าเทียมและหลากหลายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ี

สามารถเข้าถึงได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ัน LearnDi ยังถูก 

ออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการระบบการเรียน

การสอนทางออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีคุณสมบัติการ 

ใช้งานท่ีสามารถออกใบรับรองทักษะและความสามารถ เก็บข้อมูล

และวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมไปถึงมีระบบประเมินประสิทธิภาพการ 

เรียนรู้อีกด้วย เอไอเอสได้ต่อยอดแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส�าหรับ

พนักงานให้กลายเป็น “ภารกิจคิดเผ่ือ” ส่งต่อ LearnDi สู่คนไทย  

เพ่ือให้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกกลุ่ม ได้แก่ ครู นักเรียน ติวเตอร์ และบุคคลท่ัวไป ผ่าน

โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ The Educators Thailand โครงการ 

The Tutors โครงการห้องสมุดดิจิทัลปันความรู้ และโครงการอุ่นใจ

อาสาพัฒนาอาชีพ

• โครงการเอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง สนับสนุนการศึกษาให้เยาวชน

ท่ีขาดทุนทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเล่ือมล�้าทางสังคมและ

มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยเพ่ือการมีอาชีพเล้ียง

ตนเองและครอบครัวในอนาคต ซ่ึงคัดเลือกจากเยาวชนท่ีมีฐานะ

ยากจนและมีความประพฤติดีต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึง

ระดับปริญญาตรี โดยตลอดการด�าเนินโครงการ 21 ปี เอไอเอส

สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบในระดับปริญญาตรีให้เยาวชนไปแล้ว

มากกว่า 960 คน

ด้านการลดความเหลื่อมล�้าและส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม

• ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมและสร้างอาชีพให้กลุ ่ม 

ผู้ด้อยโอกาส โครงการ AIS Call Center สร้างอาชีพแด่ผู้พกิาร  

เอไอเอสเห็นถึงความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงาน

ท่ีค�านึงถึงด้านสิทธิมนุษยชนและการเข ้าถึงโอกาสทางอาชีพ 

อย่างเท่าเทียม โดยเริ่มด�าเนินโครงการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการต้ังแต่ 

ปี 2550 เน้นพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้พิการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พร้อมจ้างงานผู้พิการภายใต้ฝ่าย Call center และสนับสนุนให้มี

การจัดรูปแบบสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ในการท�างานเพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้กับพนักงานผู้พิการได้มีความสะดวกและปลอดภัย 

รวมถึงให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

กับพนักงานท่ัวไป

ด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

• โครงการ SDG Lab โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเอไอเอส 

เอไอเอสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินโครงการ 

“SDG Lab by Thammasat & AIS” โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นพื้นท่ี

แห่งการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง โดยในปี 2564 เอไอเอสได้น�า

เทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาระบบขนส่งโดยสารสาธารณะด้วย

รถไฟฟ้าไร้คนขับ หรือ Autonomous EV Car บนเครือข่าย AIS 5G 

ท่ีมีความเร็ว แรงและความหน่วงท่ีต�่า ท�าให้การขับเคล่ือนของตัวรถ

มีความเสถียรรองรับการขนส่งภายในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทุกกลุ่ม 
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ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์

มุ่งสร้างแบรนด์ที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์

อย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

ความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์  

เป็นหน่ึงในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อการท�าธุรกิจอย่างย่ังยืนของเอไอเอส 

ต้ังแต่การให้ความรูแ้ละส่งเสริมทักษะด้านดจิิทลัให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ท่ัวไป ไปจนถึงการคัดสรรโซลูชั่นหรือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือป้องกันภัย

คุกคามทางไซเบอร์ท่ีตอบโจทย์การให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อการพัฒนา

และขยายผลของการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เอไอเอสมีความมุ่งม่ันที่จะ

ปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมส่งเสริมสังคมออนไลน์ที่

ปลอดภัย และสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ โดยเน้นกลุ่มเยาวชนท่ีมีความ

เส่ียงสูง (vulnerable groups) และได้วางกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ภายใต้

โครงการ “อุ่นใจ CYBER” 

• ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ผ่านการเรียนการสอนใน

โรงเรียนให้กับเด็กและเยาวชน และการอบรมส�าหรับบุคคลท่ัวไปท่ี 

เผยแพร่บนออนไลน์แพลตฟอร์ม 

• ป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจิทัล ให้กับลูกค้าผู ้ ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและเครือข่ายอินเทอร์เนต็

บ้าน 

• สร ้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากการใช ้

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะทาง

ออนไลน์ ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์แก่ประชาชนท่ัวไป

ผลการด�าเนินงานในปี 2564

เอไอเอสต่อยอดส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภยัในการใช้อินเทอร์เนต็

และสังคมออนไลน์อย่างต่อเน่ือง ภายใต้โครงการ “อุ่นใจ CYBER” โดย 

ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Literacy) สร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ และป้องกันความเส่ียงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ดังนี้

• ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางดิจิทัล เอไอเอสร่วมมือกับกรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดท�า

หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ บทเรียนพร้อมแบบทดสอบออนไลน์ เผยแพร่ 

บนออนไลน์แพลตฟอร์ม LearnDi for Thais เพ่ือวัดความรู้เบ้ืองต้น 

และเสริมสร้างทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ส�าหรับเด็ก เยาวชน  

และประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรู ้ ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  

ผ่านทางเว็บไซต์ https:\\learndiaunjaicyber.ais.co.th โดย

หลักสตูรดงักล่าว ผ่านการพิจารณารบัรองหลักสูตรจากส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยครูสามารถน�า 

ผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนา เพ่ือประกอบการขอมีและ

เล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

• ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต เอไอเอสมีบริการ 

AIS Secure Net ท่ีปกป้องลูกค้าจากภัยด้านไซเบอร์ เช่น พวกไวรัส  

มัลแวร์ ลิงก์ปลอม และรวมไปถงึเวป็ไซต์ ไม่เหมาะสมต่าง ๆ  และสามารถ 

ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชัน ในปี 2564 มีผู้ใช้งาน AIS 

Secure Net 131,195 ราย และเอไอเอสได้ขยายขอบเขตการใช้งาน 

ไปสู่อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง หรือ AIS Fibre Secure Net  

โดยมีผู้ใช้ AIS Fibre Secure Net กว่า 10,800 ราย นอกจากน้ี 

ยังร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้งาน

แอปพลิเคชัน Family Link ท่ีให้ผู้ปกครองสามารถดูแลและฝึกการใช้

อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างเหมาะสม 

• สร้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากการใช้

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี เอไอเอสน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อ

ส่งเสริมการความรู ้เท่าทันโลกออนไลน์และใช้งานอินเทอร์เน็ต

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เช่น 

การรณรงค์ ให้คนไทยร่วมแสดงพลังในการหยุดการกล่ันแกล้ง 

บนโลกออนไลน์ เน่ืองในวัน Stop Cyberbullying Day 2021 และท�า

วิดีโอคลิปแนะน�าวิธีรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จาก 

รายงานความย่ังยืน หัวข้อความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

การจัดการความย่ังยืนมิติส่ิงแวดล้อม

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจ

ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ในหลายปีท่ีผ่านมา ประชาคมโลกทุกภาคส่วนท้ังองค์กรระหว่างประเทศ 

ภาครัฐ เอกชนและกลุ่มผู้บริโภคต่างส่งเสริมความร่วมมอืให้ความส�าคัญ

กับประเด็นด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

และประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายท่ี ไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2608 ในฐานะผู้ ให้บริการดิจิทัลไลฟ์  

เอไอเอสตระหนักถงึความเส่ียงและโอกาสต่อการด�าเนินธรุกิจจากประเดน็

ดังกล่าว และมุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ จึงอยู่ระหว่างศึกษาการก�าหนดเป้าหมายการลด 

ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) 

มาเป็นแนวทางในการวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างรอบด้าน  

ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจท่ีจะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเอไอเอสเชื่อม่ันว่าการด�าเนินการ 

ดังกล่าวจะส่งผลเชิงบวกท้ังต่อโครงสร้างต้นทุน และลดความเส่ียง 
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ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการท�าก�าไรของเอไอเอสใน

ระยะยาว 

เอไอเอสวางแนวทางบริหารจัดการโดยมีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน

เทคโนโลยีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการและการบริหารด้านส่ิงแวดล้อม

ส�าหรับทั้งองค์กร ซึ่งรวมท้ังสายงานธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุน 

โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ต่อคณะกรรมการพัฒนาสู ่ความย่ังยืนและคณะกรรมการบริษัท

อย่างต�่าปีละครั้ง เอไอเอสมีนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการอนุมัติโดย 

คณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความย่ังยืนในด้าน 

ส่ิงแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายส่ิงแวดล้อมที่ 

http://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/

emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf 

ผลการด�าเนินงานปี 2564

• การส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีการประหยัด

พลังงานมาบริหารจัดการสถานีฐาน (Base stations) ท่ัวประเทศ

ท่ีช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

ได้ 18,743 tCO
2
e และใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data Analysis) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า 

และบริหารการใช้พลังงานท่ีเหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า ท�าให้

สามารถประหยัดไฟฟ้าลงได้ 17,503 MWh/Year ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้ 8,749 tCO
2
e

• การใช้พลังงานทดแทน โดยในปี 2564 ติดต้ังแผงพลังงาน 

แสงอาทิตย์เพิ่มเติม โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน เอไอเอส 

ได้ท�าการติดต้ังและใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีสถานีฐานไปแล้วทั้งสิ้น 

5,553 สถานี และท่ีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และชุมสายอีก 8 แห่ง ได ้

ปรมิาณไฟฟา้ 16,282 MWh/Year ชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ได้ 8,139 tCO
2
e/Year

• การพฒันาระบบจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 

System: EMS) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015  

ซึง่เป็นมาตรฐานระบบจดัการสิ่งแวดล้อมระดบัสากลโดยผูต้รวจสอบ

อิสระ ในพ้ืนที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์รวม 2 แห่ง นอกจากน้ันยัง

ท�าการตรวจสอบภายในส�าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีเหลืออยู่ท้ังหมด

ของบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้รับการอบรมและ 

ได้รับประกาศนียบัตร ISO14001 

• การลดการใช้กระดาษ ท้ังในการด�าเนินงานภายในองค ์กร  

การด�าเนินงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงงานบริการลูกค้า 

ผ่านคอนเซป็ต์ Full-E โดย ณ สิ้นปี 2564 มีผู้ใช้งาน My AIS เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเน่ืองท่ี 8.4 ล้านคน มีปริมาณเติบโตขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น

ร้อยละ 3.1 ขณะท่ีมีลูกค้าท่ีเปล่ียนจากการรับแจ้งค่าบริการผ่าน

ทางไปรษณีย์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 8.38 ล้านบัญชี และบริการ

ออกใบก�ากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 109 ล้านราย เทียบเท่ากับการ 

ลดกระดาษ และน�้ามันในการเดินทางของลูกค้า ซึ่งเทียบเท่ากับการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,459 tCO
2
e ต่อปี

• การพฒันาบริการสมาร์ทโซลูชนั ให้องค์กรธุรกิจสามารถตอบโจทย์ 

การท�างานในวิถีใหม่ และช่วยบริหารจัดการระบบการท�างานซึ่ง

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และถือเป็นการช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เช่น บริการกลุ่ม Cloud, Data Center & 

Mobility ท่ีประหยัดพลังงานมากเป็นพิเศษ และ 5G & IOT โซลูชัน

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการท�างาน

แม้ปริมาณการใช้พลังงานยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการขยายบริการ

โครงข่ายและบริการ แต่เอไอเอสยังสามารถควบคุมความเข้มข้นในการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเม่ือเทียบกับปริมาณการใช้งานดาต้าแสดงให้

เห็นถึงการออกแบบและใช้งานเครอืข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

ส่งเสริมการสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2564 บริษัท

สามารถลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการ 

ใช้งานดาต้าลงร้อยละ 89 เทียบกับปีฐาน 2558 ขณะเดียวกันก็สามารถ

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 1.2 ของการใช้พลังงาน

รวม เทียบกับร้อยละ 0.49 ในปี 2563 โดยได้รับการทวนสอบข้อมูลการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อ การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การลดและก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี

ลดและรี ไซเคิลของเสียจากการด�าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้คนไทย 

ร่วมก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

เอไอเอสในฐานะผู ้ ให ้บริการโทรคมนาคมและจ�าหน ่ายอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศมีความมุ ่งม่ันในการบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดจากการ 

ด�าเนินธุรกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การพัฒนากระบวนการด�าเนินงานเพื่อลดของเสียและเพิ่มอัตราการ

รี ไซเคิลขยะ รวมถึงมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าใจภัย

อันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์และเข้าใจการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์

อย่างถูกวิธีเพื่อเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลหรอืท�าลายอย่างถูกต้อง โดย

ได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะออกเป็น 

4 ด้าน คือ

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 

เอไอเอสมุ่งม่ันในการด�าเนนิงานร่วมกับคูค้่าโดยค�านึงถงึปัจจยัด้านความ

ย่ังยืนและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยก�าหนดนโยบาย 

และกลยุทธ์เพื่อก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรักษาความสามารถ 

ในการแข่งขันทางธุรกิจและมาตรฐานในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้า  

 รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  l  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 72

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

https://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf
https://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf


อีกทั้งยังให้ความส�าคัญปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม 

และบรรษัทภิบาลในทุกกระบวนการบริหารท้ังคู ่ค้ารายใหม่และคู ่ค้า 

ท่ีมีอยู่เดิม ถือเป็นจรรยาบรรณของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของเอไอเอส 

ท่ีต้องปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงาน พร้อมท้ังสร้างกลไกในการใช้

ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยของเสีย 

มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

https://sustainability.ais.co.th/th/supply-chain-management

การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ 

อุปกรณ์โครงข่าย, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ในส�านกังาน และอุปกรณ์มือถอื  

โดยเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวหมดอายุการใช้งานก็จะมีกระบวนการคัดแยก 

น�ามาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลตามความเหมาะสม เอไอเอสมุ่งม่ันท่ีจะจัดการ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีอย่างเหมาะสมโดยคัดเลือกผู้รับจัดการ

ซากมีกระบวนการจัดการท่ีถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็น 

กระบวนการท่ีสามารถรี ไซเคิลซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

ให้ ได้มากท่ีสุด

การบริหารจัดการขยะจากอาคารส�านักงาน มุ ่งส่งเสริมให้มีการ

ปรับปรุงกระบวนการคัดแยกขยะภายในอาคารส�านักงานและน�าส่งเข้าสู่

กระบวนการก�าจัดหรอืรี ไซเคิลให้มากท่ีสุดและด้วยกระบวนการท่ีถูกวิธี  

รวมถึงเน้นสร้างความตระหนักรู ้กับพนักงานถึงความส�าคัญในการ 

คัดแยกขยะและส่งเสริมให้พนักงานเอไอเอสเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะอย่าง

ถูกวิธีเพื่อน�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

การส่งเสริมให้ลูกค้าและประชาชนทัว่ไปเข้าใจและทิ้งขยะอเิล็กทรอนกิส์ 

อย ่างถูกวิธี  ผ ่านโครงการ “คนไทยไร ้  E-Waste” เป ิดจุดรับ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท คือ 1. โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต  

2. สายชาร์จ 3. หูฟัง 4. แบตเตอรี่มือถือ และ 5. พาวเวอร์แบงก์ เพ่ือ

รวบรวมน�าส่งเข้ากระบวนการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี  

รวมถึงเน้นสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส ์

และเข้าใจการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

รี ไซเคิลหรือท�าลายอย่างถูกต้อง

ผลการด�าเนินงานปี 2564

การก�าจัดซากและรี ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการด�าเนิน

ธุรกิจ ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสได้ด�าเนินการก�าจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลโดยคัดเลือกผู้รับของเสียไปจัดการท่ีมี 

ใบอนญุาตตามกฎหมาย สามารถแสดงถงึกระบวนการและสถานท่ีจดัการ

ของเสียอย่างชดัเจน โดยมสัีดส่วนท่ีเหลือจากกระบวนการจดัการของเสีย

ดังกล่าว (Non-recyclable or Residue) ร้อยละ 0.002

การบริหารจัดการขยะจากอาคารส�านักงาน ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสได ้

ปรับปรุงพ้ืนท่ีคัดแยกขยะให้มีการแบ่งประเภทขยะท่ีชัดเจน เพื่อให้ขยะ

สามารถเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลได้ง่าย และศูนย์ AIS Contact Center 

Development & Training Arena จังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มด�าเนิน 

โครงการติดต้ังเครื่องก�าจัดขยะเศษอาหารเปลี่ยนเป็นปุ ๋ยอินทรีย ์  

จากการด�าเนินงานในปี 2564 ปริมาณขยะทั้งหมดจ�านวน 183 ตัน  

ลดลงร้อยละ 67 จากปี 2563 โดยจ�าแนกได้เป็นขยะทั่วไป ร้อยละ 36  

ซึ่งเป็นขยะทั่วไปในส�านักงานและอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ และเป็น 

ของเสียอันตราย ร้อยละ 64 ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการด�าเนิน

ธุรกิจและจากอาคารส�านักงาน

การส่งเสริมคนไทยเข้าใจและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ผ่าน

โครงการ “คนไทยไร้ E-waste”

ในปี 2564 เอไอเอสขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือสร้างความแข็งแรงให้การด�าเนินโครงการและอ�านวยความ

สะดวกในการท้ิงขยะอิเล็กทรอกนกิส์ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  

ยังมุ ่งสร้างความรู ้ความเข้าใจให้คนไทยรับรู ้ถึงอันตรายท่ีอาจเกิด 

ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหากเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีหมดอายุการ

ใช้งานไว้ท่ีบ้าน หรือการน�าไปทิ้งไม่ถกูวิธี รวมถงึการถ่ายทอดองค์ความรู ้

เก่ียวกับกระบวนการรี ไซเคิล และการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

ถูกวิธี เพื่อหวังผลให้คนไทยได้ตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญของปัญหา 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการด�าเนินงาน เช่น  

กิจกรรม Challenge ขององค์กรเครือข่ายกรีนพหลโยธิน และคอนโด 

ท่ีอยู่อาศัยต่าง ๆ, แคมเปญ AIS E-Waste ท้ิงรับพอยท์, แคมเปญ AIS 

E-Waste ท้ิงรับโชค เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด�าเนินงานปี 2564 ได้จาก

รายงานความย่ังยืน หัวข้อการลดและก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี
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การด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

เอไอเอสตระหนักถึงความส�าคัญและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน อันเป็น 
คุณธรรมพื้นฐานของการท�างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได ้
ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนษุยชนเป็นส่วนหน่ึงในจริยธรรมธรุกิจ เพื่อเป็น 
แนวทางปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal 
Declaration of Human Rights – UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วย 
หลักการและสิทธิพืน้ฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
(The International Labor Organization – ILO) โดยมีคณะกรรมการ
จริยธรรมธุรกิจรับผิดชอบครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน และมีหน้าท่ีใน
การน�านโยบายไปปฏิบัติใช้เพ่ือระบุประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมถงึก�าหนดกลุม่บุคคลท่ีได้รบัผลกระทบ เพื่อก�าหนดแนวทางแก้ไข และ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่
คณุค่าทางธุรกจิ (Business Value Chain) โดยมีการส่ือสารนโยบายให้กบั 
พนักงาน ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผูร้บัเหมา  
คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้เก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจให้รับ
ทราบ เข้าใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตาม
หลักสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายการให้ข้อมูล
การกระท�าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
(Whistle Blower Policy) เพื่อปกป้องดูแลพนักงาน กรณีรายงานเม่ือ
พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ความม่ันใจว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูก
ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากการแจ้งเรื่องร้องทุกข์
เก่ียวกับการถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ โดยปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างมีมนุษยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ปฏิบัติมาตรการการไม่เลือกปฏิบัติ และต่อต้านการล่วงละเมิดทุกกรณี 
ท้ังน้ี สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนฉบับเต็ม 
ได้จาก QR code ท่ีปรากฏด้านล่าง

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ เอไอเอสจึงได้ก�าหนด
กระบวนการประเมินความเส่ียงทางด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่
คุณค่าทางธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบคู ่ค้าและประเมิน 
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินการธุรกิจของเอไอเอส 
และคู ่ค ้า ซึ่งครอบคลุมถึงแผนงานและกระบวนการบริหารจัดการ 
ความเส่ียง ดังน้ี

1) ระบุประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเชื่อมโยงกับ 
ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

2) ระบุกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบ
3) ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทาง

ธุรกิจ
4) ก�าหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียง และมาตรการเพื่อ

บรรเทาเยียวยาความเสียหาย
5) ทบทวนการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง

สม�่าเสมอ 

การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนจะด�าเนินการทุก ๆ 3 ปี  
โดยครอบคลุมกิจกรรมการด�าเนินงานท้ังหมดของเอไอเอส รวมถึง
กิจกรรมของพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะคู่ค้า 
รายส�าคัญ (Critical Tier 1 Supplier)  และบริษัทมีมาตรการและ 
ด�าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนครบถ้วน
ทุกประเด็นความเส่ียง ท้ังน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญในกิจกรรม
การด�าเนินงาน หรือข้อก�าหนดทางกฎหมายใด ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
บริษัทจะประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม เพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับการด�าเนินงานจริง

นโยบายสิทธิมนุษยชน 
(ฉบับเต็ม)
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ท้ังนี้ จากการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน พบประเด็นท่ีมีความเส่ียง 5 รายการ ดังน้ี

ประเด็นความเส่ียง 
ด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มหลักท่ีอาจได้รับผลกระทบ
กลุ่มเปราะบาง

ท่ีอาจได้รับผลกระทบ
ความเส่ียง

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และมาตรการเพื่อบรรเทาเยียวยาความเสียหาย

1) สภาพแวดล้อมในการท�างาน พนักงานทุกคน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการขายและ 
ด้านวิศวกรรมภาคสนาม

เนื่องจากพนักงานต้องมีการเดินทางปฏิบัติงาน
อยู ่เป็นประจ�า และต่างสถานท่ี อาจก่อให้เกิด 
ความเส่ียงจากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน หรือ
ยานพาหนะไม่ปลอดภัย

- เน้นย�้ามาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยจัดหลักสูตรการอบรมด้าน 
ความปลอดภัยและอนุญาตเฉพาะผู ้ท่ีผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนเท่าน้ัน

- จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานจะได้รับ 
การดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

- ส�าหรับความปลอดภัยด้านการเดินทาง บริษัทจัดให้มีตารางการตรวจ
สอบยานพาหนะ และมีการติดตามดูแลอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม

2) ปกป้องระบบสารสนเทศและ
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า

ลูกค้าท่ัวไป ลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ

ความเส่ียงจากการละเมิดความเป็นส่วนตัว 
ของข้อมูลส่วนบุคคล แม้จะมีมาตรการดูแล
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคล

- มีแผนกงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดตามดูแลและ 
ตรวจสอบด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับบุคลากร
- มีกระบวนการประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก�าหนดและ

จัดการความเส่ียงดังกล่าวในการให้บริการใหม่ ๆ
- จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลท่ีส�าคัญ (Sensitive Information) รวมถึงการน�า

เทคนิคการป้องกันข้อมูลท่ีหลากหลายมาใช้โดยครอบคลุมข้อมูลขณะที่
เก็บรักษาในระบบ และขณะท่ีใช้งานและส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมลูส่วนบคุคล (สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมด้านจัดการข้อมลู
ส่วนบุคคลได้ท่ีรายงานพัฒนาความย่ังยืน 2564 หน้า 38-39)

- จัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับกระบวนการของการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ 
(Data Flow) อย่างเป็นขั้นตอนและส่ือสารกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 
ให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางท่ี 
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย  และ e-mail เป็นต้น เพื่อประสานงาน
และจัดการกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

3) ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
และบริการ

ลูกค้าท่ัวไป และผู้รับเหมา เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และผู้รับเหมา
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ประเด็นความเส่ียงด้านคุณภาพของสินค้า เช่น  
อุปกรณ์ท่ีติดต้ังเพื่อรบัสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้าน  
และความปลอดภัยของอุปกรณ์มือถือ ถึงแม้ว่า
จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่มีผลกระทบค่อนข้างสูง

- มีการควบคุมเพื่อให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยการคัดเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะติดต้ังให้กับลูกค้า ตาม UL94-V0 standard plastic รวมถึง 
การทดสอบ surge protection จากหน่วยงานภาครัฐ

- ส�าหรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมท่ีเป ็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช ้ตราสินค้า 
ของร้านเอง (House Brand) จะต้องได้รบัการตรวจสอบจาก Acceptable 
Quality Limit (AQL)
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ประเด็นความเส่ียง 
ด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มหลักท่ีอาจได้รับผลกระทบ
กลุ่มเปราะบาง

ท่ีอาจได้รับผลกระทบ
ความเส่ียง

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และมาตรการเพื่อบรรเทาเยียวยาความเสียหาย

4) สภาพแวดล้อมการท�างาน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู ้รับ เหมาบางรายยังไม ่ มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยการท�างานที่เหมาะสม กรณีผู้รับเหมา 
รายส�าคัญของบริษัท ทางเอไอเอสจะมีมาตรการ
เพือ่ ให ้ ม่ัน ใจได ้ว ่ า ผู ้ รับ เหมารายดังกล ่าว 
มีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานเป็นไป
ตามท่ีก�าหนด

- ก�าหนดมาตรการด้านมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา/คู่ค้า 
โดยเริ่มจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงต้องก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของ
ตนเอง รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมท่ีจ�าเป็น 

- พนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว ต้องแสดงใบรับรองการผ่านการฝึก
อบรมก่อนเข้าท�างาน

- จัดให้มีการประเมินความเส่ียงก่อนการเริ่มงานจากฝ่ายตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ท้ังการติดต้ังภายในและภายนอกอาคาร

5) เสรีภาพในการแสดงออก/
การแสดงความคิดเห็น

ลูกค้าท่ัวไป เด็ก และเยาวชน บริษัทได้รับค�าร ้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อจ�ากัดการเข้าถึงบางเว็บไซต์ ซ่ึงอาจเกิด 
ความเส่ียงท่ีจะละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเสรีภาพ
ในการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็น

- สร้างความสมดุลด้านเสรีภาพในการแสดงออก/แสดงความคิดเห็น และ
เปิดเผยนโยบายท่ีค�านึงถงึประเดน็ด้านสังคม และประเดน็อ่ืน ๆ  ท่ีไม่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- ค�านึงถึงผลกระทบด้านลบด้วยการบรหิารจัดการขั้นตอนภายในให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลท่ีจ�ากัด ยกเว้นเป็นการเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกร้องขออย่างเป็นทางการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

- มีกระบวนการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามการร้องขอจาก
หน่วยงานรัฐหรือการร้องขอตามอ�านาจของกฎหมาย

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